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التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةجلة م  

 

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

  املبنية  اجلادة الدراسات نشر إل  اجمللة  هذه  هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي  املعهد 
  جمال  ف  التخصصات  متعددة  الدراسات تعزيز إل  هتدف  كما  وامليدانية، النظرية  األحباث على

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

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

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

Objective 

The aim of this study is to discover the components of green supply chain 

management (GSCM) practices and their outcome in terms of economic 

performance, environmental performance, and social performance . 

 

 Methods 

Researchers have performed a focused search for articles on (1) green supply chain 

management (GSCM) practices (2) economic performance, environmental 

performance, and social performance, in four major databases: Web of Science, 

Science Direct, IEEE Xplore and Scopus. Those databases are deemed broad enough 

to cover both green supply chain management and outcomes performances literature. 

 

Results 

The final set included 80 articles. Most articles are reviewed and surveys that refer 

to actual literature to describe green supply chain management for a specific 

specialty, or purpose; or to provide a general overview of the green supply chain 

management. Another group carried various studies, from evaluation of its 

performances. 

 

Conclusions 

Research on green supply chain management (GSCM) is active and various. We 

hope that this survey contribute to the understanding of the available options, and 

for other researchers to join this line of research. 
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Introduction 

In this research a content analysis was preformed consisting of twenty peer-reviewed 

articles from 2001 to 2015 related to the effect of Green Supply Chain Management 

(GSCM) Practices on firm Performance. A Green Sustainable Supply Chain can be 

defined as "the process of using environmentally friendly inputs and transforming 

these inputs through change agents - whose by products can improve or be recycled 

within the existing environment. This process develops outputs that can be reclaimed 

and re-used at the end of their life-cycle thus, creating a sustainable supply chain." 

the importance of manufacturing in the context of environmental sustainability may 

be established using management and organization theories. It is argued that natural 

resource view and eco-centric management idea help to guide organization's 

practices in relation to the natural environment. These theories delineate the 

differences between traditional and environmentally friendly strategic management 

processes including product design and production systems. 

The empirical  researches were able to come up with variance findings for instance  

, Several  organizational theories including resource-based view, transaction cost 

economics, agency, network theory and institutional theory have been used to 

understand how companies adopt, assimilate, and develop operations strategy 

initiatives such as total quality management (Anderson et al.,1999), lean 

manufacturing (Ketokivi and Schroeder, 2004), and SCM/GSCM (Zhu et al., 2005, 

2010; Lee and Cheong, 2011) successfully. Within the context of GSCM, actors in 

the supply chain operate in a way that fulfill both customer and legal requirements. 

Hence, pressures from government agencies and national/international regulators 

will influence the adoption of environmentally responsible behaviour (Rivera, 2004; 

Zailani et al., 2012). 

Many scholars evaluated and described GSCM drivers, practices and performance 

among various Chinese manufacturing organizations. They used Internal 

Environmental Management (IEM), Eco-design (ECO), Investment Recovery (IR), 

and External GSCM as Practices. As for the performance measures, they used 
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environmental performance, operational performance, and economic performance. 

An exploratory factor analysis was conducted using survey questionnaire data that 

included 314 managers in Chinese manufacturing and processing industries that 

have profound impact on the environment. They found that. Although GSCM 

practice in Chinese enterprise lags behind the GSCM pressures and drivers,  Chinese 

enterprises managed to achieve some environmental performance and operational 

performance by adopting practices of internal environmental management, eco-

design and investment recovery (Zhu et al, 2005). 

There is evidence to suggest that the environmental performance and the purchasing 

performance using five constructs of green supply management performance: green 

supply management capabilities, the strategic level of the purchasing department, 

the level of environmental commitment, the degree of green supplier assessment, 

and the level of green collaboration with suppliers. They formed a Structural 

Equation Modeling (SEM) using 109 German purchasers. The results suggest that 

the degree of green supplier assessment and the level of green collaboration are 

driven by the strategic level of the purchasing department and the level of 

environmental commitment of the firm, which exert direct influence on 

environmental performance. Furthermore, the results show that environmental 

performance has a positive impact on purchasing performance (Large et al. 2011). 

According to Bose and Pal (2012) studied whether announcements related to GSCM 

create value for firms. 104 announcements related to GSCM were analyzed using an 

event study to determine what causes statistically significant gain in stock prices for 

these firms. The results show that manufacturing firms, firms with high R&D 

expenses, and early adopters show a strong increase in stock prices on the day of the 

announcement. At the same time, small firms, firms not well-known for taking green 

initiatives, and firms that are low in growth potential show considerable positive 

impact by making such announcements. 

Zhua and Sarkis (2004) aimed to find the relationships, environmental and economic 

performance and GSCM practices comprising Internal Environmental Management 

(IEM), Eco-design (ECO), Investment Recovery (IR), and External GSCM. They 

used moderated hierarchical regression analysis with 186 respondents on GSCM 

practice in Chinese manufacturing enterprises. The authors find that Investment 

Recovery has received much less attention in Chinese manufacturing enterprises, 

compared to enterprises in developed countries. On the other hand, External SCM 

and eco-design are two emerging approaches in China and have similar significant 

impacts to those of developed country findings. Findings show Eco-design has 
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direct, positive effects on environmental performance while it has a somewhat 

insignificant negative impact economic performance. 

Zhu et al. (2007) explored links between various Chinese manufacturing, industrial 

sectors’ performance outcomes and initiatives. They considered internal 

environmental management (IEM), green purchasing (GP), customer cooperation 

(CC), investment recovery (IR), and eco-design (ECO). They surveyed 171 firms in 

four typical manufacturing, industrial sectors in China, namely, power generating, 

chemical/petroleum, electrical/ electronic and automobile. Using analysis of 

variance (ANOVA), the authors found that electrical/electronics industry attained a 

relatively higher level of GSCM implementation, especially in such GSCM practices 

as IEM, GP and IR. On the contrary, power plants and chemical/petroleum 

companies implemented similar levels of GSCM as compared to their 

electrical/electronic counterparts, but they achieve significantly lower levels of 

performance outcomes. The authors also noted that the automobile industry in China 

still lags behind other industrial sectors in terms of implementing GSCM. 

Carter et al. (2006) provide an initial examination of the relationship between 

socially responsible actions (environmental initiatives and programs) undertaken by 

firms and financial performance. As noted by Al Halbusi, H., & Tehseen, S. (2017) 

CSR was mainly focused on the macro perspective with their great emphasis on the 

relationship between CSR initiatives and financial performance. This research, 

specifically, explores the effect of environmental purchasing on firm financial 

performance. Using regression analysis on 437 survey questionnaire respondents, 

the authors found empirical evidence linking environmental purchasing and firm 

performance. The findings also provide a link between environmental management 

and lower costs as well as increased income. Furthermore, purchasing managers can 

contribute to a firm’s environmental initiatives with low-cost recycled packaging, 

package lightweighting, which not only reduces the cost of packaging, but also 

reduces transportation costs. In addition, Purchasing are advised to be involved in 

the design of products for disassembly, recycling, or reuse. 

Rao and Holt (2005) study potential linkages between GSCM, economic 

performance and competitiveness amongst a sample of companies in South East 

Asia. For this purpose Survey questionnaire and conceptual model was developed. 

They suggested that green supply chains not only reduce cost savings, but they 

would also enhance sales, market share, and exploit new market opportunities. 
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Lee et al. (2012) explored the effect of GSCM efforts and other organizational 

factors on firm performance. They studied 223 Small and Medium Enterprises 

(SMEs) electronics industries in Korea. They examined GSCM practice and 

business performance through three organizational variables- employee satisfaction, 

operational efficiency, and relational efficiency. By surveying questionnaire and 

applying structured equation modelling, the authors found the Employee job 

satisfaction, operational and relational efficiencies have a significant effect on firms’ 

performance. 

GSCM identification is close to those of Perotti et al. (2012) and Eltayeba et al. 

(2011) who defined GSCM Practices as- Eco-Design (ECO), Green purchasing 

(GP), Environmental outcomes, Reverse logistics, Intangible outcomes, and 

Operational outcomes. The outcomes show that eco-design has a significant positive 

effect on the four types of outcomes (environmental outcomes, economic outcomes, 

cost reductions, and intangible outcomes). Reverse logistics were found to have a 

significant positive effect on cost reductions only. However, green purchasing was 

not found to have a significant effect on any of the four types of outcome . 

A further definition is given by Green et al. (2012) who described the impact of 

GSCM (GSCM) practices on performance. Data was collected from 159 

manufacturing managers and analyzed using a structural equation modelling 

methodology. The researcher found that adoption of GSCM practices by 

manufacturing organizations leads to improved environmental performance and 

economic performance, which, in turn, positively impact operational performance . 

Hervani (2005) introduced an overview of the various issues related to 

environmental (green) supply chain management performance, Green Purchasing 

(GP) Green Manufacturing/Materials Management Green Distribution/Marketing 

Reverse Logistics. The used case studies and Cross-case Analysis related to 

performance measurement in environmental supply chains. The authors provide an 

integrative framework for study, design and evaluation of GSCM performance tools. 

There is some evidence to suggest that the environmental proactivity and business 

performance and considered GSCM on production and operations manager of 186 

Spanish companies which used questionnaires and focused on the environmental 

practices related to the change of logistics processes contribute to lean operational 

performance, at the same time as these practices related to product design develop 

marketing performance. Consequently the environmental proactivity certainly has a 
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significant effect on operational performance objectives and on marketing 

performance (Benito et al, 2005(. 

Chin et al. (2015) identified two-fold review on the relationship between GSCM 

(GSCM), environmental collaboration and sustainability performance and propose 

a plausible conceptual model to elucidate the relationship between these three 

variables in the context of Malaysian manufacturing companies in 2013. In view of 

this matter, environmental collaboration has been proposed as a moderator of the 

link between GSCM practices and sustainability performance. The presence of the 

environmental collaboration is expected to facilitate GSCM practices, which would 

ease the implementation of GSCM practices. The establishment of long-term 

collaborative relationship characterized by strong inter-organizational interactions 

would facilitate firms to pursue GSCM practices . 

In 2015 Diab et al tried to figure out the impact of GSCM practices on organizational 

performance. The researchers chose six firms specialized in industrial sector in 

Jordan, which applied the concept of green manufacturing, Internal Environmental 

Management (IEM), Customers, Collaboration (CC), Green Purchasing (GP), Eco-

Design and Packaging (ECO), and Warehousing and Green Building. The results 

show there is a positive impact of GSCM practices and its elements on 

organizational performance . 

Diabat et al. (2013) examined the green supply chain practices and performances in 

an automotive industry. They considered the practices of GSCM (GSCM) such as- 

Internal environmental management (IEM), Eco-Design (ECO), Investment 

recovery (IR), Green purchasing (GP), Customer Cooperation (CC), Environmental 

practices in operational fields, Reverse logistics etc. On the other hand, they 

analysed Environmental performance, economic performance, Operational 

performance and Intangible performances as proxy for measuring GSCM 

performances. After conducting questionnaire survey on 50 experts including supply 

chain managers, purchasing managers, environmental management representatives, 

and other managerial staff, they found that design for environment, cooperation with 

customers, and reverse logistics are the top three GSCM practices which should be 

implemented to improve their GSCM performances . 

Further examine the effect of GSCM practices on firm performance. They surveyed 

230 South Korean manufacturers. They took Eco-design (ECO), Investment 

recovery (IR) & Environmental performance as proxy for GSCM (GSCM). They 

measured the firm performance through profitability, market share, sales growth and 
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earnings per share. Conducting factor analysis and hierarchical regression, they 

revealed that Eco-design and Investment recovery both are positively related to 

environmental performance and financial performance (Choi and Hwang, 2015.) 

Younis et al. (2016) surveyed manufacturing industry in the UAE. They measured 

the GSCM (GSCM) through Eco-design (ECO), Green purchasing (GP), 

Environmental cooperation and Reverse logistics. The authors found that there is a 

positive relationship between the presence of formal certified Environmental 

Management System (EMS) and improved performance, such as reduced costs, 

improved quality, and reduction of waste in the design and equipment selection 

process and reduction of lead times. 

A sample of 190 ISO 14001 certified manufacturing companies in Thailand. They 

took the variables- Green Purchasing (GP), Eco-Design & packaging (ECO), 

Reverse Logistics Practices and Green Legislation and Regulations for measuring 

the practices of GSCM (GSCM). On the other hand, they took Environmental 

Performance, Economic Performance and Intangible Performance variable as for 

firm performance.  Through multiple regression analysis, they revealed that Quality 

and time-based strategy is positively related to environmental performance, 

economic performance, and intangible performance (Laosirihongthong et al, 2013). 

Also King and Lenox (2001) analyzed 652 U.S. manufacturing firms constituting 

4483 firm-year observations. The researchers used Environmental Performance, 

Relative Emissions and Industry Emissions as a proxy of GSCM (GSCM) practice. 

Tobin's Q was used for measuring firm performance. They found that Environmental 

performance is associated with financial performance. Firms with lower emissions 

in their industries tend to experience higher financial performance in the subsequent 

year. 

Finally, after conducting the content analysis, it is evident that GSCM practices- 

such as Internal Environmental Management, Green Purchasing, Customer 

Cooperation, Investment Recovery, Eco-Design etc. have significant positive impact 

on corporate performance, namely the triple bottom line, operational performance, 

marketing performance, and sustainability performance. Apart from the findings of 

this study, we would like to point out minor caveats. The researcher has analysed 

with twenty articles only, therefore findings should be interpreted cautiously. 
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Abstract: 

 

The aim of this study is to identify the impact of applying occupational safety and 

health systems on employees performance, by identifying the commitment of the top 

management in applying these systems in companies, in addition to underlining the 

role of training and awareness of employees regarding to procedures and safe 

methods of performing work and increasing their productivity, As well to identify 

the reality experienced by companies in Jordan in terms of its commitment to the 

rehabilitation of specialists in occupational safety and health, therefore this field 

study on the Jordan Sweden Medical & Sterilization Co in Jordan has been made, 

While the sample size was 033 employees. 

The study adopted two methods of scientific research methods, analytical descriptive 

approach and field research methodology, The descriptive statistical analysis of the 

data (arithmetic averages, standard deviations, percentages, repetitions) was used for 

all dimensions of the study, The results showed that the implementation of 

occupational safety and health systems directly affects the level of performance of 

employees, in addition to a strong correlation relationship between them, so that 

whenever the availability of occupational safety and health systems have a positive 

impact on the level of performance of employees and vice versa from the point of 

view of employees in the company, where the results showed that the dimensions of 

the study (job satisfaction, senior management commitment to provide occupational 

safety and health systems, employee training, accidents and work injuries, spatial 

and physical conditions) as the dimensions of the independent variable. The 

application of occupational safety and health systems explains 70% and the most 

important of these dimensions to the success of the application of occupational safety 

and health systems in raising the level of performance of employees is the 

commitment of the senior management to provide occupational safety and health 
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systems, where he alone interpreted 22% of the impact in the dependent variable, 

and second variable is accidents and work injuries, The third is the variable of the 

spatial and physical working conditions, where 52% of the variation in the 

performance of the employees was explained with the previous variables, the fourth 

is the variance of the job satisfaction as it was explained with the previous variables 

62% in the dependent variable, Ranked The last five variable training workers where 

explained with previous variables 70% of the variance in the performance of workers 

from the perspective of employees in the company. 

The study recommended several recommendations that would help in the 

implementation of occupational safety and health systems and improve the 

performance of employees in companies, such as intensifying training courses for 

employees, establishing a specialized department for occupational safety and health 

and providing specialized supervisors to follow the occupational safety and health 

procedures within the company, Providing a safe, stimulating and safe risk-free work 

environment, adopting occupational safety and health regulations and regulations 

within international and local standards, conducting further studies and research 

focusing on the importance of occupational safety and health In raising the level of 

performance of employees. 

Keywords: Occupational Safety and Health, OHASAS 18001, Occupational Safety 

and Health Systems, Employee Performance, Working Conditions, Work Accidents, 

Staff Training, Job Satisfaction. 

 

 ملخص الدراسة

لعلدا ل لإلدلرلت للتزلم م ىمن خالل معرفة ، لتعرف بلى أثر تطددق أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة بلى أدلء للعاملنيله فت لل رلسة 
 وزيادة ألدلء للعدمل لآلمنة وللطرق واألسالدب يتعلق فددما للعاملني ل ى وللنبي للت ريب دور إورلز، والشركات هذه لالوظدمة تطددق ي

لملهندة،  وللصحة والسالمة لملختصني وتأهدل للتزلمها حدث من للشركات ي لالردن تعدشه للذي للنلقع بلىليضا  وللتعرف، إوتاجدتهم
 منظف. 000 ةحدث ولغت بدنة لل رلس  رلسه مد لودة بلى للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم ي لألردن،ومتت ك

خ لم ي بدملدات ومت لست لملنهج للنصفي للتحلدلي و منهج للدحث لملد لين، منهجني من مناهج للدحث للعلدمي،تدنت هذه لل رلسة 
ظهرت أات )لملتنسطات لمحساودة، لإلحنرلفات لملعدارية، للنسب لملئنية، للتكرلرلت( جلدمدع أوعاد لل رلسة، للتحلدل لإلحصائي للنصفي للدداو

قة لرتدايدة يردية وجند بال، لضافة لىل ؤثر وشكل مداشر بلى مستنى لدلء للعاملنييللنتائج أن تطددق أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة 
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من وجهة  جيايب بلى مستنى لدلء للعاملني و للعكس صحدحإأثر وشكل  للسالمة وللصحة لملهندةدث كلدما تنفرت أوظدمة حب ودنهم، قنية
تنفري أوظدمة للسالمة و ، حدث أظهرت للنتائج أن أوعاد لل رلسة لملتدمثله )للرضا للنظدفي، للتزلم لالدلرة للعلداللشركةوظر للعاملني ي 
طددق أوظدمة للسالمة ت كأوعاد لملتغري لملستقل للعدمل، ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية( ، ت ريب للعاملني، حنلدث ولصاواتوللصحة لملهندة

أن أهم هذه لالوعاد لنجاح بدملدة تطددق أوظدمة للسالمة وللصحة و من لألثر بلى مستنى أدلء للعاملني،  %00وللصحة لملهندة تفسر 
من لألثر ي  %11ا وتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة حدث فسر لنح ه لملهندة ي رفع مستنى لدلء للعاملني هن للتزلم لالدلرة للعلد

 %30 ة وللصحة لملهندةوتنفري أوظدمة للسالم متغري حنلدث ولصاوات للعدمل حدث فسر مع متغري للتزلم لالدلرة للعلدا، وثاودا لملتغري للتاوع
من للتداين ي لدلء للعاملني،  %21ة ولملادية حدث فسر مع لملتغريلت للساوقة متغري ظروف للعدمل لملكاود ثالثامن للتداين ي لملتغري للتاوع، 

ي لملتغري للتاوع، وجاء ي لملرتدة لخلامسة لالخرية متغري ت ريب للعاملني  %21متغري للرضا للنظدفي حدث فسر مع لملتغريلت للساوقة رلوعا 
   للعاملني من وجهة وظر للعاملني ي للشركة.ي لدلء  من للتداين %00حدث فسر مع لملتغريلت للساوقة 

  
وأوصت لل رلسة والع ي  من للتنصدات ولليت من شأهنا أن تساب  ي تطددق لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة وحتسني لدلء للعاملني ي 

 متخصصني مشرفني تنفريلملهندة و  وللصحة والسالمة متخصص قسم للشركات، كالعدمل بلى تكثدف دورلت لت ريب للعاملني، وإوشاء
تنفري ودئة بدمل أمنة وحمفزة وسلددمة خالدة من ، و للعاملني أب لد مع يتناسب مبا للشركة دلخل للسالمة وللصحة لملهندة إجرلءلت مبتاوعة

رلسات وللدحنث إجرلء مزي  من لل ولحمللدة،  لل ولدة والسالمة وللصحة لملهندة ضدمن لملنلصفات خاصة قنلوني ولنلئح إبتدماد لملخاير، و
   لليت تركز بلى أمهدة تنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة وأثرها ي رفع مستنى آدلء للعاملني.

ظروف للعدمل،  أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة، أدلء للعاملني، ،OHSAS 18001 للسالمة وللصحة لملهندة، الكلمات المفتاحية:
 للرضا للنظدفي.حنلدث ولصاوات للعدمل، ت ريب للعاملني، 
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 الفصل االول

 المقدمة المبحث االول : 

 لملعرفة ولكتساب للتعلم باملدها بلى حتتم وأه لفها تصندفاهتا مبختلف للشركات تنلجه لليت لملعاصرة للتح يات إن

 ق ماً  ولملضي ،مرمنقة مكاوة تتدنأ أن تستطدع حىت لملهارلت وزيادة للكفاءة ولالدلء، وتطنير لخلربلت رصد  وزيادة

 . حتقدقه هلا ميكن جمال أي ي لكتفاءلً  حتقق أن بلى قادرة وكنلدر

 جعلت ولليت لملدادين ، خمتلف ي للتكننلنجي وللتطنر للعلدمي ولالوفتاح للعنملة بصر ي للدنم تعدش للشركات أن كدما

 للشركات تلك لتإدلر  بلى حيتم للذي لألمر لتدمدز،ول للتنافس بلى قائدماً  باملداً  ولقتصادلً  صغرية ، كنودةً  قريةً  للعامل من

 تدين بلى وللعدمل للساوقة، خربلهتاو  جتارهبا من ولالستفادة ،وضاعلأل رتتدبل إبادةبدمل  بلى للق رة لمتالكها ضرورة

 . (1)وكفاءة باملدها لملختلفة منلردها بلى ولمحفاظ ومننها أدلئها لتحسني كدم خل " للسالمة أواًل " مفهنم

 ولخلطط  لتنفدذ للالزمة للعاملة للقنى إلجياد كدرية جهندلً  تدذل بامة للشركات ي للدشرية لملنلرد إدلرة أن جن  لكلذ

ممدزة ، الوه  وق رة كفاءة ذلت وشرية بناصر من متاح هن ما أفضل لستقطاب إىل تسعى فهي لملثلى ، والصنرة لملهام

 للشركات ، للكلي لألدلء ي كثريلً  لملؤثرة للعناصر وأح  للشركات ، نلردم أهم أوه بلى لىل لملنرد للدشري ينظر أصدح

 هذه ألدلء ومناسدة آمنة بدمل أماكن وتنفري لالهتدمام أمهها من بنلمل ب ة خالل من إال لألمر هذل يكتدمل ال ولكن

                                                           

.زكي مرجتى، ؛ وسام حشدش، أون م ى(. "1022) ". جملةفدها للعاملني وظر وجهة من جامعة لألقصى ي لملتعلدمة لملنظدمة أوعاد تنلفر   لإلسالمدة، لجلامعة 
 ( 1(. للع د 1. ص 090-308 . 19لجملل  
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 للغري للعدمل وظروف للتأثر  ي ألن لملنرد للدشري ش ،(2)لملالئدمة لملادية وللشروط للددئدة للظروف فدها تتنلفر لملهدمات

  .(3) للعدمل خالف واقي لملنلرد ي للشركات إيار ي حاجاته خمتلف إشداع بلى مساب ة وللغري حمفزة

للدشرية لليت هي  لملنلرد خاص ووشكل بامةً  منلردها بلى للحفاظ وأه لفها أحجامها لختالف بلى للشركات وتسعى

و  للعدمل من حنلدث وللصحة لملهندة للتقلدل للسالمة لوظدمةوتطددق  ضعو  خالل من للشركة ، بدملدات بصب كافة

 من أيضاً  لملهندة وللصحة للسالمة أمهدة أوظدمة وتربز، (4)للعدمل يددعة بن للناجتة و لألمرلض لملخاير من للعاملني وقاية

 وحداهتم للعاملني بلى محفاظل ي والغة أمهدة لألوظدمة تلك متثل ملا لمحداة، جماالت من بدملي ل ضرورلت أح  كنهنا

 وتع  ،(5)ح  سنلء بلى لملنظدمة ممتلكات بلى لمحفاظ لألمر وكذلك هلم ، وآمنة صحدة بدمل ودئة وتنفري للشركة دلخل

 يلحق ضرر أي أن كنن  كافة ، للشركات تنلجهها لليت لملشاكل أصعب من بنها للنامجة ولإلصاوات للعدمل حنلدث

 بلى لمحفاظ أمهدة تندع هنا ومن لملادية ، لملنجندلت تصدب لليت لألضرلر بن فضالً ، هلا  مأساه يعترب للدشري والعنصر

 . (6)لملخاير من سالمتهدما وضدمان للشركة ولملادي للدشري للعنصرين

                                                           

  ولل رلسات، لألحباث لملفتنحة للق   جامعة فلسطني". جملة ي للصنابدة لملنشآت ي لملهندة وللسالمة للصحة "ولقع (.1009) سالمة. سامل،(2 (
 .283-232، ص22للع د

 جامعة ماجستري، رسالة لجلزلئرية ". ولملتنسطة للصغرية واملؤسسات للعدمال أدلء حتسني ي لملهندة للسالمة ورلمج دور" (.1022) .والل مشعلي،)3 (
 .بدا  فرحات

   .للعلنم لألمندة للعرودة وايف جامعة ماجستري، رسالة للتقندة". لملهندة وللسالمة لألمن أوظدمة تطددق فابلدة "م ى (.1002فه . ) مل يفر،ل(4)

 

، جملة    OHSAS : 18001.2007"لل ولدة  لملنلصفة وفق بلى لملهندة وللسالمة للصحة إدلرة وظام "تقنمي (.1009حمدم . ) بد  زهرة للشدمري،(5(
 105.. ص  53 . للع د 15  لملستنصرية. جمل جلامعة ولالقتصاد لإلدلرة كلدة

 للنشر. صفاء بدمان: دلر لملهندة. للسالمة لمح يثة لإلدلرة (.1000حمدمند. ) للعقايلة،)6( 
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 للسالمة لتطددق أوظدمة ش ي ة حباجة وهي للدمخاير ، برضة للعدمل أماكن أكثر من تع  للصنابدة للشركات أن كدما

 برضة أوفسهم للعاملنن وجي  واملخاير، حمفنفة تكنن للشركات هذه ي للعدمل يددعة أن كنن هندة،وذلكلمل وللصحة

 .  (7) للعدمل وحنلدث لملختلفة واألمرلض لإلصاوة

يت لل لحمللدة و لل ولدة لملؤمترلت وبق  للقنلونيو  للتشريعات وسن لملهندة للصحة و والسالمة لالهتدمام زلد ذل لملنطلقه ومن

 تقلدلبدمل و  للعدمل بن يت تنجملل للصحدة لمحنلدثو  لإلصاوات من للنقاية إىل إضافة العدمل،و عامللل محدماية  فهت

 ستدمرلريتهاأه لفها ولو مصامحها  حتقدق للعدمل بلى من للشركات تدمكنيل و.  (8)للعدمل ودئةي  رتدطليت تل لدمخايرل

لضافة  ايري خمل من خالدةو  جد ة بدمل اتودئ وإجياد كاتللشر  ي للصحة لملهدنة لسالمة ول إجرلءلت وضع من الو 

 . وقنلب  لملنظفني تنبدة إىل

 

للقلدل لملهندة و  للصحةو  للسالمة من كدري  ق ر وحتقدق عدمللل ق  تنلجه خمايرأي  من للنقاية هب ف وذلك للسالمة

 ، هلذل(9) كفاءة للعاملنيو  دهزيادة لإلوتاجو للتكالدف  فضملساب ة خبل مما يعدمل بلى لملاديةو للدشرية  لخلسائر من

                                                           

 لجلامعة للعاملني". جملة وظر وجهة من لملختربلت ي لملهندة وللصحة للسالمة إجرلءلت فعالدة م ى ددم"تق (.1021) بالء. وبايش، وسدم لهلاودل،( 7( 
 .230-08. ص 1للع د .10لجملل   ولإلدلرية، لالقتصادية لل رلسات لإلسالمدة

 . 2للصفاء للنشر. ط للدشرية. بدمان: دلر لملنلرد إدلرة (.1000لمح . ) وادر شدخة، أون (8( 

 لملنظدمة مفهنم لتطددق مقرتح تصنر :للعرودة للسعندية واملدملكة للعامة لإلدلرة معه  ي للتنظددمي للتعلم (. "إدلرة1000) .سعند إميان خضري، ونأ (9( 
 سعند. جامعة لمللك دكتنرلة، رسالة لملتعلدمة".
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 ج ي ة أسالدب بن للدحث أصدح منه و للشركة، لدقاء إجداريا أمرل لألدلء حتسني أجل من للتغدري إح لث أصدح

 . (10)للفعالدة و وللكفاءةتطنير لالدلء  منشأه غايتها لكل لّلرئدسدة لأله لف من لملعق ة للددئدة لملتّغريلت مع للتعامل

 أجل هبا من  لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة ولإللتزلم تطددق إىل لملتغريلت هذه ظل ي للشركات وعض لجتهت وق 

 مل ما منها لملدتغى حتقدق إىل يؤدي هذه لالوظدمة ال تطددق لكن و وزيادة أدلء وكفاءة للعاملني، للنتائج أفضل حتقدق

 حدث ،(20)للدشري للعنصر ولستثدمار إدلرة حسن أورزها من و لليت شروط، و مدادئ من تتطلده ام جبدمدع إتدابها يتم

 ذلك و لألولمر وتنفذ للتعلددمات تتّلقى آلة جّمرد أوه بلى للدشري للعنصر لملنجهة للتقلد ية للنظرة تغدري أسا  بلى تقنم

 لملشاركة له خّتنل لليت لملهارلت مبختلف يتدّمتع وحّمفز م رب بنصر إىل وحتنيله خصائصه و سلنكه تطنير بلى وإرتكازها

 .وه  لملننية لملسؤولدات حّتدمل و رغداته وإو لء مقرتحاته و وآرلئه

 مشكلة الدراسة المبحث الثاني: 

فة ليشه  للنضع ي لالردن للع ي  من للتغريلت منها لالقتصادية ولالجتدمابدة وللسداسدة ولليت تتطلب تنفري لالونلع لملخت

من لملنلرد وي مق متها للعنصر للدشري لملنلكب لتلك للتغريلت، مما تطلب ذلك تنفري ودئة للعدمل للسلددمة ولالمكاودات 

بلى لوتاجدة  افظةلحملللكفاءة من جهة و و  ل مقنمات للفابلدةامك  وحصنله بلىللصحدة لملطلنوة محدماية هذل لملنرد لمحدني 

لالردينة  للشركات، وميكن ولنغ ذلك من خالل لالهتدمام وادلرة للسالمة وللصحة لملهندة ي (11) جهة لخرى للعاملني من

 . 

                                                           

. 2لجملل   ولالقتصادية، لإلدلرية للعلنم تكريت ولألثر". جملة لعالقةللعاملني ل وإوتاجدة لملهندة وللصحة للسالمة (. "إدلرة1009) .بلي أمح  حسني،)10( 
 . 90-00. ص 22للع د 

 للنشر.   للكتب للعلدمدة للقاهرة: دلر لملهندة. وللصحة للسالمة (.1000لملنعم. ) بد  ؛ للعفشنك، أمح  حلدمي،)11( 
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 للسالمة لقنلب  لملخالفات من للق ر للكدري ظيالح للصنابدة للشركات ي لملهندة وللصحة للسالمة لقضايا لملرلقب إن

للسالمة وللصحة  أوظدمة لتطددق لألمهدة وتناسى غداب بناء أدىن دون أيضاً  ويالحظ للشركات، هذه ي وللصحة لملهندة

 أثناء ولإلصاوات لمحنلدثوقنع  يؤدي لىل لألوظدمة هذه مثل إمهال أن شك وال للشركات، من للكثري ل ى لملهندة

 للعامل حداة بلى لحملافظة مقنمات وأدىن تتدمتع ال بدمل ودئة ي ووكثرة حتصل أن للطددعي من ولليت أبدماهلم متأديته

 وخطنط لملاكدنات وسدب وجند ش ي ة لخلطنرة واألماكن رةزلخ كننت للعدمل ودئة أنو هن معروف كدماو ومستقدله، 

 للزلئرين أي ي مما تؤثر بلى مكشنفةلليت تكنن  للكهروائيو  ،لملدكاودكي ،للكددمدائيمنها  لخلطرة بناصرها وكل لإلوتاج

 معايري أدىن بلدها تنطدق ال للتحتدة للشركة للدندةيددعة  أن لضافة لىل ،وسدب لتصاهلدما لملداشر سنلء ح  بلى للعاملنيو 

 .(12)لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة

لليت كاوت ضدع لملهدمة ولمحدنية ي جمال لدلرة لالوتاج وللعدملدات و لضافة لىل ذلك فإن لوتاجدة وأدلء للعاملني يعترب من لملنل

 وال زللت حمنر لهتدمام للع ي  من لملفكرين وللداحثني ي هذل لجملال وشكل بام، ولمهدته للدالغة ل ى م رلء للشركات

وشكل خاص،  تاللصنابدة للذين يصدنن جل لهتدماماهتم ولفكارهم بلى كدفدة حتسدنها وتطنيرها دلخل تلك للشرك

للصنابدة واوتجاية  ومن هذل لملنطلق ميكن لنا لن و ر  لثر تطددق لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة ي تلك للشركات

 خالل للعدمل بلى منوكفاءة ولدلء للعاملني فدها من خالل تنفريها ملناخ للعدمل للصحي وودئة للعدمل لملناسدة لعاملدها 

وهذل والتايل يساب  بلى تقلدص لهل ر ي لملنلد  ،(13)ذلكل للتعرض من فرتة قلدلتللو  يراخلمل مسددات للتخلص من

                                                           

 .33 . للع د3لجملل   وغزة. للفلسطدين لملهن   جملة للنيندة". مصاوعنا ي لملهندة "للسالمة (2999هبدج. ) للددقاوي،(12( 

 لجلامعة للعاملني". جملة وظر وجهة من لملختربلت ي لملهندة وللصحة للسالمة إجرلءلت فعالدة م ى "تقددم (.1021) بالء. وبايش، وسدم لهلاودل،13 
 .230-08. ص 1للع د .10لجملل   ولإلدلرية، لالقتصادية لل رلسات لإلسالمدة
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سدنها وزيادة ووالتايل لالرتقاء مبستنى جنده لملنتجات وحت لعاملني،لحنلدث ولصاوات لولئك  لالولدة ولملصنعه للنامجه بن

دة وكفاءة للعاملني لضافة لىل حمافظتها بلى للعنصر للدشري من خماير وحنلدث ولصاوات للعدمل للدنمدة ولملتكررة لوتاج

لذل يرى للداحثنن وجنب  .(15)ووناء للنبي ل ى للعاملني وامهدة لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة .(14)لثناء لوقات للعدمل

 تسعى لليت لل رلسة هذه ُتربز هنا ومن .وكفاءة ولدلء ولوتاجدة للعاملني ندةتنضدح لثر تطددق لوظدمة للسالمة وللصحة لمله

 : للتايل للرئدسي لل رلسة سؤلل بلى لإلجاوة

تطبيق انظمة السالمة والصحة المهنية على أداء العاملين في الشركة االردنية السويدية للمنتجات أثر  وما ه

 الطبية والتعقيم ؟ 

 لدراسة أهمية ا المبحث الثالث: 
أدلء و لملهندة  وللصحة للسالمةلوظدمة  منضنبي تتناول أهنا ي للدحثدة صفتها من أوالً  للعلدمدة لل رلسة هذه أمهدة تربز

 حدنية مضامني من حينيه لملهندة وما وللصحة للسالمةلوظدمة  منضنع تتناول أهنا كدما ولح ة، درلسة ي معاً  للعاملني

 تتطرق أهنا كدما،  فدها وأدلء للعاملني ولالرتقاء للشركة أدلء تطنير ي تسهمولليت  بام، لوشك فدها نيلوللعام للشركة هتم

 وقاط أورز بلى وللتعرف لملهندة بلى أدلء للعاملني، وللصحة للسالمة لوظدمةهن لثر تطددق  أمهدة لملنلضدع أكثر ألح 

  .لألوظدمة تطددق هذه ي وللضعف للقنة

                                                           
 

 لنشر.ل للصفاء بدمان: دلر للدشرية. لملنلرد إدلرة (.1000رياض. ) لمحليب،؛  حمدم  لجلدنسي، ؛ حمدم  للداشا،؛  وظدمي شحادة،(14( 

 للنشر. للفكر بدمان: دلر لملهندة. وللصحة للسالمة (.2993حسان. ) زي لن،(15( 
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ملا يقنمنن  إىل تنفري للددئة لملناسدة للعاملني ي للشركات للصنابدة ، دةلملاس تهامن حاج اهأمهدت لل رلسة هستدم  هذتكدما 

وه من دور مهم وحدني والتعامل مع لالالت ولملع لت للثقدلة وظروف للعدمل لملختلفة ، إذ أن للعاملني للذي ال يعاونن 

بلى  ة للظروف لحملدطة لتساب هم بلى إجناز بدملهمأو لً من للضغنط وب م للرضا للنظدفي وللذين ق  تنفرت هلم كاف

أكدمل وجه، يكنن أدلؤهم وتعاملهم ولستجاوتهم الوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة والشكل لملنشند ويق منن أقصى ما 

  ميلكنن من ق رلت

يكنن أدلؤهم وتعاملهم ولستجاوتهم الوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة والشكل لملنشند ويق منن أقصى ما ميلكنن من 

نط لللذين يعاونن من للضغ ق رلت للدمحافظة بلى لستدمرلرية للعدمل وللشركة للذين يعدملنن هبا ، خبالف أولئك

 ولإلضطرلوات للنفسدة ي للعدمل وتدجة لقلة تنفر للظروف للنفسدة ولملادية ولملكاودة لملناسدة هلم .

تطددق  وهن أمهدة لإلدلرية لملنلضدع أكثر أح  إىل للشركة لملدحنثة ي ولالدلرلت للعلدا للعاملني لوتداه وإثارة لل رلسة تقنم

 للدحث وع  ذلك ألوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة ، لملفاهددمي لإليار بلى وللنقنف لملهندة ، حةوللص للسالمة لوظدمة

 تكنينمن خالل أدلء وكفاءة للعاملني ،  ت بدم ي لملختلفةشكاله وأ لملفهنم هذل ترسدخ بربها دتمس لليت للطريقة ي

 للشركات وجناح لندمن أساسي كدمطلب لملهندة وللصحة ةللسالملوظدمة  وأمهدة لإلحسا  هلم خيلق وللرؤية لملعرفة من إيار

 لملهندة وللصحة ألوظدمة للسالمة ألبدماهلم، ملا أدلئهم بن  إتدابها للنلجب لإلجرلءلت بلى هبا، وللتعرف يعدملنن لليت

ة كفاءة وحتسني لالدلء وزياد لحملتدملة لملخاير ولألرولح من لملدمتلكات ي لخلسائر حجم من للتقلدل ي كدري دور من

 للسالمة لوظدمة بلى والتعرف للشركات أصحاب لل رلسة هذه كدما لهنا ستساب للعاملني وضدمان للرضا للنظدفي،  

 للرجنع ي للرقاودة لملنظدمات تنقف، وستساب  دون منتظدمة وصنرة للشركة أدلء بلى لحملافظة ووالتايل لملهندة، وللصحة
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وم ى تنفري  لألوظدمة هذه مبثلمتثال لإل من لألمهدة تنضدحو  لملهندة للصحةو  والسالمة لليت تعىن للنقائدة لالوظدمة إىل

  .وت ريب كنلدر تُعىن والسالمة وللصحة لملهندة

 فائق ووشكل لجملتدمع سكان غالددة تطال لليت  ماتللع ي  من لخل تق م للشركة لملدحنثة أقسام أن فده شك ال مما

 ولعل قدلهم، من لملق مة اتلخل م ي ندةلجل بلى يؤثر عالوف وشدط وشكل لألقسام للعاملني هبذه أدلء وأن لألمهدة،

 لملهندة وللصحة للسالمة هي تطددق ولاللتزلم واوظدمة لألقسام هبذهللعاملني  وكفاءة أدلء بلى تؤثر لليت لملنلضدع أهم من

وللصحة  للسالمة لوظدمة تطددق رلسة ل للشركات قدل من وتائجه لبتدماد إمكاودة من أيضاً  للدحث أمهدة فدها، تأيت

  .للعاملني وكفاءةأدلء  مستنى يتحسن ق  والتايل و للعدمل حنلدث من تقلل لليت لملهندة 
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 نموذج وفرضيات الدراسة المبحث الرابع: 

 وللشكل عللتاو بلى لملتغري لملستقلة لملتغريلت وتأثري للتاوع واملتغري لملستقلة لملتغريلت بالقة بن يتح ث لل رلسة مننذج

 للعالقة: هذه ( ينضح2.2) للتايل
 

 

تدني أثر تطددق أوظدمة للسالمة  ولليت للفرضدات من جمدمنبة بلى إحتنت لل رلسة فإن للساوق لل رلسة مننذج بلى وناء

 فربدة:  وفرضدات رئدسدة فرضدة لىل وللصحة لملهندة بلى أدلء للعاملني ، ومت تقسددمها
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 الفرضية الرئيسية :

H0 :ال ي( 0.02نج  أثر ذو داللة أحصائدة بن  مستنى داللة≥αوني )  لثر تطددق لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة

اوات للعدمل، ، ت ريب للعاملني، حنلدث ولصري لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة)للرضا للنظدفي، للتزلم لالدلرة للعلدا وتنف

 بن للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم، ويتفرع ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية( بلى أدلء للعاملني ي

 للتالدة: للفرضدات للفرضدة هذه

 الفرضية الفرعية االولى:

H01( 0.02: ال ينج  أثر ذو داللة أحصائدة بن  مستنى داللة≥α )للرضا للنظدفي للعاملني و أدلء للعاملني  وني

 طددة وللتعقدم.للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات لل ي

 الفرضية الفرعية الثانية:

H02( 0.02: ال ينج  أثر ذو داللة أحصائدة بن  مستنى داللة≥α ) للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري لوظدمة للسالمة  وني

 ني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم.للشركة لالردودة للس وللصحة لملهندة و أدلء للعاملني ي

 الفرضية الفرعية الثالثة:

H03( 0.02: ال ينج  أثر ذو داللة أحصائدة بن  مستنى داللة≥α )للشركة  ت ريب للعاملني و أدلء للعاملني ي وني

 لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم.
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 الفرضية الفرعية الرابعة:

H04( 0.02: ال ينج  أثر ذو داللة أحصائدة بن  مستنى داللة≥α )و أدلء للعاملني  حنلدث ولصاوات للعدمل وني

 للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم.  ي

 الفرضية الفرعية الخامسة:

Ho5( 0.02: ال ينج  أثر ذو داللة أحصائدة بن  مستنى داللة≥α )ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية و أدلء  وني

 م. للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقد للعاملني ي

 

 أهداف الدراسة المبحث الخامس: 
  : للدراسة العام الهدف

والشركة لالردودة للسني ية  للعاملنيأدلء بلى  لملهندة وللصحة للسالمة لوظدمةدرلسة وحتلدل أثر تطددق  إىل للدحث سده ف

 للدمنتجات للطددة وللتعقدم.

 : للدراسة الخاصة األهداف

  يةشركة لالردودة للسنيلللسالمة وللصحة لملهندة لملستخ مة ي لأوظدمة  بن  ى للرضا للنظدفيم معرفة .2

 للدمنتجات للطددة وللتعقدم.

لملستخ مة ي لملهندة  وللصحة للسالمة ولوظدمة قنلب تنفري و  تطددق ي ودورها ى للتزلم لالدلرة للعلدا م معرفة .1

 للدمنتجات للطددة وللتعقدم. شركة لالردودة للسني يةلل
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لدلء  بلىوأثره لألكثر آمنًا  لألسالدبو  للطرقي  واملنلضدع لملتعلقة للعدمال ل ى وللنبي يبللت ر  دور إظهار .0

 للدمنتجات للطددة وللتعقدم. شركة لالردودة للسني يةللللعاملني ي 

ي للتقلدل  مللدمنتجات للطددة وللتعقد شركة لالردودة للسني يةللمق لر وبي للعاملني ولالدلرة ي  للتعرف بلى .3

  .لمحنلدث ولصاوات للعدملمن 

عدمل لملكاودة وظروف لل للدمنتجات للطددة وللتعقدم شركة لالردودة للسني يةللهتدمام لدلرة م ى إ للتعرف بلى .2

 . ولملادية

تطنير وحتسني لدلء وكفاءة  ي للدمسامهة لملدحنثة للشركة إىل تق ميها ميكن مغزى ذلت وتنصدات ونتائج لخلروج .2

 وظدمة للسالمة وللصحة لملهندة.للعاملني ولاللتزلم وا

 تساؤالت الدراسة المبحث السادس: 

 ووشكل بام تتدمحنر مشكلة للدحث ي لالجاوة بن للتساؤالت للتالدة :

ما هن تصنرلت لملدحنثني مل ى تطددق  أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة بلى لدلء للعاملني ي شركة  ؛االول السؤال

 ؟ للدمنتجات للطددة وللتعقدم شركة لالردودة للسني يةللي   لالردودة للسني ية، لملستخ مة

  االسئلة الفرعية التالية : الرئيسي ويتفرع من هذا السؤال

تصنرلت لملدحنثني مل ى للرضا للنظدفي بن  للسالمة وللصحة لملهندة لملستخ مة  يما ه ؛للسؤلل للفربي لالول

 ؟ ة وللتعقدمللدمنتجات للطدد شركة لالردودة للسني يةللي  
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ة ما هن تصنرلت لملدحنثني مل ى للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة للصحة لملهند ؛للسؤلل للفربي للثاين

 ؟ للدمنتجات للطددة وللتعقدم شركة لالردودة للسني يةلللملستخ مة ي 

 ة للسني يةشركة لالردودللي  ما هي أمهدة ت ريب للعاملني وأثره ي لدلء للعاملني؛ للسؤلل للفربي للثالث

 ؟ للدمنتجات للطددة وللتعقدم

ات للطددة للدمنتج شركة لالردودة للسني يةللما هن مق لر وبي للعاملني ولالدلرة ي  ؛للسؤلل للفربي للرلوع

 من لمحنلدث ولصاوات للعدمل ؟ي للتقلدل  وللتعقدم

 للتعقدمللدمنتجات للطددة و  ركة لالردودة للسني يةشللهل هناك أهتدمام من قدل لدلرة  ؛للسؤلل للفربي لخلامس

  وظروف للعدمل لملكاودة ولملادية ؟

  ؟ للدمنتجات للطددة وللتعقدم شركة لالردودة للسني يةللما مستنى لدلء للعاملني ي  ؛السؤال الثاني

شركة لالردودة للللعاملني ي لدلء  وأوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة   ما هي يددعة للعالقة وني تطددق ؛السؤال الثالث

 من وجهة وظر للعاملني ي شركة ؟ للدمنتجات للطددة وللتعقدم للسني ية

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

22 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 الفصل الثالث

 منهجية الدراسةالمبحث االول: 

  ستخ لم منهجني من مناهج للدحث للعلدمي:وإتقنم لل رلسة هذه 

صنل بلى لملسح لملد لين للح ولملرتكزةلنلقع بلى درلسة للظاهرة لو ل ويركز وللذي يعتدم  ؛لملنهج للنصفي للتحلدلي -أ

صحة لألدودات ذلت للعالقة وأثر تطددق  أوظدمة للسالمه وللمت أستعرض أهم بلى للدداوات من مصادرها للرئدسدة، و 

رلء وعض لملقاروات إجو  ل رلسات للساوقةلللرجنع  إضافة لىل لالردودة للسني ية، ندة بلى أدلء للعاملني ي للشركةلمله

  لل رلسة. ي ةلوب للنظرين أمكن ذلك لتغطدة لجل إنلدل اللتحو 

من لإلجاوة  ربهبهذه لل رلسة، وللذي حتاول لل رلسة  ي ةلوب للتطددقدن لتغطدة لجل ستخ مأُ  ؛منهج للدحث لملد لين -ب

غرلض  تصدمددمها ألاوه متدوتائجها من خالل لالبتدماد بلى لستد تلخدص، و تهالختدار صح، و فرضداهتا ساؤالتبن ت

 خلطنلت للعلدمدة وللعدملدة لملتعارف بلدها ولملعتدم ة.ل وناءلً بلىهذه لل رلسة 

 حدود الدراسة المبحث الثاني: 

  لل رلسة هذه بلى للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم ي لألردن . قتصرت ؛لمح ود لملكاودة .2

ت، للصداوة، لالوتاج، لملستندبات، )لملختربل ي لملتدمثلني ظفنيلملن  بلى هذه لل رلسة قدطدمت ت ؛للدشرية لمح ود .1

 لملكاتب(

 لثللثاحىت للفصل و  ]1022[من بام  لألول للفصل ي لملد لودة لل رلسة وإجرلء للداحث قام ؛لمح ود للزماودة .0

 . ]1020[بام  من
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 لملهندة بلى لدلء للعاملني لصحةول للسالمة أثر تطددق أوظدمة منضنع بلى هذه لل رلسة تركز ؛لملنضنبدة لمح ود .3

 ي للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم ي لالردن.

 ية ألفراد العينةالمتغيرات الديموغرافالمبحث الثالث: 

 ،دمابدةعدنة لل رلسة، إذ تضدمنت كاًل من )لمحالة لالجتلللل مينغرلفدة للشخصدة ألفرلد  لملتغريلتقام للداحث وتح ي  

(، ووع  إجرلء بدملدات للتحلدل لإلحصائي ألفرلد للعدنة للعدمر للعدمل، خربةب د سننلت  ،لملؤهل للعلدميلجلنس، 

ل ينا للنتائج كدما  ظهرت إحتساب للع د وللنسب لملئنية لكل متغري من لملتغريلت لل مينغرلفدة لخلاصة وعدنة لل رلسةو 

 للتايل:بلى للنحن  (1.0رقم )هي منضحه واجل ول 
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 تنزيع أفرلد بدنة لل رلسة حسب لملتغريلت لل مينغرلفدة :1.0 ول ج
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النسبة المئوية  العدد فئات المتغير المتغير
% 

 
 الجنس

 28.0 100 ذكر

 02.0 92 لوثى

 %200 192 المجموع

 المؤهل العلمي

 10.0 29 ثاونية بامة فأقل

 01.2 92 دولنم

 09.9 222 وكالنرين 

 0.1 12 درلسات بلدا

 %200 192 المجموع

الحالة 
 االجتماعية

 82.0 102 أبزب

 28.9 22 متزوج

 %200 192 المجموع

 سنوات الخبرة 

 11.0 22 سننلت 2أقل من 

 39.2 230 سننلت 2-9

 18.2 80 سننلت فاكثر 20

 %200 192 المجموع

 
 
 العمر

 10.2 20 سنة 00 - 10

 32.1 210 سنة 30 -02

 10.8 82 سنة 20 – 32

 20.0 00 سنة فأكثر 22
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 %200 192 المجموع

 

( ي لملرتدة لالوىل، يلي ذلك للفئة % 32.1( ونسدة )سنة 30-02( أن للفئة للعدمرية )1.0يظهر من لجل ول رقم )

 00-10( من أفرلد بدنة لل رلسة، وجاء ي لملرتدة للثالثة للفئة للعدمرية )%10.8( سنة  ونسدة )20-32للعدمرية )

 (. %20سنة فأكثر ( ونسدة ولغت ) 22(، وأخريلً جاءت للفئة للعدمرية ) % 10.2سنة( ونسدة ونلقع )

( %02.0( من بدنة لل رلسة من للذكنر، مقاول )%28.0ووالنسدة ملتغري لجلنس ألفرلد بدنة لل رلسة فق  وج  أن )

  درج( من هم محلة %09.9ة فق  وج  أن )من لإلواث ، أما والنسدة ملتغري لملؤهل للعلدمي ألفرلد بدنة لل رلس

( من محلة دولنم ، وي لملرتدة للثالثة محلة للثاونية للعامة فأقل  ونسدة %01.2للدكالنرين  ، ولملرتدة للثاودة ونسدة ولغت )

 ( من بدنة لل رلسة.%0.1( ، وأخريل جاءت محلة لل رلسات للعلدا ونسدة ولغت )%10.0ولغت )

( ، أما لملرتدة %82.2لالجتدمابدة لعدنة لل رلسة فق  جاء ي لملرتدة لالوىل  فئة لألبزب  ونسدة ولغت )أما ونسدة للحالة 

 (. %28.9للثاودة فقط جاءت للفئة )متزوج( ونسدة ولغت )

(، وللفئة %39.2( ي لملرتدة لالوىل ونسدة ولغت )9 - 2ما م ة سننلت لخلربة ي للعدمل لمحايل  فقط جاءت للفئة )أ

سننلت( ونسدة ولغت  2(، وأخريلً جاءت للفئة )أقل من %18.2سننلت فأكثر( ي لملرتدة للثاودة ونسدة ولغت ) 20)

 . ( من بدنة لل رلسة11.0%)
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 ثبات أداة الدراسة المبحث الرابع: 

، (16)"للظروف وفس حتت و ذلهتا للعدنة بلى تكرلره حالة ي هايعطد نأو  وفسها للنتائج لختدار للثدات "لن لهل ف من
 فده تكنن للذي وامل ى يتح د لملقدا  لبتدمادية و ثدات أخرى، إن إىل حالة من وتائجه ختتلف ال للقدا  إن أي"

 للق رة و لل قة واالتساق و أساسا يرتدط لملقدا  فأن ثدات مث من و فقط للعشنلئي لخلطأ من خالدة للقدا  بدملدة
  خالدة للقدا  بدملدة فده تكنن

 

 وتائج ي للتندؤ بلى للق رة و لل قة واالتساق و أساسا يرتدط لملقدا  فأن ثدات مث من و فقط للعشنلئي لخلطأ من

 يتصف مل فأوه والثدات يتصف مل إذ و والثدات أوال يتصف إن جيب صادقا لملقدا  يكنن لكي لل رلسة، و

 .(17)"والص ق

 Internal Consistencyلل لخلي ) لالتساق يريقةهي لالبتدمادية  للقدا  ثدات إحتسابيرق لهم  ومن"

Method جتاوس درجة قدا  بلى يعدمل لل لخلي لالتساق إنكدما  لالستخ لم، ي شدنبا لألكثر للطريقة هي ( و 

 Cronbach Alphaألفا  كرووداخ لختدار وع ة يرق ومن لمهها تقا  هي و للنلح ة لجملدمنبة ضدمن لملتغريلت

  .(18) "رئدسدة وصنرةبلده  للدحنث و لالبتدماد ي لستخ لما و شهرة لألكثر وللذي أصدح

                                                           

 للنشر. و للتنزيع للثقافة دلر للرتودة. بدمان: مكتدة ي للتقنمي و للقدا  مدادئ (1999).. جندت ، لهلادي بد  ؛ جاكلني برمجاية، ؛ زكريا للظاهر،( 16( 

 لجلامعدة للنشر. رلإلسكن رية: لل ل للتسنيقدة. للقرلرلت لفابلدة تطددق م خل للتسنيق حبنث (.1001مصطفى. ) وكر، أون ؛ فري  حمدم  للصحن،)17( 

Hillsdale, NJ. Hill.-) Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd Edit.) McGraw 18) 
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 هي (20)ونوايلو  (19)كرووداخ من كال هبا أوصى لليت لالستطالبدة للدحنث ي للثدات ملعامل لملقدنلة للقددمة إن"
 ملعامل لملقدنلة للنسدة إن (22)للداحثني أمري و سنو رواو يان من وكال (21)سدكارلن للداحث يرى حني ي ،(%70)

 معامل لحتساب خالل من للدداوات مجع وع  للقدا  ألدلة للثدات لختدار جرى ق  و، (60%) هي  كرووداخ ألفا
( للعالقة Internal Consistency)لل لخلي  (  لقدا  لالتساقCronbach Alphaألفا ) كرووداخ لرتداط

وني تطددق لوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة بلى لدلء للعاملني، حدث ولغت قددمة كرووداخ للفا ي هذه لل رلسة ما وسدته 
 قدل من ولملقرتحة نلةللنسدة لملقد من وكثري أبلى أهنا إذ لالستطالبدة للدحنث ي بالدة وسدة تع  هي و( 89%)

( ينضح يريقة لستخرلج معامل للثدات لألدلة وصدغتها للنهائدة 0.0أباله، ولجل ول رقم ) للدهم ي لملشار للداحثني
 للكلدة، ولكل وُع  من أوعاد لل رلسة.

                                                           

Peter, J. P. (1979). Reliability: A review of psychometric basics and recent marketing ) 19(

practices. Journal of marketing research,16: 6-17. 

onbach, L. (1970). Essentials of Psychological Testing .New York: Harper & Row Cr )20(

Publishers,Inc. 

) Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business. New York: John Wolfley & Son. 21) 

-(Vol. 1). McGraw csComplete business statisti Aczel, A. D., & Sounderpandian, J. (2002). )22(

Hill/Irwin. 
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 قدم معامل للثدات )لالتساق لل لخلي( لألدلة ككل وملتغريلت لل رلسة :0.0ج ول 

 Cronbach Alpha الفقرات متغيرات الدراسة الرقم

 0.89 2-2 للرضا للنظدفي 2

 0.82 21-0 للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة 1

 0.89 28-20 للعاملني ت ريب 0

 0.82 13-29 حنلدث ولصاوات للعدمل 3

 0.82 00-12 ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية 2

 0.82 31-02 لدلء للعاملني 2

 0889 االداة ككل -
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 الثالثالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصياتالمبحث االول: 

 مناقشة نتائج تساؤالت الدراسةالمطلب االول: 

ما هو تصورات المبحوثين لمدى توفر أنظمة السالمة والصحة المهنية على اداء  ؛تائج السؤال االولمناقشة ن

 العاملين المستخدمة في الشركة االردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم ؟

لتزلم لالدلرة ل أظهرت للنتائج أن تصنرلت لملدحنثني حنن م ى تنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة )للرضا للنظدفي،

للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة، ت ريب للعاملني، حنلدث ولصاوات للعدمل، ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية( 

( مرتفعاً حسب لملقدا  لملستخ م ي هذه لل رلسة ولتفقت 0.09جاءلت و رجة مرتفعة، حدث ولغ لملتنسط للكلي )

د قسم لو ي لملنشآت للصنابدة ولجيا وظدمة للسالمة وللصحة ولملهندةل ريتنفأمهدة ىل لليت تنصلت ل (23)هنا مع درلسة

 لليت تنصلت ال ينج  أهتدمام وتطددق أمنر للسالمة (24)، وأختلفت مع درلسةمسؤول بن للسالمة وللصحة لملهندة

                                                           

 للعلنم للعرودة وايف جامعة ماجستري، . رسالة"للصنابدة للقطاع لخلاص منشآت ي للعاملني وبالقتها وأدلء للسالمة"(. 1002للشريف، حسني. ))23 (
 لألمندة.

 جامعة ماجستري، رسالة لجلزلئرية ". ولملتنسطة للصغرية ملؤسساتوا للعدمال أدلء حتسني ي لملهندة للسالمة ورلمج دور" (.1022) .والل مشعلي،)24 (
 .بدا  فرحات



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

21 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 لملدحنثة لجلهة ي يتنلفر اله أو هاوتائجولليت ودنت  (25)درلسة ، وكدما لختلفت ليضا معللعدمل ظروف وودئة وتطنير لملهندة

قلة للنبي ولملستنى لملعري ل ى بدنه لل رلسة واوظدمة لالمن  إىل واإلضافة ،لملهندة وللسالمة لألمن للكثري من لجرلءلت

 أظهرت ب م لاللتزلم وتنفري لالوظدمة لخلاصة والسالمة وللصحة لملهندة. أما (26)و للسالمة لملهندة لملستخ مة، ودرلسة

  لالدلرة للعلدا وتنفري لوظدمة للتزلم بلى مستنى لالوعاد فجاء

 دلرة( و رجة مرتفعة ويفسر ذلك من خالل أخذ لإل3.00للسالمة وللصحة لملهندة واملرتدة لالوىل مبتنسط حسايب ولغ )

 لملسؤولني قدل من ودورية مداشرة لملهندة و وجند متاوعة وللصحة للسالمة إجرلءلت لتعزيز ومالحظاهتم للعاملني وتنصدات

لملهندة، وكذلك تفعدل مستنى للتعاون وني للعاملني ولالدلرة من لجل حتقدق لالمثل  وللصحة للسالمة إجرلءلت لتطددق

 سداسة وصداغة للعلدا لإلدلرة للتزلم أن لليت وأوضحت وتائجها (27)لتفقت مع درلسةالوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة، و 

 قنلب  تنفري أن و لملختربلت، ي لملهندة للسالمة إجرلءلت بلى فعالدة وشكل متنسط يؤثر لملهندة وللصحة للسالمة

 (28)ولختلفت هذه للنتجدة مع درلسة ،لملهندة وللصحة للسالمة إجرلءلت فعالدة بلى متنسطة و رجة يؤثر ووسائل للسالمة

 ولجلهات للتشريعات ي كفاءة هناك وأوه ال ينج  لملهندةوللصحة لليت أظهرت ب م للتزلم لالدلرة واوظدمة للسالمة 

وجاء ي لملرتدة للثاودة جمال حنلدث ولصاوات للعدمل مبتنسط حسايب ولغ  ،لملهندة وللصحة والسالمة لملتعلقة للرقاودة

                                                           

   .للعلنم لألمندة للعرودة وايف جامعة ماجستري، رسالة للتقندة". لملهندة وللسالمة لألمن أوظدمة تطددق فابلدة "م ى (.1002فه . ) لمل يفر،(25( 

 لملنايق ي لأللدسة صنابة شركات ي لملهندة وللصحة للسالمة مبتطلدات لاللتزلم م ى "درلسة (.1009) .حمدم  ولملرش ، وللننلفعة؛ سالمة أمين مزلهرة،)26( 
 328-333. ص 2للرتودة. للع د كلدة جملة لملؤهلة". للصنابدة

 لجلامعة للعاملني". جملة وظر وجهة من لملختربلت ي لملهندة وللصحة ةللسالم إجرلءلت فعالدة م ى "تقددم (.1021) بالء. وبايش، وسدم لهلاودل،)27( 
 .230-08. ص 1للع د .10لجملل   ولإلدلرية، لالقتصادية لل رلسات لإلسالمدة

 لملنايق ي لأللدسة نابةص شركات ي لملهندة وللصحة للسالمة مبتطلدات لاللتزلم م ى "درلسة (.1009) حمدم . ولملرش ، وللننلفعة؛ سالمة أمين مزلهرة،)28( 
 .   328-333. ص 2للرتودة. للع د كلدة جملة لملؤهلة". للصنابدة
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 لصاوات للعدمل وكذلك وجند تعاون تقلدل ي مما يساب  ن خالل حرص للعاملني ولالدلرة بلى للت ريب( م0.91)

لملخاير وكذلك لالدرلك للكامل من قدل للعاملني حنن لن لوظدمة للسالمة هلا دور كدري  ملنلجهة للعدمل دلخل للعاملني وني

 لالهتدمام جمال لملهندة هن للسالمة وللصحة أن ل رلسةلليت تنصلت ل (29)ي تقلدل لصاوات للعدمل، وأتفقت مع درلسة

 محنلدث تأثري ولن هناك للضرر من لملادية لملنلرد ومحاية لملهندة ولألمرلض للعدمل حنلدث خماير لملنرد للدشري من حبدماية

 وغري لملداشرة للتكالدف وسدب للصنابدة لملؤسسات ي ولالدلء لألوتاجدة للكفاءة ىبل سلدا لملهندة ولالمرلض للعدمل

 إلصاوات تعرضنل للذين للعاملني أن ولليت ودنت وتائج درلستها (30)كدما لتفقت ليضا مع درلسة  ،بلدها لملرتتدة لملداشرة

 محنلدث وإصاوات تعرضنلي مل للذين للعدمل بن وظروف للسالمة وسلنكدات ملناخ وإدرلكهم ي تصنرهم خيتلفنن لملهندة

وسدب  هي وقنباً  لملهندة ولألمرلض للعدمل حنلدث أكثر أن لليت أظهرت (31)ولختلفت هذه للنتدجة مع درلسة ،مهندة

أيضاً  لالوتاج تكلفة من يرفع ما وهن لالوتاجدة للعاملني لدلء وكفاءة من للظاهرتني تقلل هاتني أن ولملع لت كدما لآلالت

كدما   ،عامنيللعدمل ل ى للصاوات لملهندة مما رفع مستنى لللصحة ب م لهتدمام لالدلرة وللعاملني واوظدمة للسالمة و  وتدجة

لليت ونت لح  وتائجها لن لن لمل رلء يتسلدمنل شكاوي من للعاملني وكثرة لالصاوات لليت  (32)لختلفت ليضا مع درلسة

 ريب للعاملني أما ي لملرتدة للثالثة جاء جمال ت يتعرضن هلا وتدجة بم تنفر مع لت وقائدة هلم وب م لهتدمام لالدلرة وذلك،

                                                           

 للكفاءة لإلوتاجدة". رسالة ماجستري، جامعة مسدلة.   بلى لملهندة للسالمة و للصحة "أثر (.1009منسى.) للفتاح؛ حنان،بلي ونمخخم، بد )29( 

mong working conditions safety climate safe behaviors Kanten, S. (2013). The relationship a )30(

and occupational accidents: An empirical research on the marble workers. A multidisciplinary 

journal of global macro trend, 2(4), 173-182. 

 منتنري جامعة ماجستري، رسالة ."للصنابدة لملؤسسة ي لإلوتاجدة للكفاءة بلى وأثرها لملهندة وللسالمة "للصحة (.1000) حنان. منسى،)31( 

Shikdar, A. A., & Sawaqed, N. M. (2003). Worker productivity, and occupational health and  )32(

safety issues in selected industries. Computers & industrial engineering, 45(4), 563-572. 
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للعاملني  ت ريب ي فقط ( و رجة مرتفعة أيضا حدث تفسر هذه للنتجدة بلى لهتدمام للشركة0.83حسايب ولغ ) مبتنسط

وشكل بام وهناك وقص ي ت ريب لملتخصص من  يريق لحملاضرلت و وشرلت مطدنبة بن للسالمة إجرلءلت بلى

 ت ريدهم للعاملني ي فقط يركزون لملنشآت لءلليت أظهرت أن م ر  (33)مع درلسة هذه للنتدجدة ، ولتفقتلجلهات لخلارجدة

 والت ريب ينج  لهتدمام ال ودندما وللت ريب للعام ولمحلقات لإلرشادي للت ريب خالل من لملختلفة للسالمة ورلمج بلى

 جمال ي مؤهلني غري وأهنم للعاملني ت ريب وجند هرت وع ملليت أظ (35)ودرلسة (34)ولختلفت مع درلسة لملتخصص،

 ،ى للعاملنيولن هناك وقص ي لملهارلت ل  مما يؤثر بلى للعاملني وشكل سليب وظهنر لصاوات ويقلل لالوتاجدةبدملهم 

(، وهذه 0.22أما ي لملرتدة للرلوعة فق  جاء جمال ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية و رجة متنسطة مبتنسط حسايب ولغ )

 ولملادية من وجهة وظر للعاملني دلخل للشركة من خالل ب م أهتدمام للشركة وظروف للعدمل لملكاودة داللة بلى قلة

ا لليت ودنت وتائحه  (36)ولتفقت هنا مع درلسة ،وحتسني ظروف للعدمل وشكل بام لملدذول لجله  ملق لر للرلتب مكافئة

لليت  (37)، كذلك لتفقت مع درلسةللعدمل ظروف وودئة وتطنير لملهندة للسالمة أمنر وتطددق هتتم ال لملدحنثة لجلهة أن

                                                           

 للعلنم للعرودة وايف جامعة ماجستري، . رسالة"للصنابدة للقطاع لخلاص منشآت ي للعاملني وبالقتها وأدلء للسالمة"(. 1002للشريف، حسني. ))33( 
 لألمندة.

Yeow, P. H., & Sen, R. N. (2003). Quality, productivity, occupational health and safety and  )34(

cost effectiveness of ergonomic improvements in the test workstations of an electronic 

factory. International journal of industrial ergonomics, 32(3), 147-163. 

 معةجا ماجستري، رسالة لجلزلئرية ". ولملتنسطة للصغرية واملؤسسات للعدمال أدلء حتسني ي لملهندة للسالمة ورلمج دور" (.1022) .والل مشعلي،)35( 
 .بدا  فرحات

. 2لجملل   ولالقتصادية، لإلدلرية للعلنم تكريت ولألثر". جملة للعاملني للعالقة وإوتاجدة لملهندة وللصحة للسالمة (. "إدلرة1009) .بلي أمح  حسني،)36( 
 . 90-00. ص 22للع د 

(37) Lin, J., & Mills, A. (2001). Measuring the occupational health and safety performance of 

construction companies in Australia. Facilities, 19(3/4), 131-139. 
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 واجته كاوت وشكلها للعام لل رلسه أفرلد بدنة منها يعاين لليت للعدمل لضغنط لخلاصة لملستنيات أن ودنت وتائجها لن

 للفربدة لألوعاد معننية داللة ذو تأثري وجند، ولن هناك للعدمل ببء أو وصرلع لل ور غدمنض أو للعدمل يددعة بن

  للنظدفي، لإلستجايب لألدلء لملتغري ي للعدمل ببء لل ور، غدمنض لل ور، صرلع طددعة للعدمل،و ولملتدمثلة للعدمل لضغنط

( و رجة متنسطة أيضا وهي داللة بلى 0.22وأحتل أخريًل وُ ْع  للرضا للنظدفي لملرتدة لخلامسة مبتنسط حسايب ولغ )

 ومسؤولدات مهام ب ة واجناز للرضا للكامل ل ي للعاملني ي للشركة، من خالل تكلدف للعاملني دلخل للشركة ب م 

ولح  و قلة للصالحدات لملدمننحه ملسؤولني للسالمة وللصحة لملهندة ي جمال خ مة لملنظفني، ولتفقت  وقت ي متننبة

 للعنلمل وأن لملقاضاة من اخنف للشركات هتتم وه لملهندة صحةولل للسالمة منضنع لنلليت ودنت وتائجها  (38)مع درلسة

 كان كدريل للشركة لملايل لملركز كان كلدما  إوه لي للشركة، لملايل لملركز للشركات تلك ي للسالمة مستنى بلى تؤثر لليت

 دس له لمهدةاوني ول، مما يعين لن منضنع للسالمة وللصحة لملهندة ي للشركات هن منضنع ثفدها أبلى للسالمة مستنى

والسالمة  متخصص مسئنل أو قسم للصنابدة هتتم وإجياد لملنشآت قلدل من أن لليت أظهرت (39)كذلك درلسةو  كدرية،

لليت لظهرت وجند قلة للرضا للعاملني من خالل  (40)ب م وجند للرضا للنظدفي ل ى للعاملني، كدما أتفقت مع درلسة

 ة وليضا يددعة للعدمل وفسه.للضغنط للعدمل وسابات للعدمل للكثري 

                                                           

 للعلنم للعرودة وايف جامعة ستري،ماج . رسالة"للصنابدة للقطاع لخلاص منشآت ي للعاملني وبالقتها وأدلء للسالمة"(. 1002لشريف، حسني. )ل(38( 
 لألمندة.

Cudjoe, S. F. (2011). An assessment of occupational health and safety practices on job  )39(

performance at the Tetteh Quarshie Memorial Hospital, Mampong-Akuapem. An MSc Thesis 

Submitted to the Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and 

Technology Ghana. 

tems and performance work sys-Zacharatos, A., Barling, J., & Iverson, R. D. (2005). High )40(

occupational safety. Journal of applied psychology, 90(1), 77. 
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   ؟الشركة االردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم ما مستوى اداء العاملين في  ؛مناقشة نتائج السؤال الثاني

اء و رجة مرتفعة، جللشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم تنصلت لل رلسة أن ما مستنى لدلء للعاملني ي 

( من خالل للعالقات لملدمتازة وني لملشرفني وللعاملني وجند روح للتعاون وني للفريق 0.92تنسط للكلي )ولغ لمل حدث

كذلك تنفر ونع من لالوتدماء للنظدفي ل ى للعاملني من خالل حرص للعاملني بلى تطنير لدلئهم كدما وشكل كامل،   

مما  لملهندة وللصحة للسالمة للتزلمهم وقنلب  وظري معننية مادية و ة للعاملني من خالل حنلفزأفاحترص للشركة بلى مك

 يساهم، دلخل لملدىن للشركة للضنضاء للتهنية، لإلضاءة، لمحرلرة، ئهم، وحرص للشركة بلى حتسنييعكس ذلك بلى لدل

 للسالمة ملدمارسات إجيايب تأثري هناكوأن  لليت ودنت (41)درلسةولتفقت هذه للنتدجدة مع  أدلء للعاملني، حتسني أيضا ي

 وظم وني إجياودة لرتداط بالقة ها هناكدنت لهم وتائجلليت و (42)وكذلك درلسة للنظدفي، لألدلء بلى لملهندة وللصحة

 مثل لملهندة وللسالمة لألدلء بالدة للعدمل وظم وني للعالقة تتنسط بنلمل هناك، وأن لملهندة وللسالمة لألدلء بالدة للعدمل

عاملني وسدب قلة لليت أظهرت بلى قلة مستنى لدلء لل (43)، ولختلفت هنا مع درلسةللسالمة أمنر وإدرلك واإلدلرة للثقة

 لضغنط معننية داللة ذو تأثري لليت تنصلت ونجند (44)المة وللصحة لملهندة وكذلك درلسةأهتدمام لالدلرة واوظدمة للس

                                                           

 جامعة ماجستري، رسالة لجلزلئرية ". ولملتنسطة للصغرية واملؤسسات للعدمال أدلء حتسني ي لملهندة للسالمة ورلمج دور" (.1022) .والل مشعلي،)41( 
 .بدا  فرحات

. 2لجملل   ولالقتصادية، لإلدلرية للعلنم تكريت ولألثر". جملة للعاملني للعالقة وإوتاجدة لملهندة وللصحة للسالمة (. "إدلرة1009) .بلي أمح  حسني،)42( 
 . 90-00. ص 22للع د 

    .منتنري جامعة ماجستري، رسالة ."للصنابدة لملؤسسة ي لإلوتاجدة للكفاءة بلى وأثرها لملهندة وللسالمة "للصحة (.1000) حنان. منسى،)43( 

ce work systems and performan-Zacharatos, A., Barling, J., & Iverson, R. D. (2005). High )44(

occupational safety. Journal of applied psychology, 90(1), 77. 
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ولليت ودنت وتائجها لن حنلدث للعدمل  (45)كدما أختلفت مع درلسة  ،للعدمل بلى ت ين مستنى لدلء للعاملني ل يها

 املني.ولالمرلض لملهندة ثؤثر بلى لدلء للع

ما هي طبيعة العالقة بين تطبيق  أنظمة السالمة والصحة المهنية واداء العاملين  ؛مناقشة نتائج السؤال الثالث

 من وجهة نظر العاملين في الشركة ؟الشركة االردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم في 

 ن وجهة وظرة للسالمة وللصحة لملهندة ولدلء للعاملني مولظهرت للنتائج وجند بالقة لرتدايدة يردية قنية وني تنفري أوظدم
ة لملهندة ، حدث كلدما تنفرت أوظدمة للسالمة وللصحللشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدمللعاملني ي 

للرضا للنظدفي، للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة، ت ريب للعاملني، حنلدث ولصاوات )  جمتدمعه
( أثر وشكل أجيايب بلى مستنى لدلء للعاملني و للعكس صحدح، أي كلدما قلت للعدمل، ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية

لصحة للرضا للنظدفي، للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة وله )وسدة تنفر أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة جمتدمع
لملهندة، ت ريب للعاملني، حنلدث ولصاوات للعدمل، ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية( أثر وشكل سليب بلى مستنى لدلء 

 وللسالمة لألدلء بالدة للعدمل ظمو وني إجياودة لرتداط بالقة ها هناكلليت ودنت لهم وتائج (46)درلسةللعاملني، ولتفقت مع 

                                                           

(30) Cudjoe, S. F. (2011). An assessment of occupational health and safety practices on job  45

performance at the Tetteh Quarshie Memorial Hospital, Mampong-Akuapem. An MSc Thesis 

Submitted to the Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and 

Technology Ghana. 

 
46 Cudjoe, S. F. (2011). An assessment of occupational health and safety practices on job 

performance at the Tetteh Quarshie Memorial Hospital, Mampong-Akuapem. An MSc Thesis 

Submitted to the Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and 

Technology Ghana. 
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 أمنر وإدرلك واإلدلرة للثقة مثل لملهندة وللسالمة لألدلء بالدة للعدمل وظم وني للعالقة تتنسط بنلمل هناك، وأن لملهندة
 .للنظدفي لألدلء بلى لملهندة وللصحة للسالمة ملدمارسات إجيايب تأثري هناكوأن  لليت ودنت (47)درلسة، وكذلك للسالمة

 

 

  مناقشة نتائج فرضيات الدراسة طلب الثاني: الم

 ( لتطبيق  أنظمة السالمةα≤0800ال يوجد أثر ذو داللة أحصائية عند مستوى داللة ) ؛الفرضية الرئيسية

 ،الرضا الوظيفي، التزام االدارة العليا بتوفير انظمة السالمة والصحة المهنية، تدريب العاملينوالصحة المهنية )

الشركة االردنية السويدية ( على اداء العاملين في ،ظروف العمل المكانية والماديةالعملحوادث واصابات 

 8للمنتجات الطبية والتعقيم

ن وجهة وظر ممداشر بلى مستنى لدلء للعاملني  تؤثر وشكلق أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة أظهرت للنتائج أن تطدد
ملتدمثله )للرضا ، حدث أظهرت للنتائج أن أوعاد لل رلسة لت للطددة وللتعقدمللشركة لالردودة للسني ية للدمنتجاللعاملني ي 

دمل، ظروف ، ت ريب للعاملني، حنلدث ولصاوات للعوتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة للنظدفي، للتزلم لالدلرة للعلدا
( من لألثر %00تطددق أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة تفسر ما ق ره ) كأوعاد لملتغري لملستقل  للعدمل لملكاودة ولملادية(

ة لنجاح بدملدة تطددق أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندبلى مستنى أدلء للعاملني، ولظهرت للنتائج أن أهم هذه لالوعاد 
ي رفع مستنى لدلء للعاملني هن للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة حدث فسر لنح ه ما ق رة 

نتجات للطددة للشركة لالردودة للسني ية للدم( من لألثر ي لملتغري للتاوع لدلء للعاملني من وجهة وظر للعاملني ي 11%)

                                                           
47 Zacharatos, A., Barling, J., & Iverson, R. D. (2005). High-performance work systems and 

occupational safety. Journal of applied psychology, 90(1), 77. 
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، ويعند ذلك أن لالدلرة للعلدا تؤمن وشكل كدري وأمهدة تنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة و لوه ينعكس وللتعقدم
وشكل كدري بلى تفعدل واقي لملتغريلت وخاصة بلى للعاملني من خالل حتقدق للرضا للنظدفي وتقلدل وسدة لالصاوات 

 لليت أظهرت أن (00) بلى هذه لالوظدمة، ولتفقت هنا وشكل كدري مع درلسةي للعدمل وللعدمل بلى ت ريب للعاملني
هناك  أن وتائجها ولليت ودنت (02)للنظدفي، ودرلسة لألدلء بلى لملهندة وللصحة ملدمارسات للسالمة إجيايب تأثري هناك
 لملهندة. وللسالمة لألدلء للعدمل وظم وني إجياودة لرتداط بالقة

 ة لملهندةوتنفري أوظدمة للسالمة وللصح وات للعدمل حدث فسر مع متغري للتزلم لالدلرة للعلداودخل متغري حنلدث ولصا

( من للتداين ي لملتغري للتاوع، ودخل لملرتدة للثالثة متغري ظروف للعدمل لملكاودة ولملادية حدث فسر مع لملتغريين 30%)

( من للتداين ي لدلء %21و حندلث ولصاوات للعدمل( ) )للتزلم لالدلرة للعلدا وتنفري أوظدمة للسالمة وللصحة لملهندة

للرضا للنظدفي لملرتدة  كدمتغري تاوع، ي حني أحتل متغريللشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم  للعاملني ي 

غري سة لالخرية مت( ي لملتغري للتاوع، و جاء ي لملرتدة لخلام%21للرلوعة حدث فسر مع لملتغريلت للساوقة ما ق رة )

للشركة لالردودة ي لدلء للعاملني ي  ( من للتداين%00ت ريب للعاملني حدث فسر مع لملتغريلت للساوقة ما ق رة )

 كدمتغري تاوع من وجهة وظر للعاملني ي للشركة.  للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم  

  التوصيات المبحث الثاني: 

 في ضوء نتائج الدراسة واالستنتاجات المستخلصة منها يوصي الباحث بما يلي :

 لألردودة لملنشآت ي آمن بدمل مكان وغرض تنفري لملهندة وللصحة والسالمة وسداسة خاصة لسرتلتدجدة وضع .2

 ودئة إجيادو ، لملهنة وأمرلض للعدمل حنلدث من وللنقاية لمح و لملهندة،  وللصحة للسالمة ثقافة وشر حتقق حبدث

  .لملهندة وللصحة والسالمة للعاملني ومهارلت ق رلت تندمدة، لملنشآت ي آمنة بدمل
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خاصة لني ي للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات للطددة وللتعقدم و للعدمل بلى تكثدف دورلت للت ريب للعام .1

 لل ورلت للتاوعة للشركة.

زيادة للصالحدات للدمسؤولني بن قسم للسالمة وللصحة لملهندة دلخل للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات  .0

 للطددة وللتعقدم.

ا للنظدفي لطددة وللتعقدم بلى رفع مستنى للرضحرص لالدلرة للعلدا ي للشركة لالردودة للسني ية للدمنتجات ل .3

 للعاملني من خالل لمحنلفز لملادية وزيادة ب د سابات للرلحة وتقلدل لملهام لملطلنوة من للعاملني. 

رفع مستنى لملشاركة وللتفابل ي وضع لخلطط ولالسرتلتدجدات ورلمج للسالمة وللصحة لملهندة وني للعاملني  .2

 . هلا وتأيد هم ثقتهم كسب ي ساب ي مماولالدلرة للعلدا 

 يضدمن حدث واإلدلرة للعلدا، مداشرة مرتدطاً  ويكنن لملهندة وللصحة والسالمة متخصص قسم إوشاء بلى للعدمل .2

 للشركة دلخل للسالمة وللصحة لملهندة وإجرلءلت وسائل ومرلقدة ومتاوعة وتنفري متخصصني ومشرفني جلان تنفري

 .والشركة  نيللعامل أب لد مع يتناسب مبا

 وإكتشاف معها وللدة للتعامل ،لملخاير لتقلدل رؤية ووضع ولملنلقع للنظائف لكل للدمخاير تقددم وعدمل للقدام .0

هذه لألخطاء للتدمكن من  ملعاجلة للالزمة ولألوظدمة لإلجرلءلت ولختاذ ،بلدها للسدطرة لملهندة وحماولة لألخطاء

 . OHSAS18001, ISOتطددق معايري لملنلصفة 
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 لل ولدة وللسالمة وللصحة لملهندة ضدمن لملنلصفات والصحة لخلاصة وللقنلوني ولللنلئح للشركة بلى لدلة إبتدماد .8

 (,OHSAS, ISOإبتدماد من منظدمات للسالمة وللصحة لملهندة للعاملدة ) ولمحصنل بلى شهادلت

 لملهندة. ويساب  بلى تطددق منلصفة جندة للسالمة وللصحة للعدمل ودئة خماير بلى للسدطرة

 أدلئهم حتسني ي يساب  مما للعاملني، للعدمل وظروف مكان مالئدمة وأمهدة للرؤساء ولالدلرلت للعلدا تنبدة .9

وللقدام وتنثدق مجدع لصاوات للعدمل لليت حتصل والشركة ومعرفة مع الهتا من لجل للعدمل بلى لختاذ  للنظدفي،

 . لسالمة من للناحدة لالقتصادية، وأمهدة للالجرلءلت للنقائدة للالزمة للتقلدل منها

 سدةللل ر  ومؤهالهتم هتملق ر  مع يتناسب وشكل لملناسب لملكان ي لملناسب للشخص وضع لسلنب تفعدل .20

 هتملق ر  تفنق وابدمال تكلدفهم وب م لالدلء ي وللتفاين لالو لع بلى هتملوق ر  للعدمل قدنهلم من يزي  مما ومدنهلم

 . الجنازها للالزم للنقت وتتجاوز

 .OHSAS 18001لبتدماد مد أ للتحسني لملستدمر كه ف لساسي لتحقدق متطلدات  .22

إجرلء مزي  من لل رلسات وللدحنث لليت ختتص والشركات للصنابدة ولالوتاجدة ي لالردن، وللرتكدز بلى أمهدة  .21

دقها والشركات طدوآلدة ت وأثرها ي رفع مستنى لالدلء للعاملني تنفري أوظدمة لجرلءلت للسالمة وللصحة لملهندة

  .للصنابدة

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

11 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 المراجع

 وجهة من لألقصى جامعة ي لملتعلدمة لملنظدمة أوعاد تنلفر م ى(. "1022.)زكي مرجتى، ؛ وسام حشدش، أون. 2

 .  308-090 ص. 1 للع د. 29 لجملل  لإلسالمدة، لجلامعة جملة". فدها للعاملني وظر

 للق   امعةج جملة". فلسطني ي للصنابدة لملنشآت ي لملهندة وللسالمة للصحة ولقع(. "1009. )سالمة سامل،. 1

 . 283-232ص ،22للع د ولل رلسات، لألحباث لملفتنحة

 نسطةولملت للصغرية واملؤسسات للعدمال أدلء حتسني ي لملهندة للسالمة ورلمج دور(. "1022. )والل مشعلي،. 0

 .  بدا  فرحات جامعة ماجستري، رسالة".  لجلزلئرية

 امعةج ماجستري، رسالة". للتقندة لملهندة وللسالمة لألمن أوظدمة تطددق فابلدة م ى(. "1002. )فه  لمل يفر،. 3

 .  لألمندة للعلنم للعرودة وايف

  لل ولدة لملنلصفة وفق بلى لملهندة وللسالمة للصحة إدلرة وظام تقنمي(. "1009. )حمدم  بد  زهرة للشدمري،. 2

"OHSAS : 18001.2007 ، ص. 20 للع د. 22 جمل . لملستنصرية جلامعة ولالقتصاد لإلدلرة كلدة  جملة 

.202 

 .للنشر صفاء دلر: بدمان. لملهندة للسالمة لمح يثة لإلدلرة(. 1000. )حمدمند للعقايلة،. 2



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

12 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 من تلملختربل ي لملهندة وللصحة للسالمة إجرلءلت فعالدة م ى تقددم(. "1021. )بالء وبايش، وسدم لهلاودل،. 0

 . 230-08 ص. 1 دللع. 10 لجملل  ولإلدلرية، لالقتصادية لل رلسات لإلسالمدة لجلامعة جملة". للعاملني وظر وجهة

 .  2ط. للنشر للصفاء دلر: بدمان. للدشرية لملنلرد إدلرة(. 1000. )لمح  وادر شدخة، أون. 8

: نديةللسع للعرودة واملدملكة للعامة لإلدلرة معه  ي للتنظددمي للتعلم إدلرة(. "1000. )سعند إميان خضري، أون. 9

 .سعند لمللك جامعة دكتنرلة، رسالة". لملتعلدمة لملنظدمة مفهنم لتطددق مقرتح تصنر

 كريتت جملة". ولألثر للعالقة للعاملني وإوتاجدة لملهندة وللصحة للسالمة إدلرة(. "1009. )بلي أمح  حسني،. 20

 . 90-00 ص. 22 للع د. 2 لجملل  ولالقتصادية، لإلدلرية للعلنم

 .  للنشر للعلدمدة للكتب دلر: للقاهرة. لملهندة وللصحة للسالمة(. 1000. )لملنعم بد  للعفشنك، ؛ أمح  حلدمي،. 22

. 3 جملل ل. وغزة للفلسطدين لملهن   جملة". للنيندة مصاوعنا ي لملهندة للسالمة( "2999. )هبدج للددقاوي،. 21

 .   33 للع د

 دلر: بدمان. للدشرية لملنلرد إدلرة(. 1000. )رياض لمحليب، ؛ حمدم  لجلدنسي، ؛ حمدم  للداشا، ؛ وظدمي شحادة،. 20

 .للنشر للصفاء

 .للنشر للفكر دلر: بدمان. لملهندة وللصحة للسالمة(. 2993. )حسان زي لن،. 23



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

14 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

. للرتودة ي للتقنمي و للقدا  مدادئ(2999. .) جندت ، لهلادي بد  ؛ جاكلني برمجاية، ؛ زكريا للظاهر،. 22

 .للنشر و للتنزيع للثقافة دلر مكتدة: بدمان

 للقرلرلت لفابلدة تطددق م خل للتسنيق حبنث(. 1001. )مصطفى وكر، أون ؛ فري  حمدم  للصحن،. 22

 .للنشر لجلامعدة لل لر: لإلسكن رية. للتسنيقدة

20 .Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd Edit.) McGraw-

Hill. Hillsdale, NJ. 

28 .Peter, J. P. (1979). Reliability: A review of psychometric basics and 

recent marketing practices. Journal of marketing research,16: 6-17. 

29 .Cronbach, L. (1970). Essentials of Psychological Testing .New York: 

Harper & Row Publishers, Inc . 

10 .Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business. New York: John 

Wolfley & Son. 

12 .Aczel, A. D., & Sounderpandian, J. (2002). Complete business 

statistics (Vol. 1). McGraw-Hill/Irwin. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

10 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 الةرس". للصنابدة لخلاص للقطاع منشآت ي للعاملني وأدلء وبالقتها للسالمة(. "1002. )حسني للشريف،. 11

 . لألمندة للعلنم للعرودة وايف جامعة ماجستري،

 وللصحة للسالمة مبتطلدات لاللتزلم م ى درلسة(. "1009. )حمدم  ولملرش ، سالمة وللننلفعة؛ أمين مزلهرة،. 10

 .   328-333 ص. 2للع د. للرتودة كلدة  جملة". لملؤهلة للصنابدة لملنايق ي لأللدسة صنابة شركات ي لملهندة

". لإلوتاجدة للكفاءة بلى لملهندة للسالمة و للصحة أثر(. "1009.)ىمنس حنان،بلي للفتاح؛ بد  ونمخخم،. 13

 .  مسدلة جامعة ماجستري، رسالة

12 .Kanten, S. (2013). The relationship among working conditions safety 

climate safe behaviors and occupational accidents: An empirical research 

on the marble workers. A multidisciplinary journal of global macro trend, 

2(4), 173-182. 

". ةللصنابد لملؤسسة ي لإلوتاجدة للكفاءة بلى وأثرها لملهندة وللسالمة للصحة. "(1000. )حنان منسى،. 12

 .   منتنري جامعة ماجستري، رسالة

10 .Shikdar, A. A., & Sawaqed, N. M. (2003). Worker productivity, and 

occupational health and safety issues in selected industries. Computers & 

industrial engineering, 45(4), 563-572. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

12 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

18 .Yeow, P. H., & Sen, R. N. (2003). Quality, productivity, 

occupational health and safety and cost effectiveness of ergonomic 

improvements in the test workstations of an electronic factory. 

International journal of industrial ergonomics, 32(3), 147-163. 

19 .Lin, J., & Mills, A. (2001). Measuring the occupational health and 

safety performance of construction companies in Australia. Facilities, 

19(3/4), 131-139. 

00 .Cudjoe, S. F. (2011). An assessment of occupational health and safety 

practices on job performance at the Tetteh Quarshie Memorial Hospital, 

Mampong-Akuapem. An MSc Thesis Submitted to the Institute o 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

11 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

 

 
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 

 

 اإلحالة وعالقتها بفهم النص

 أ . خالد رمضان حممد اجلربوع

Krmj1974@gmail.com 

 

 ماليزيا جامعة السلطان زين العابدين

 جامعة املرقب )ليبيا( قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 

 

 م1439ـ ــه ـــ 2018

 

 جلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةم 
 م.1028 أكتوبر ، 4 ، اجمللد2عدد ال

1730-e ISSN 2462 

REFERRAL AND ITS RELATIONSHIP TO UNDERSTANDING THE TEXT.

mailto:Krmj1974@gmail.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

65 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

  

Abstract 

Referral is the most powerful means of finding cohesion and connection and creating 

textual unit, because it connects the interconnectedness of the narrative and the 

conceptual interdependence, i.e., between verbal and conceptual. The recipient is 

faced with a tool that refers to something to be searched for, either former referral 

of the text (previous referral), or in the future (subsequent) referral. This is why I 

wanted to clarify this concept and identify it and know the elements that, if available 

in the text, make its parts a problem, so both are unified. These semantic 

relationships are the characteristics of the text as a unit of emulation through 

examples and applications, and for this study I used the descriptive analytical 

method, which is the methodology used in such a study, as the referral can function 

only by determining the location of the referential and the referred element. Such an 

element may refer to one element or multiple elements. It can also refer to a full text 

or multiple texts. It also links the former to the subsequent, to remove confusion. It 

also refers to the exterior of the text, as is the case in the Holy Qur'an. One of the 

most important results of the topic is that none of the texts can be free of this 

phenomenon, and knowing the textual characteristics that characterize the text as 

well as clarifying the relationship of the coherence of internal and external elements 
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with the aesthetics of the text, and how to link what is inside the text and what is 

related to it from outside through implication, indication, script analysis and other 

tools. 

Key words:  

Referral, textual, situational, former, subsequent  

  الملخص

ذلك ألهنا تربط و  متكاملة اجلوانب، وصنع وحدة نصية مجلي، على إجياد متاسك وترابط ل قدرة  ائحالة تعد أكثر الوساإل
بني الرتابط الرصفي والرتابط املفهومي أي بني ما هو لفظي وما هو معنوي، فاملتلقي يرى أمامه أداة حتيل إىل شيء البد 

 أن يبحث عنه، إما فيما سبق من أجزاء النص يف اإلحالة القبلية، أو فيما هو آت يف اإلحالة البعدية.
 ُمشَِّكَلة   تماسكة مرتابطةمده ومعرفة العناصر اليت إذا توافرت يف النص جتعل أجزاءه وهلذا أردت توضيح هذا املفهوم وحتدي

 التطبيق.ميزة للنص باعتباره وحدة املالعالقات الداللية  أدوات اإلحالة منتعد ، و بذلك كال موحدا
ل يإال من خالل حتديد موضع العنصر احملال واحملال إليه، وهذا العنصر ميكن أن حي بوظيفتهاال ميكن أن تقوم اإلحالة و 

على عنصر واحد أو عناصر متعددة، كما أنه ميكن أن حييل على نص تام، أو نصوص متعددة، كما يقوم بربط السابق 
لنصوص ع أنه الميكن لنص من االلبس، ويقوم أيضا باإلحالة إىل خارج النص، ومن أهم نتائج املوضو  إلزالةبالالحق، 

ة متاسك العناصر توضيح عالق ، واها نستطيععرفة السمات النصية اليت يتميز اها النصمل، الظاهرةأن خيلو من هذه 
الداخلية واخلارجية جبمال النص وكيف يتم  الربط بني ما يوجد داخل النص وما يتصل به من خارجه، عن طريق اإلحياء 

 .األدواتواإلشارة وغريها من 
 وقد استخدمت يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وهو املنهج املستخدم يف مثل هذه الدراسة

 الكلمات المفتاحية : اإلحالة ، النص ، الترابط ، التماسك ، الرصفي ، المفهومي 
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  المقدمة
، يشرُي اها إىل لدِّاللةاغري واضحة ألفاظ ب اإلتياناملتكلُِّم يف ذهِن املخاَطب، عن طريق  دهها اإلحالة عملية معنويّة، حي

خارج النص أو داخله، سابقة عليها أو  أخرى عبارات أو ألفاظالشخاص أو األواقف أو امل مرجعيات وتتمثل يف:
يث والعكس، حب هسبق امب تقدمربِط املويكون ذلك باللفظ، ختصار من كثرة ، يقصد بذلك االمعنيالحقة، يف سياق 

اإلحالة يف علم اللغة النصي هي وسيلة مـن وسـائل االتساق وربط أجزاء كما أن ؛  قق االستمرار والتماسك يف النصحي
النص ومتاسكها، فهـي، تأخذ بعني االعتبار العالقات بني أجزاء النص وجتسـيدها، وخلق عالقات معنوية من خالل 

 فالعنصر احمليلرة ظ مباشطريق مباشر، وهو القصد الداليل إىل ما يشري إليـه اللفب إما اإلحالية، ويتم ذلك تلك العناصر
 ودون حاجة إىل التأويل، ويرتبط ذلك باإلحاالت داخل النص قبلية أال إليه، البد أن يكونا بارزين،واحمل ،أيا كان نوعه

تجسيد لضعان الطريقتني خت كالو ، التأويل، وذلك يف حالة عدم وجود احملال إليه بشكل مباشر داخل النصوإما ب، بعدية
ال تتسم تلك العالقة بالتوافق واالنسجام من خـالل اشرتاك اللفظ احمليل واحمل ،كمابني احمليل واحملال إليهداللية عالقة 

التذكري ك  ة اإلسـناد إليه، واآلخر صريف، بعضها حنِوي مثل إمكانيأيضا العالقة وهذه ،إليه يف جمموعة من العناصر
 ه العالقات ذوالنص كاشف هل، نيث واإلفراد والتثنية واجلمعالتأو 

 مشكلة البحث 
لكي نفهم النص، ومنه معرفة مراجع األلفاظ وما تشري إليه سواء كانت إشارة الحقة  ضرورية معاين االلفاظمعرفة إن  

ذا ال ميكننا أن وهل، م اللغة أمساء  وأفعاال  وحروف اقال الزركشي: حيتاج الكاشف عن ذلك إىل معرفة علأو سابقة، وهلذا 
نفسر أي نص دون اإلحاطة مبعىن اللفظ يف سياقه اجلملي وما يشري إليه  وكل كاشف للنص له فهم خاص هلذا اللفظ 
ومن هذا الفهم ظهرت املذاهب يف الدين اإلسالمي واختلفت الشروح للنص الواحد فأردت أن أسلط بعض الضوء 

   نص حيث أنه ال ميكن ألي نص أن خيلو منها ألهنا تعني على فهم النص.يف العلى مثل هذه الظاهرة وبيان أمهيتها 
 الهدف من دراسة علم الداللة :

 التواصل اللغوي من حيث هو ممارسة تلقائية حيققها االكتساب املعريف باللغة .    – 2
اللغة، وذلك  لى هنجهاعاليت تسري  صولواختالفها وتطورها، واألاملعاين  تبادلالقوانني اليت تنظم  معرفة وتبيني – 1

 .  معروفة وحمدودةبأدوات  واملرتادفة ضبط املعاين املختلفةو النصوص اللغوية  مبطالعة 
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ة، وقد ترد إىل أصلها ارخييا التهتيف مسار  تعقبهاالكلمات، و  ظهورقف على ة اليت تالتأصيلي ةهج التطورياإتباع املن – 3
طبع والضرورة مدين بال فاإلنسان كائن اجتماعي ،مفروضة على األفراد قواعدحتكمها  اجتماعيةالن اللغة مؤسسة  األوىل

 واجتماعيته وقف على التواصل اللغوي من حيث هو ممارسة تلقائية ينبثق منها عامل الكالم.
  .(1)وهذا يكشف لنا العالقة املعرفية الرابطة بني اإلنسان والظاهرة اللغوية كليا

 .           (2)التخلص من العناصر الدخيلة على علم اللسان، بغية االقتصار على املميزات الذاتية املالزمة لطبيعة اللغة – 4

  سبب اختيار الموضوع : 
 فأحببت أن أشارك اهذا اجلزء .  ،هذا املوضوع جزء من البحث الذي أنا بصدد الكتابة فيه – 2
 تعريف بعض القارئني والباحثني والذين هلم عالقة باللغة اهذا اجلانب حىت يأخذوه بعني االعتبار .  – 1
   ين املختلفة املعااللفظ حيمل الكثري غزارة ألفاظها ، وأن و   الناطقني بالعربية جبماهلا وسعهاتعريف غري – 3

 أهمية اإلحالة في الترابط النصي : 
أهنا الوسيلة األكثر قوة يف صنع التماسك الشامل للنص وجتسيد وحدته العامة وهي ال تقل دورا املتأمل يف اإلحالة يرى 
على إجياد  بل إهنا تعد الوسيلة األكثر قدرة ؛حلذف والتناص والسبك واحلبك، مثل التكرار واوأمهية عن بقية الوسائل

و لفظي وما هو ي والرتابط املفهومي أي بني ما همتاسك وترابط وصنع وحدة نصية وذلك ألهنا تربط بني الرتابط الرصف
معنوي، فاملتلقي يرى أمامه أداة حتيل إىل شيء البد أن يبحث عنه، إما فيما سبق من أجزاء النص يف اإلحالة القبلية، 

وجد ما يأو فيما هو آت يف اإلحالة البعدية أو أن املتلقي يعمل عقله يف السياق واملقام يف اإلحالة إىل غري مذكور، ل
تصدق عليه اإلحالة حديثا وزمنا ومكانا ومنطقا وعلى هذا تأيت رتبتها يف مقدمة تلك الوسائل ألهنا تشغل عقل املتلقي  
كثريا بالبحث عن مرجع األداة خالفا للتكرار الذي يعطي الطابع اللفظي غالبا وكذالك االستبدال والبدل واإلحالة 

ساق حيث أهنا حتيل إىل العالقات املعنوية داخل النص، فهناك عالقات معينة بذلك تكون وسيلة مهمة من وسائل االت
إذا توافرت يف نص ما جتعل أجزاءه متآخذة مشكلة بذلك كال موحدا حيث تعد هذه العالقات الداللية مميزة للنص 

 باعتباره وحدة داللية ومن هنا تأيت أمهية اإلحالة .
  عناصر اإلحالة

                                                           

وعبد السالم  28ص م(  1002أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب) دمشق: منشورات احتاد الكتاب العرب؛ ينظر منقور عبد اجلليل  علم الداللة  - (1)
  201ص  م(2881) تونس: الدار التونسية للنشر  اللسانيات وأسسها املعرفية ،املسدي

  211اللسانيات وأسسها املعرفية  ص  -)2( 
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 تتوزع عناصر اإلحالة كما يلي 
  .املتكلم أو الكاتب صانع النص، حيث يشري علماء النص إىل أن اإلحالة عمل إنساين – 2
 مري أو مقدرا كالض واملوصول اإلشارةكاسم   اللفظ احمليل وهذا العنصر اإلحايل ينبغي أن يتجسد إما ظاهرا – 1
 ال إليه . عرفة بالنص وفهمه يف الوصول إىل احملاملفيد ي، و هخارجأو  النص يف وجودامل العنصر احملال إليه، وهو – 3
 . (3) أن يكون التطابق جمسدا بني اللفظ احمليل واحملال إليه هيالعالقة بني اللفظ احمليل واحملال إليه  – 1

 اإلحالة  النصية والمقامية 
 يرى هاليداي وحسن أن أهم ما حُيََدد ما إذا كانت جمموعة من اجلمل تشكل نصا يعتمد علي عالقات الرتابط 

 فالنص له بناء نصي مييزه عما ال ميثل نصا وحنصل على ، (4)بنية النصالنصي داخل اجلمل وفيما بينها مما خيلق 
 :(5)عن طريق داخل النصهذه احلبكة عن طريق عالقة الرتابط وتتكون هذه العالقة 

  :اإلحالة النصية -أ 
 وهي اإلحالة داخل النص حيث يطلب من القارئ  أو املستمع أن ينظر يف النص ذاته ويبحث عن الشيء احملال

عني القارئ أنه ي اوهذوهذا يتطلب منه أن يفهم النص فهما دقيقا لكي يصل هلذا الشيء وتضح صورته أمامه،  ،إليه 
 لل بالعودة إىل الوراء عن طريق سلسلة اإلحاالت حىت نصامهما غاص يف النص فإن أي إحالة الحقة ال بد أن حت

إىل شيء  شريت وتأيت اإلحالة النصية ، بصورتني، إما  قبلية،كل هذه اإلحاالت،   رجع األول الذي ميتلك مبفردهإىل امل
 وهذا توضيح لإلحالتني.إحالة إىل شيء الحق سيأيت ذكره يف النص سبق ذكره يف النص، وإما بعدية، 

  :اإلحالة القبلية - 1
هي الرجوع إىل ما سبق ذكره يف النص، وهي اإلحالة السابقة أو اخللفية اليت تستخدم فيها كلمة كبديل لكلمة أو 

 طر سبق التلفعود على مفست: )هي اليت جمموعة من الكلمات السابقة هلا يف النص، ويف تعريف آخر مقارب ملا سبق
وما جتدر  ،رييف املكان الذي يرد فيه املضم ذكر ض أن يرت فسر الذي كان من املفلتتعويض لفظ ا ى، حيث جير ((6)به

طابق ت املرطوا رجوع الضمريعندما شكبريا عند النحاة العرب، وذلك ترحيبا  من اإلحالة القى  مطاإلشارة إليه أن هذا الن

                                                           

  23اإلحالة يف حنو النص ، ص  ؛ينظر أمحد عفيفي - (3)
 .  118ص  (م2881بول )جامعة امللك سعود  ، تأليف براون وحتليل اخلطاب ،ينظر د. حممد لطفي الزليطين و د. منري الرتيكي - (4)
  118ينظر السابق )حتليل اخلطاب ( - (5)

 228ـ  228 ، صـ األزهر الزناد، نسيج النص  - ( (6
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عية العالقات االسرتجا)إذ يعترب اإلحالة عبارة عـن: :هذا ما ذهب إليه ماجنينوو ، (7)رابط ان بينهماا كان اجلملتدإلالسم 
 إن العالقات)وكذلك الينز يف سياق حذيثه عن االحالة يقول  ،(8)(بني عنصر وعنصر أخر يف السلسـلة النصـية العائدية

 (9)(إحالة فاالمساء حتيل إىل مسمياتالقائمة بني االمساء واملسميات هي عالقة 
   اإلحالة البعدية : – 2

 تأيت مبصطلحات خمتلفة مثل )أمامية، الحقة، بعدية( واملعىن أنهتكون داخل النص وقد  أيضا اإلحالةوهذه 
 يستعمل كلمة أو جمموعة كلمات تشري إىل كلمات أو عبارات سوف تستعمل يف النص بعد تلك الكلمات  

 .  (10)وهذه اإلحالة تثري دهن املتلقي فيظل متيقضا منتبها باحثا عن مرجع الضمريالسابقة، 

تتسق النصوص الشعرية مع طبيعة العصر الذي يعيشه الشاعر وينعكس هذا التفاعل بوعي, وبال وعي يف الغالب 
اجملتمع فكان لبيئة, واإلنسان و وطبيعة العالقات بني اإلنسان وا فالشاعر اجلاهلي أفاد من أشكال احلياة والبناء,، األعم

 البيت الشعري يف بناءه يشبه البيت /اخليمة وأبدى الشاعر العريب القدمي اهتماما كبريا مبطالع قصائده 
 . ومناسبتها للمقام واحلال ومل يسمِّ الشاعر العريب قصيدته وإمنا عرفت القصائد العربية القدمية مبطالعها

منها: مركز النص ة عدعوامل  علىدفاعه عن القراءة النصية اليت جتعل النص الشعري غاية املنهج  عنديستند  الباحثو 
ضرورة التعاون بني ك كذل، و اليت من أجلها ذكر غرا ضاألو  اليت يؤديها عايناملو  ئهبنايف صوصية اخل، و عند تلقيه أول مرة

إىل الناقد حباجة النص ف ،هاتطور و  املناهجمنوها ، وكذلك النص حتليليف النقد األديب و والتاريخ األديب  ،يةاألدب اتنظريال
عل القراءة النصية مطلب ا جيعامل  ذاوه (11)قيد بقواعدهاأن يتللمناهج دون  )أي الناقد(يفته، واستلهام هذا األخريطوو 

إبداعية  لثانيةخيية واتار  جهةيصدر عنها يف مقاربته؛  جهاتالباحث إىل حتديد هالث  مجالي ا وبالغي ا على حنو ما دفع
 . معه وتوسيع آفاقه غبة يف التواصل، ر امجيع جوانبهمن  وصذه الزوايا إىل اإلحاطة بالنصاه اإلملاموالثالثة نقدية. ويؤدي 

األطر النظرية  شعر البغدادي، إذ حناول حتليل البنيات النصية، يف تفاعلها مع إن الوقوف على النظام البنيوي املتميز يف
هذا، كل حتليل للبنية، يفرت ض سياقيا، معرفة بالتاريخ األديب، و  مع املهيمنة على الكتابة الشعرية احلديثة. و لكن

                                                           

  151/  1 مغين اللبيب  ابن هشام ،   310 – 311 – 122/  2 ، ابن احلاجب، الكافية يف النحو ينظر -( (7
 .  138،  13ينظر حتليل اخلطاب ص  - ((8
   31حتليل اخلطاب ص  والرتيكي ؛  الزليطين – ( (9

  11اإلحالة يف حنو النص، ص ، ينظر أمحد عفيفي  - ((10
 (ص.1020كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، منشورات   :تطوان)معامل وعوامل،  -حممد األمني املؤدب، يف بالغة النص الشعري القدمي -( (11



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

56 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

أول ملحوظة نسوقها هنا، هي تعدد و  .هذا التاريخ يف اإليقاع الشعري ذاته. معرفة تساعد على رصد البنيات باستقصاء
املمارسات النصية ضمن هذا اإلطار الشعري، مما جيعلنا نضطر معه إىل اختزال هذه املمارسة، يف جتربة واحدة دالة، 
هي نص )البغدادي (: ]أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة[، و حنن إذ عمدنا إىل هذا النمط من املمارسة النصية االنتقالية 

ية، نعلم أنه من الناحية املنهجية، يلغي التحليل النصي. ذلك أن االختيار النظري، ينصب على اخلطاب بالدرجة االختزال
األوىل، قراءة البنية النصية للنص ]أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة[، تتطلب تبعا لذلك، ضرورة تلمس خمتلف املمارسات 

لف هذه الدراسة، حلظة تأمل يف منوذج شعري ، يعود ملرحلة  عاشها الدالة األخرى يف إطار نظري و إجرائي. لذلك تؤ 
الشاعر بعيدا عن وطنه ، فقد أغنت رؤيته الشعرية ، وسامهت يف تشكيلها ، وصقلها ، وإهرائها ، وبعث احليوية فيها ، 

لك البلد ل دوما زال الشاعر يتحدث عن احلبشة حبب وشغف شديدين ، رغم الغربة واالبتعاد عن الوطن ، وقد مث
)املرحلة السمراء( يف حياة الشاعر، وقد أهدته تلك املرحلة قصيدة من أمجل قصائده وأنضجها، وأهراها بالصور  األفريقي

 قربا والتصاقا اهموم اإلنسان .  واإلحياءات الفنية، وأكثرها 
  :اإلحالة المقامية -ب

 الكالم ياقس روبـرت ديبوقراند؛ فهي تعتمد يف األساس علىمذكور مبصـطلح حالة لغري إالنص، أو   خارجإحالة و هي 
ا دهل التصايلا رتكيز على عـامل املوقـفإىل السيحتاج  وصخارج حدود النص، و تأويلها يف عامل النص احاهلو مقتضى 

تعمال طرق  اسيف بشكل كبري ؛ فاملوقف يؤهراللغة و  املوقـفتفاعال متبادال بني جند وف عليه سو ، (12)العامل النصي
إىل خارج النص تتطلب من  اإلحالةو ،  (13)اجملال اداية يف هنعتكون مع هذا موضع  األعراف، ولكن بعض اإلجراء

 املستمع أن يلتفت خارج الـنص حتـى يتعرف على احملال إليه .
 إحالة مثل ،(14)اخلارجيغري لغوي موجود يف املقام  ىإىل عنصر إشار  إحاىلعنصر لغوي حتويل فاإلحالة هنا )هي 

 بط العنصر اللغوي اإلحايل بعنصر إشاري غري لغوي(لمفرد إىل ذات صاحبه، فري لضمري املتكلم 
يتوقف تقال بنفسه و ومسميكن أن يشري العنصر اللغوي إىل املقام ذاته يف تفاصيله أو جممال؛ حيث ميثل مرجعا موجـودا و 

 األحـداث واملواقف اليت حتيط بالنص، حىت ميكن معرفة احملال إليه منهذا النوع من اإلحالة على معرفة سياق احلال أو 
بني األشياء و املالبسات احمليطة اهذا النص ومن هذا املنطلق تصبح كل العناصر متلك إمكانيـة اإلحالـة واالستعمال 

                                                           

 331روبرت دبوقراند، النص و اخلطاب و اإلجراء، ص  - (12)
 138، و ينظر برواون ويول، حتليل اخلطاب، ص 338املرجع نفسه ، ص -  (13)
 12/  2، و ينظر صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي،  228ص نسيج النص األزهر الزناد،  -  (14)
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اهم حالـة املقامية تسوحده هو الذي حيدد نوع إحالتها وعن دورها يف إحداث االتساق يقول هاليداي و حسن )إن اإل
ساهم هذه اإلحالة لكنها ال ت يف تكون النص )خلقه(، حيث جندها تربط بـني اللغـة فـي الـنص والسياق الذي تقال فيه

 ((15)املقاميـة فـي اتسـاقه بشـكل مباشر

يضفي صفة الرتابط ا النوع الذي بصفته هو اإلحالة النصيةلى النوع األول من اإلحالة أال و و لذلك جندمها يركزان ع
 على هذا األساس سارت هذه الدراسة يف هذا املبحث و  لذا يتخـذاهنا معيارا لإلحالةو  االتساق يف النصو 

 وهذا تطبيق  لإلحالة بنوعيها يف الديوان من قصيدة بعنوان )أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة (
 (أوال مقدمة للنص )  النص مع الشرح 

 ية له أيام حافالت بالتجارب اليت أغنت قرحيته الشعر عاش الشاعر حينا من الدهر يف احلبشة ويف ربوعها كانت 
 بابأحد أسألنه بعاملية األدب ،  مرتبطباملكان  الشاعر هتماما ، إنوسامهت يف تشكيلها وصقلها وإهرائها 

 سب عامليةالذي يكت ألديبلعمل ه . فاصالاألو صوصيته اخلفقد املكانية يفقد عمل أديب أي ألن ،الوصول إليه 
 يشق أن  طيعيست ، ومثل هذا األدبفيهخصوصيته وجيد  األديبالذي يستطيع أن يتبناه العملهو ذلك  وشهرة 

  (16)بارزة أحدها املكانيةو قوية مالمح قومية توابت و ، ولكنه يفعل ذلك عرب والشهرةإىل العاملية  هطريق
وما زال يتحدث عنها حبب وشغف وقد مثل ذلك البلد األفريقي ) املرحلة السمراء يف حياة الشاعر ( وقد اليت ارتبط 

أهداه هذا البلد قصيدة من أمجل قصائده وأنضجها وأهراها بالصور واإلحياءات الفنية هناك عانق الشاعر أفريقيا وامتزج 
ال والنساء والشيوخ األطفيعيشها اإلنسان األفريقي ويف عيون  مع روحها احلرة وهناك رأى ضروبا من الفقر والشقاء اليت

قرأ الشاعر عبد املوىل عذابات مل يكن يعرفها من قبل فانطبع ذلك كله يف ذاكرته الشعرية ليصوغه قصيدة مجيلة 
وهذه ، ريخامتماسكة دعاها )أشواق عربية مهاجرة إىل احلبشة( إهنا حقا قصيدة عرب من خالهلا عن رؤيته لإلنسان والت

احلالة ال ميكن أن يعرب عنها اهذه الروعة ما مل يكن عاشها وامتزج معها واستحضرها بعقله الواعي فالتجربة تفوق كل 
 ناقد ابن رشيقالاألديب العالقة اخلاصة  هذهبه إىل نتوأول من  ،وصف، وجتعل الشاعر يسوق قصيدته دون وعي منه

وساكنه  ،وبابه الُدربة ،لم، ودعائمه الع، قراره الطبع ومسكه الروايةاألبنية الِشعر كالبيت منوالبيت من )ه: قوليف  القريواين
                                                           

  333النص واخلطاب واإلجراء ص  روبرت دبوقراند،  وينظر 228نسيج النص صاألزهر الزناد، ينظر  -(15)
 . 1-5ص  م(1000  ،5ط معية للدراسات والنشر والتوزيعبريوت: املؤسسة اجلا)،ترمجة: غالب هلسامجاليات املكان،  ،باشالرغاستون  - (16)
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واخي واألوتاد كاأل  وايف كاملوازين واألمثلة لألبنية، أووصارت األعاريض والق ،خري يف بيت غري مسكوناملعىن، وال
هذه صل يؤ كد و ؤ يحازم القرطاجين  أن  كما(،  (17)، فأما ما سوى ذلك من حماسن الشعر فإمنا هو زينة .. لألخبية

 )ألن إمنا كان –تح بالف –لبيوت الشَّعر  –بكسر الشني  –ن قصد حماكاة بيوت الشِّعر إ) يقولسرها حيث يفاملسألة و 
أحق البواعث بأن يكون هو السبب األول الداعي إىل قول الشعر هو الوجد واالشتياق، واحلنني على املنازل املألوفة 

 (..(18)وتذكر عهودها وعهودهم احلميدة فيها، وكان الشاعر يريد أن يبقى ذكرا  أو يصوغ مقاال  خيُيل فيه حال أحبابه
عرب عنها فنانون   فقد الكشف( الفين( أو )ظات نادرة من حلظات )التجليهذه احلالة العجيبة قد جيسدها الفنان يف حل

 ،بار مثل ابن العريب وابن الفار ض( يف الرواية  وشعراء ومتصوفون ك(20)كافكا ( يف الرسم و)(19)بيكاسوكبار مثل )
وقد صور لنا الشاعر حلظات احلب واليأس اليت رآها يف عيون أؤلئك الناس ، فكان للمكان والزمان أهرمها يف هذه 

والقصيدة تتكون من سبعة مقاطع تشتمل على مقدمة وخامتة، وكل مقطع من مقاطعها يتناول موضوعا  ،القصيدة
شة ا تؤلف موضوعا واحدا موضوعه انطباعات احلبحمددا فهو خيرج من موضوع ويدخل يف آخر دون أن يشعرك، يف كله

ج ، أكسبت القصيدة الوحدة العضوية وجودة البناء الفين ودقة النسيمن عواطف وأحاسيس أيقظتهيف نفس الشاعر وما 
 الشعري .

علوم ا جديدة وتيارات فكرية وفلسفية ، مما طبع حداهتها مبركبات مغامرة جديدة كذلك شأن حتمل القصيدة احلديثة إن 
البيت من األبنية فهو اآلخر قد محل إضافات العصر وتطوراته، وأفكار البنائيني اجلدد، واجتهاداهتم الفلسفية والفكرية 

إال أن )دة القصيدة والوحدة العضوية للمكان:  . وهذا يؤكد القيمة الفنية لنص ابن رشيق يف فكرة الَعالقة بني وح

                                                           

 2/212دار اجليل  ،م 2882_ 5طحتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد وآدابه،  العمدة يف حماسن الشعر ،بن رشيقاحلسن  القريواين -(17)
 .  150ص م ،2882،(1طبريوت : دار الغرب اإلسالمي )حممد احلبيب، حتقيق:، منهاج البلغاء وسراج األدباءحازم القرطاجين،  - ((18
فن لبابلو بيكاسو رسام وحناث وفنان تشكيلي أسباين وأحد أشهر الفنانني يف القرن العشرين وينسب له الفضل يف تأسيس احلركة التكعيبية يف ا - (( 19
   2813ابريل  8وتويف  2882اكتوبر  15ولد 
 االعمال والقصص الروائية  كاتب روائي أملاين له العديد من  2811يونيو  3وتويف  2883يوليو  3فرانس كافكا ولد  -( (20
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الوحدة  الفكرة العامة للعالقة بني وحدة القصيدة و يفقد بعد وقد يساعدنا على تأكيد املضمر يف نص ابن رشيق مل 
  ((21)العضوية للمكان املعربر عنه

 ثانيا النص 
 دربك السفرسلي جفونك يا مســــــراء ما فعلت                بنازح غره يف 

 صادي اجلوانح يف حمراب غربته                ما هزه الشوق إال بات يستعر
 (22)أحبرت يف موجك الفضي ليس معي              إال املشـاعر أذْكيها فتنــــهمر

مر خدما فعل األمست يف هذا املقطع الذي يعترب مدخل القصيدة يبدأ الشاعر خبطاب بالد احلبشة بقوله )يا مسراء(
 ،)سلي( من السؤال فمثل هذا األمر عندما تكون صادق القول تقول سل فالن وهذا املسؤل يكون ذا هقة عند السائل

شاعرنا يضع املكان يف مقدمة اهتمامه عند كتابته للقصائد، لذا جند االرتباط الوهيق بني املكان والشاعر الذي ما  إن
  صفة نصا  حماكيا  للمكان بروح شفافة وعاطفة صادقة زال حىت اآلن ميثل منوذجا  رائعا  للشعر بو 

  :(23)زهري بن أيب سلمىوهذه الصيغة كثريا ما كان الشعراء القدامى يبدؤون اها يقول 
 أمن أم أوىف دمنة مل تكلم           حبومانة الدراج فاملتتلم

 وهذه الصيغة فيها الكثري من الدالالت منها التمين واإلرشاد وغريها . 
غري أن الشاعر عبد املوىل وإن كان تقليديا يف هذا األسلوب الشعري، إال أنه يوظفه توظيفا فنيا رائعا يعرب عما جيول يف 

، هري اإلحياء فجاء به يف سياق جمازي قوي ؛نفسه من حرقة وأمل وحسرة على هذا البلد الغين خبرياته وشعبه الفقري
فهو اهذه الكلمة حييلنا إىل خارج النص، لنتمعن وننظر يف ربوع هذه القارة لنقرأ يف عينيها ما حيسه الشاعر ، الصورة

يعين شديد  اجلوانح(ويعانيه من أمل وحرقة فهو ال يدري ما فعلت به جفون تلك السمراء غري أنه يدرك أنه )صادي 
مشاعره تنهمر   موج مسرائه الفضي( ال ميلك سوىبحر أبدا يف )بلهيب الشوق لكنه مالظمأ )يف حمراب الغربة( وأنه يتعر 

 كالدمع مىت أدكتها صباباته . 

                                                           

    12،ص( م2881بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة ،)انظر: ياسني النصري، إشكالية املكان يف النص األديب،  - ((21
    132الديوان  - ((22
    2/315م 2811معاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ حتقيق حممد حمي الدين ؛عامل الكتب  ،عبد الرحيم أمحد العباسي - ((23
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 البناء قوية االستعارة يف مثل قوله )سلي(، )صادي اجلوانح(، )يف إن الصورة الشعرية يف هذه األبيات الثالهة جيدة
وإمنا يصفها بالنزوح  ه بالغربةدقة فهو ال يصف نفسحمراب الغربة( بالغة اإلحياء ، واختياره لأللفاظ والعبارات شديد ال

الشاعر جيعل و ( وهذه الكلمة حتمل إحياءات البعد واالنفصال واالنقطاع ومعروف أن النازح قد ال يعود أبدا، )نازح غره
والتبتل  عيف حمراب غربته( وهذه اإلضافة تزيد من اإلحياءات اليت تبعث فينا اخلشو ن الغربة والنزوح حمرابا فيقول )م

 والتوحد الن احملراب من الناحية الدينية هو أطهر مكان على وجه األر ض . 
اد بوسع ع والشاعر يصور نفسه مسافر ظل طريقه وغره السفر يف درب ال يعرف له هناية ومشاعره دموع تنهمر ما

 صاحبها منعها أو حىت كفكفتها يف قوله )إال املشـاعر أذْكيها فتنــــهمر ( 
 الشاعر يف خطاب مسرائه فيقول :  ويوغل 

 يا غابة من حنني ظــــــامئ لـــهث               ماذا خيبئ يف أغوارك السحر؟
 فهو يكثف يف أذهاننا إحساسه بالظمأ الذي عرب عنه يف البيت الثاين عندما وصف نفسه بأنه ) صادي( فيقول 

 يف هذا البيت )ظــــــامئ لـــهث( يف ربط مجيل ورائع ومعرب عن احلالة اليت مير اها من العطش واخلوف واجملهول الذي 
 ينتظره يف الغابة وهو يتساءل يف هلفة )ماذا خيبئ يف أغوارك السحر؟(

 ربـــابة يف أكـــف الريح مطبقة الــ               أجفان ما مسها عود وال وتــر
قية يقصد اها الشاعر وهي آلة موس ربابة(البيت بالبيت الذي يسبقه بقوله )انظر إىل هذا الربط البديع يف بداية هذا  

( مطبقة .. حـابة يف أكـــف الريشجار يف هذه الغابة السمراء فيهيج حنينه الظامي )ربــهنا صوت الريح عندما حيرك األ
ن ذه سوى أالربابة هلا أنني ال تسمعولكنها عذراء مل ميسها عود ومل يوضع عليها وتر ومل تبح بأحلاهنا ألحد، وهذه 

ومن خالل صوريت الغابة والربابة الصامتة النائمة اليت تلعب اها أكف الريح، يفلح الشاعر يف خلق جو من ، الشاعر
 أدغال أفريقيا املخيفة الساحرة . فيقول : الغمو ض والضبابية حول مسرائه وكأنه مستمد من

 تئن كالشفق الـــــدامي على غــــسق              فنحن خالن يف أعماقــنا ســقر
 على )غــــسق( شاعرها، فتلهب جراحه وحتوهلا إىل )ســقر(أي نار تلظى يف أعماقهما معا فيقول:  جرح   أي تداوي

 هل يدفع احلب ما يأيت به القدر ؟             ماذا أَحــِدُث عنـــــها إهنا قدري 
هذه الوحدة بينه وبني مسرائه جيعل منهما قدرا واحدا ويرسم هلما مصريا واحدا فيقول يف ربط مجيل وبديع يف البيت 

 الذي يلي هذا البيت فيشتد فيه احلنني وتزداد هلفته للسمرة العذراء لكنها تنأى وتعتذر . 
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 ــعذراء هلفته              أحن شوقا إليها وهي تعتذرقليب وللسمرة الـــــ
 تربج الزهر يف روضي ليفتنها                  فجف بني يديها ذلك الزهر

 فيعلن الشاعر انكساره وخيبة أمله بعد كل هذه احملاوالت يف بيت حزين جيعله خامتة هذا املقطع يقول فيه : 
 خضراء تعزفها األنداء واملطر      والشعر يف حضنها ما عاد أغنية        

اء ؟ نفس القاري عدة تساؤالت جتعله منجدبا متشوقا ملعرفتها مثل من هي هذه السمر فهذا املقطع من بدايته يثري يف 
ا انعكاسات نفس الشاعر ورؤاه ؟ أم تراها هي نفسه داهت أهي امرأة بعينها ؟ أهي احلبشة ؟ أهي أفريقيا بكاملها ؟ أهي

 تشافها يف مرآة احلبشة فرياها قد أكتسبت من السمرة سرباال ؟ يعيد أك
كل هذه التساوالت ممكنة فهي تكشف عن إحساس الشاعر املؤمل بالزمن ، فيستل من نفسه على مستوى اخلطاب 

عن أنيااها ؛كناية عن أهنا تنذر باملو ضمري ا خياطبه فيما يشبه العتاب على بقائه  حاسرة   كالزهر   تحىت جاءته كاحلة  
 ( يديها ذلك الزهر يديها )فجف بني الذي يتربج يف روضه ليفتنه لكنه جيف بني

 أدواهتا التعبريية ووسائلها الفنية اليت متدها بالقيمة  فإذا كان لكل جتربة شعرية إطارها السوي، فإن هلا كذلك
 التعبري وتوظيف الصور البيانية والرموز واللغة وطريقةمنها جتربة متميزة متكاملة يف البناء العام للقصيدة  اجلمالية لتجعل

 .بياهتا أواألساطري اليت تساهم يف متاسك 
مث نأيت على املقطع الثاين يف إحالة خارجية )مقامية( الذي نلتقي فيه بعازف الربابة وهي صورة مستوحاة هز وجدان 

ية كي يسمعهم ى موائد السمار يف املقاهي احلبشية الشعبالشاعر لفنان أهقل اإلمالق كاهله ، حيمل ربابته ويطوف اها عل
ن ن صاغية ألذ، ولكن الفن ال جيد أطائهم ما يقيم به أودهأحلانا علها إن المست أذاهنم تلني هلا قلواهم ، فينال من ع

 ، فيتساءل الشاعر على لسان هذا اإلنسان البائس : عليها الفقرالناس منشغلون اهمومهم يف بيئة يسيطر 
 ملن يغين ويشدو الهــثا تـعـــبا          أليس يعنيه غاب القوم أم حضروا؟
 فالذ بالصمت واسرتخت أنامله         على الربابة ال حس وال خرب
 وارتد يف حلقه ما كان ينثره             على موائد مسار به سخروا
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دل على وكلمة الذ ت ،فعازف الربابة )يلوذ بالصمت( ،اإلحساس بعدم اجلدوى هو الشعور الطاغي يف هذه األبيات
وده لقد والسمار ال يعون وج ،واسرتخت أنامله( وماتت احلروف يف حلقه)االبتعاد بسرعة إما ا خلوف أو لعدم جدوى 

  ويلخص الشاعر املأساة يف هذا البيت :وصار الفنان صدى نفسه  ،انعدم التواصل
 وذاب يف اخلبز حىت كاد يندهر       فالفن أصبح منبوذ الرؤى خجال    

ألديب هذا املقطع حيمل رؤية إنسانية ملأساة اف ؛عرب عنها هذا املقطع من القصيدةمأساة كاملة خيتزهلا هذا البيت وي
والفنان واملفكر والعامل يف حبثهم عن الرزق عن مورد حيفظ كرامتهم  فكم تطحن مأساة اخلبز اإلبداع فيتالشى ويندهر 

إىل قول الشاعر )ذاب يف اخلبز حىت كاد يندهر( هذه االستعارة املوفقة تدل على اإلشفاق على البائسني واملعذبني  وانظر
ه داللة اللفظة فاالستعارة  وجه بالغي تنتقل ب مؤملا ملرارهتا، ، وهي حتمل إحياء فنيا عميقا بفداحة املأساة ، وتلخيصا

  (24)األوىل إالَّ من خالل تشبيه مضمر يف الفكراحلقيقة إىل داللة أخرى ال تتناسب مع 
 ملن يغين ويشدو الهثا تعبا            أليس عنيه غاب القوم أم حضروا
 فالذ بالصمت واسرتخت أنامله         على الربابة ال حس وال خرب

 وارتد يف حلقه ما كان ينثره           على موائد مسار به سخروا
 ( (25)ا دمنا َبَسَماْي ِسِنْفِس أَيـَُرو َزنَاَب يل َماطََنا ْو ،بـَُلو َدَهَنَدُرووكان آخر ترنيم يردده )ي

  
 (اهلل سليمان سطورة سابا مع نبيأ)والمقطع الثالث للقصيدة 

يرتكز يف بنائه الفين على أسطورة حبشية مفادها أن نيب اهلل سليمان عليه السالم قد زار احلبشة ، وأقام بعاصمتها 
تزوج اها، لتعود سابا( ف، وهناك أحب فتاة حبشية امسها ) أكسوم ( ، اليت صارت فيما بعد مقرا مللوك احلبشةالقدمية ) 

                                                           

  18م ص 2881 2ينظر الفكر اللبناين ـ بريوت ـ ط - (24)
ة يف مراحلها األوىل خاصللغة األمهرية هي اللغة الرمسية لدولة إهيوپيا وهي لغة اإلدارة واملصاحل احلكومية كما أهنا تستخدم يف املدارس احلكومية و ا - (25)

ات، واللغة األمهرية ليست اللغة الوحيدة املستخدمة يف إهيوپيا، فإهيوپيا من الدول اليت تتعدد فيها اللغات واللهجا،وتصدر اها غالبية الصحف يف إهيوپي
ذات أمهية كبرية، وهي  لغة. ومن بني هذه اللغات هناك أربع أو مخس لغات 80ـ  10ويرتاوح عدد اللغات الوطنية اها ما بني 

، وهذه اللغات تنال أمهيتها إما بسبب عدد متحدهيها كلغة أم أو بسبب أمهيتها السياسية والثقافية والدينية أو والصومالية والتيگرينية واألورومية األمهرية
 .هانية بسبب حجم استخدامها كلغة

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%DA%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 يت يعود إليهاال لقومها بعد ستة أشهر، وقد محلت من سليمان لتضع بعد هذا احلمل ولدا نشأت عنه ساللة األحباش،
 من يعرفون اليوم )بيهود الفالشا( وهذا يعتقد األحباش أهنم من نسل سليمان عليه السالم  بزعمهم

 هذه األسطورة يف خطوطها األساسية ليس يعنينا يف شيء إن كان هلا أساس تارخيي أوصلة بالواقع فالتوهيق مهمة
، وحنن ادم رؤيته الفنية وتكثف شعورنا اهظالل وألوانا خت الباحث واملؤرخ، أما الشاعر أو الفنان بعامة، إمنا يستوحي 

 هنا نتكلم عن العالقة املقامية بالعالقة النصية، وكيف يؤهر املقام على النص . 
كننا التوصل عان كثرية. تلك املعاين اليت ميصل إىل ميف سياق النص  حينما تكون موحية وتو   الكلمات تصري رموزا إن 

عن عالقتها   تكرارها داخل النص , ومن كيفية توظيفها يف إطار الصورة الفنية, فضال إليها من طبيعة الكلمة ذاهتا, ومن
الوعي أبعاد حسية ملا ال وجود له إال ب أعطى، وهذه عبقرية فذة من الشاعر عندما من شخصياتلنص ببقية عناصر ا

  :ففي هذه اإلحالة يقول (26)وفيه, ويف إضفاء صفة الواقعية على ما هو تصوري حمض
 مسراء ذات اهلوى العذري ما برحت          فتاكة اللحظ ال تبقي وال تدر

 يا للهوى أي حسن يف مفاتنها                  وأي سحر رهيب الفتك حتتكر
 بلقيس وامللك يف ميىن معاصمها             أودت اها الريب احلمقاء والغري

 تقتص من سابا وتنتصر وىل سليمان عنها كيف تتبعه                   وكيف
 بثت من الوجد ألوانا فما صرفت            هوى سليمان عنها إنه بشر

 هذا العرس أذل اجلن وامتثلت              له الشياطني يدعوه فتأمتر
 لكَن مخرية األحباش قد نصبت              له الشباك فلم يفلت به احلذر

 فيه النجوم وغىن الشمس والقمررقصت    قد  ((27)يف)أكسومعرس من اجلن 
 وخاصر اإلنسان حور اجلن والتهبت         فيه الكؤوس ورن العود والوتر

 ذراء قد سكرواالع ( (28)السمراء قد زرعوا           غابة وبـ )الطَّلةومن ملى الشفة 
 ( أهر (30)(مخرا وانتشى طربا          ال زال من دونه يف )طجهم(29))أُواشُ ففا ض 

                                                           

 .85م, ص2885, بريوت, دار الطليعة للطباعة والنشر, سبتمرب 1رمزية املرأة يف الرواية العربية ودراسات أخرى, ط ،جورج طرابيشيينظر  - (26)
 عاصمة األحباش  التارخيية اليت كان اها النجاشي  -( (27
 شراب مسكر يصنعونه من ماء الشعري  -( (28
 أواش : احلبشة  -( (29
 الطج : شراب مسكر يصنع من العسل   -( (30
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صور تلك امللكة ، فيقع، وهو يرسم صورة بريشة اخليالالشاعر يف هذا املقطع يتحدث بلسان األسطورة ال بلسان الوا
 وقد دبت يف نفسها الغرية من )سابا( ، فكيف تقبل وهي امللكة االسرة اجلمال بأن( (31))بلقيس العظيمة

 حيوي قلب زوجها امرأة أخرى . ! ويف هذا يقول الشاعر موميا أىل )سابا( :  
، )عرس من اجلن يف أكسوم(، )وغىن الشمس والقمر(، )ومن ملى الشفة األحباش( ، )فلم يفلت به احلذر( )لكَن مخرية

ع صياغة فصاغ هذا املقط أتاحت إىل الشاعر رؤية جلية للحبشة من منظوره الفين األسطورةهذه  ،السمراء قد زرعوا(
ذه ليست ه ، و)سابا( هذه ليست سوى احلبشة بأدغاهلا وجباهلا وأهنارها و)سابا(معربة تعبريا دقيقا هلذه الرؤية راقية

مل  ورد يف عبارة نزارية مجيلة )األنوهة هي السلطة الوحيدة اليت وقد وسحرها وفتنتها، األنثىيل لسطوة سوى رمز مج
 أقاومها  ومل أكتب ضدها(

مسحنا ألنفسنا و  حنس اهذه اجلمالية مىت اقرتبنا بشفافية فنية،و  ،إن هذا املقطع عميق يف  مجاليته وساحر يف أخيلته
وم(عاصمة شاعر حلضور ذلك العرس اجلميل يف )أكسباخرتاق حجب الواقع الكثيفة، ومل خنلد إىل األر ض، وقبلنا دعوة ال

غىن الشمس ( و))رقصت فيه النجوماحلبشة القدمية  ومقر النجاشي ووجهة املهاجرين األوائل، إنه عرس عجيب حقا 
 (وصدحت األوتار، )والتهبت الكؤوس والقمر( و)خاصر فيه اإلنس حور اجلن(

 وغىن الشمس والقمرعرس من اجلن يف)أكسوم( قد رقصت    فيه النجوم 
 وخاصر اإلنسان حور اجلن والتهبت         فيه الكؤوس ورن العود والوتر

 انظر هذا التصوير الرائع هلذا العرس، وهذا التسلسل املتماسك لأللفاظ، الذي جيعلك كلما قرأت مقطع جيعلك 
 قد حظي كللفرنا يف هذا املقطع ال مداه بشاعتتوق للمقطع الذي يليه، واألحداث اليت جرت فيه، فلقد بلغ اخلي

اوز كونه جمرد يتج الشعري; ألن املكان يف النص والشعراء باهتمام كثري من الدارسني الشعر من الفضاء واملكان يف 
من   أساسيا  حامل لداللة, وميثل حمورا شعر, فهو عنصر غالب يف الالشعرشيء صامت أو خلفية تقع عليها أحداث 

هو يفقد أن العمل األديب حني يفتقد املكانية, ف), لذا يرى البعض قصيدة الشعريةاحملاور اليت تدور حوهلا عناصر ال
 (  (33)املفجر لطاقات املبدع وللمكان تأهريه خارج النص الروائي, إذ يلعب ؛دور) ((32)خصوصيته وبالتايل أصالته

                                                           

 ملكة سبأ اليت ورد ذكرها يف القرأن  -( (31
 .1 – 5م, ص 2881, بريوت, املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 3غاستون باشال ر. مجاليات املكان; ترمجة غالب هلسا, ط   -( (32

 .10مصطفى الضبع. مرجع سابق, ص   - (33)
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  (، النجوم، القمرومن االلفاظ اليت تذل على املكان يف هذا املقطع )الشمس ،((34)عن مقاصد املؤلفويعرب ) 
، واليت تكشف ة شعورية معّينةالتعبري عن حالبغية  تعدُّ تقنية املفارقة من التقنّيات اليت مييل الشاعر املعاصر إىل توظيفها

عن طاقات تعبرييّة كامنة يف لب التجربة اإلنسانية وملا كانت املفارقة خاصية من خصائص اإلبداع األديب كان هلا أن 
لكلمة اتّتخذ أنواعا متباينة منها املفارقة الساخرة اليت تتّم عن طريق االختالف بني الواقع ومفهومنا عنه، وتكون يف 

شعور اليت يتبنّي فيها الشاعر االختالف بني الواقع وإحساسه به، ومنها مفارقة التعار ض أو ومنها مفارقة الواملوقف، 
والشاعر عندما يلجأ إىل توظيف هذه التقنية ال يعين أنّه يقوم برصد  ،(35)االزدواج ومفارقة التناقض وصراع األضداد
ية سياقية فحسب، بل هي إضافة إىل ذلك، أداة أسلوبألهّنا ليست ظاهرة  الكلمات واإلتيان بأضدادها أو ما يقابلها،

فّعالة يف تنمية قوى التماسك الداليل للنص، وذلك باعتبار بنية املفارقة جزءا من بنية نصّية أكرب، إهّنا أداة إلعالء دور 
بداع يت حتّقق لإل.كما تعّد املفارقة بنية من البىن األساسية ال(36)السياق ذاته، الذي يكون املخاطب جزءا ضروريا منه

األديب وباخلصوص الشعري حضوره وكينونته، وحتمل رؤية وتعكس الواقع بطريقة تثري يف ذهن املتلقي الدهشة واإلهارة، 
ـل الّنص الشعـري وهذا ، ألهّنا آلية من آليات حتليشارك يف بنـاء وتشكيل بنيـة النصوتعمل على كسر أفق توقعه وجتعله ي

على مستـوى القصيدة  وبنسبة كبرية سامهت بشكل الفت لالنتباه يف تشكيل عناصر النص النوع من الصور حاضر 
ليت تقوم على ، جند املفارقة الغالبة مفارقة التضاد القصيدة الصراع بني احلياة واملوتالشعري ومتاسكه وملَّا كان موضوع ا

قق بتجاورها املعاين جمتمعة يف كالم واحد، فيتح التناقض والتضاد يف الكالم يعين اإلتيان باملتضادات من األلفاظ أو
وتعترب صور الفقر والبؤس والشقاء  صورة مهيمنة يف القصيدة  وهي احملور الرئيسي ، (37)للذهنتناسب وتالحم وإهارة 

وتعرب  ،(38)ةيهلا، كما تتمّثل يف تلك الّصور اليت ترتّدد يف أعمال الفنان بأشكال بيانّية خمتلفة حتمل أبعاد جتربته الشعور 
عن وجهة نظره جتاه احلياة، ويتبلور فيها موقفه العام واخلاص. واملتأّمل يف قصيدة جدارية يرى أّن الصورة الثيمية املهيمنة 

أيت تهي صورة املوت اليت تتكرر بنسب متفاوتة ، وبصيغ أسلوبية خمتلفة، تبني رؤيته وموقفه جتاه هذا املوضوع ، وبعدها 
 .ختتلف عن صورة املوت، فكالمها جتسدان حالة نفسية عاشها الشاعر اليت الصورة الغربة 

 
                                                           

 .31م, ص2880, ط, الدار البيضاء, املركز الثقايف العريب,(الفضاء الزمن  الشخصية )حبراوي.بنية الشكل الروائيحسن    - (34)
 255تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلديث ، نعيم اليايف  ص    - (35)
 31م ص  1001 1حممد العبد ، املفارقة القرآنية ـ دراسة يف بنية الداللة ـ مكتبة القاهرة ط  - (36)
  12بناء املفارقة  ـ رضا كامل ـ ص   - (37)
  110تطور الصورة الفنية ص   - (38)
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  السمراء في مهب الريح
ت عن ذلك الرمز وجه خمتلف القسما الذي رأيناه يف املقاطع السابقة.تطل علينا بوجه آخر غري  السمراء يف هذا املقطع

يف هذا لثالث و اول وعن سابا الفاتنة بكل عنفواهنا وسطوهتا يف املقطع  الذي داعب خيالنا يف املقطع األالساحر احملري
  :يقولشفقة ف املقطع تضعها األقدار يف مهب الريح فتتقاذفها وتعبث اها الليايل وترسم مصريها بال

 مثلي، جتمَّد يف أحلاظها الكدرُ                              ما لألقاحّيِة السمراء وامجة  
 وال األساور يف كفَّيِك تنصهرُ                     اجلذوع فال األغصاُن ذابلة  ُهزِّي 

 براعم الطهر يف هندْيِك تـُْبَتسرُ                      إين ألمحُل عنك الوْزَر حني أرى
 أمست عليها خطاياهنَّ تعتذر                           يا للضياع الذي جيتاُح أروقة  

 تلك الغصوُن ووجه الليل معتكرُ                     ن الليل حني دنتْ املاشطاُت ُغصو 
 وما هلن سوى األعرا ِض ُمّدخرُ                          البائعاُت اهلوى خْبس ا لطالِبه

 ما ٍض يشعُّ وال آٍت فُينتظرُ                          من كّل حاسرة النهدين ليس هلا
 بُتولة  مل يُدّنس ُطْهرَها َبشرُ                           مُسهايصحو الضمرُي اها حين ا فري 

 فُيصبح الطهر شيئ ا ما له أَهر                         وتعصف الريح أحيان ا بزورقها
 قلب طهور  وقلب  آخر  َحجرُ                            كأنَّ قلبني فيها يصرخان مع ا

 جيول يف مقلتْيها األمن واخلطرُ                     امرتابة احلّب يف أحضان عاشقه
 فاخلصر ميرُح واألحشاُء حُتتضرُ                              بّسامُة الثغر واألعماق نازفة  

 أن يُلجَم الِوْزُر فاها مث ال تزِرُ                           اجلوُع واألمُل الدامي وكيف هلا
 بك الليايل مداها واختفى السََّحُر؟                ّي هل بَلغتْ مسراُء ذاَت اهلوى السحر 

 بك اخلطايا ومل تـُْهتُك بِك السُّرتُ                  ال زِْلِت يف نظري عذراَء ما َعبثتْ 
احلب هو السر اجلميل الذي يقرب القلب من القلب مبكاشفة من غري كالم, وهو رابط قوي وخفي يربق فجأة قادحا 

لقلب الذي تتضوع , افيهما كما تؤهر اخلمرة يف الرؤوسعلى الصوان ليغزل خيوط النار, جيمع بني املرأة والرجل ويؤهر 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

56 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

اطفية شحنة عمطار العامل على ترميد جذوة واحدة منه: )احلب من هناياه أعمق املشاعر وأكثرها إنسانية, التقوى أ
 (. مجيلة تغزو قلب اإلنسان, تعشق شغافه وحتفر عميقا يف سويدائه

هلذه  كحطام إنساين مستباح يبيع اهلوى خبسا لطالبه، يعيش يف اخلطيئة، وللخطيئة وليس  ففي هذا املقطع صور السمراء
ما متلك ، وقد غدا أخس ما متلك، .. جتارهتا عرضها ... أنوتتها ... صدرها ...  السمراء الذليلة تتجر اها سوى أعز

 رمز أمومتها .. قد حسرهتا لطالب اللذة، لذئاب الليل اجلائعة . 
ال  نسانياإيف هذا املقطع مأساة )البغاء( إن معاجلة هذا املوضوع حيتاج، إىل شجاعة أخالقية، وشفافية فنية، وعمقا 

تتوفر إال عند قلة أو صفوة من الشعراء ، وهو موضوع ظل عرب العصور )من احملرمات الشعرية( يعين أحجم بعض 
الشعراء عن احلديث فيه، وبعضهم ال ميلك اجلرأة عن اخلو ض فيه، غري أن شاعرنا من الشعراء القليلون الذين امتلكوا 

وكانت  ؛ شعرهم، ومن هؤالء الشعراء بدر شاكر السياب، ونزار قبايناجلرأة االخالقية والفنية  لتصوير هذه املأساة يف
ات مبتكرة اليت يستعملها الشاعر يف وصفهن حتمل استعار  فاأللفاظأعمق وأشد وقعا يف نفس القارئ؛  معاجلة البغدادي

رارة نفسه هن ق ( وكأنه يقول يفاملاشطاُت ُغصون الليلطريفة تدل على عبقرية الشاعر وسعة مداركه  وهي قوله )
احية السمراء عندما خياطب االقلكل مسول على تقصريه  إشارةضحايانا هن خطايانا وحيمِّل نفسه الوزر ويف كالمه هذا 

 بقوله :
 براعم الطهر يف هندْيِك تـُْبَتسرُ             إين ألمحُل عنك الوْزَر حني أرى
( وهذه دفع هؤالء إىل اخلطيئة بل يعلن أنه )حيمل الوزر عنهنفالشاعر يف هذا البيت ال يكتفي بإدانة اجملتمع الذي 

ما ويبلغ التكثيف الفين يف هذا املشهد من القصيدة دروته حينلشاعر قد ال تكون عند شاعر آخر، لفتة شجاعة من ا
ن م حياول الشاعر النفاذ إىل ما يدور داخل ضمري املومس من صراع يكشف لنا عن ما خيتلج يف غياهب تلك الذات

 :  عذابات وصراعات فيقول
 بُتولة  مل يُدّنس طُْهرَها َبشرُ               يصحو الضمرُي اها حين ا فريمُسها

 فُيصبح الطهر شيئ ا ما له أَهر                وتعصف الريح أحيان ا بزورقها
 قلب طهور  وقلب  آخر  َحجرُ                    كأنَّ قلبني فيها يصرخان مع ا

   هذا املقطع فيقول : وميضي الشاعر يف تصوير الوضع املأساوي لصراعات البغي يف 
 جيول يف مقلتْيها األمن واخلطرُ                     قهاـــــمرتابة احلّب يف أحضان عاش

 فاخلصر ميرُح واألحشاُء حُتتضرُ                   ماق نازفة  ــثغر واألعـــــــــــبّسامُة ال
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 أن يُلجَم الِوْزُر فاها مث ال تزِرُ                     هــــــيف لــاجلوُع واألمُل الدامي وك
 بك الليايل مداها واختفى السََّحُر؟                مسراُء ذاَت اهلوى السحرّي هل بَلغتْ 

 بِك السُّرتُ  بك اخلطايا ومل تـُْهتكُ                  بثتْ ــــال زِْلِت يف نظري عذراَء ما عَ 
و يف يأخذ شكال  خمتلفا  عن الصراع الدرامي الذي هلقد بلغت الدراما الشعرية ذروهتا يف هذه األبيات، حيث أنه هنا 

تعبث  فتلك السمراء املستباحة ما زالت يف نظر الشاعر )عذراء( مل، يل حلالة الفعل حلظة وقوع احلدثأبسط أشكاله متث
 يف هذا السياق خيلق يف نفس القارئ مفارقة مذهلة تفر ض عليه تدعيات عذراء(الشاعر لفظ )ا اخلطايا، واستخدم اه

أخالقية واجتماعية ونفسية ترغمه على اختاذ موقف وتثري فيه التفكري، ولن يستطيع مطلقا أن يبقى حمايدا أمام هذا 
شعري خمتوما  لشاعر سرد احلكاية بوصفمث يكمل االشاعر يف طرائق التفكري التقليدية،  يقذفهاالستفزاز املشحون 

 :  بقوله بومضة كتلك اليت خيتتم اها كتاب القصة قصصهم القصرية جدا  
 تـُْهتُك بِك السُّرتُ بك اخلطايا ومل                  بثتْ ــــال زِْلِت يف نظري عذراَء ما عَ 

د لنشم عبق التاريخ ونعيش البعي جتليات احلضارة احلبشية عرب التاريخ يف هذا املقطع اخلامس ليصور لناالشاعر  مث يأيت  
يشري اهذا اخلطاب ، و ، صاحب الوجنة السمراءعهود املاضي وقد بعثت يف الوجوه احلبشية وخياطب الشاعر أخاه احلبشي

، وقد تطاير غضبهم شررا، وانفجر ( محل اآلالَم دامية  إىل معناة قارة كاملة، وقد محل األحباش واألفارقة، اآلالم الدامية )
(،  مُتحى بزوبعةٍ ال إّن احلضارة(، ليعيد روائع ما قد درس وحاول االستعمار طمسه )انفجْرت شظايا تستعيُد اهاشظايا )

دبَّ يف أطرافها ( وهي وإن )ال زالت حرارتهُ « النجاشيِّ »دُم ) (39)وإن الدماء اليت جتري يف عروقهم هي دماء النجاشي
 : (40)الشاعر يقول ( ُمهج األشبال تستعرُ ( ومازالت تبعث روح النضال يف )غْضىب( فهي )اخلَدرُ 

 بك العهود وكم جالت بَك العُصرُ            إيٍه أخا الوجنة السمراِء كم رَحلتْ 
 حىت تطاير من أحلاِظَك الشَّررُ                      أنَت الذي محل اآلالَم دامية  

ار ا مبن غدروا               شظايا تستعيُد اهامث انفجْرت   روائع األمس غدَّ
 هوجاء، أو يتعاىل بامْسها نَفرُ               إّن احلضارة ال مُتحى بزوبعةٍ 

 غْضىب، ولو دبَّ يف أطرافها اخلَدرُ           هي العروُق اليت جتري الدماء اها

                                                           

ملك احلبشة    - (39)  
  151الديوان    - (40)
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 اَء حىت منا يف ُغْصنها الثَّمرُ خضر          رَوْيُت أمسى غراِس اجملد فانبعثت
 يف الّنْبع، يف ُمهج األشبال تستعرُ              ال زالت حرارتهُ « النجاشيِّ »دُم 

 توقض احلبشة يف أعماق شاعرنا عزيزة على قلب كل مسلم فإىل هذه البالد أشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 على اصحبه أن يهاجروا إليها عندما أدهتم قريش، واستضعفتهم وأنزلت اهم صنوف العذاب، وهناك أحسن 
 :( 41)، قائال  لاألهوا ويصور هجرة املظلومني الذين يعانونالنجاشي استقباهلم وأكرم وفادهتم.  

 ترتُ ـــــيك يســـهودها، أيُّ سرٍّ فـــع           نا جُمّددة  ــــــــيا هجرة  مل تَزْل في
 شرُ ـــــَلها بَ ــــعاقر مثْ ـــدامة  مل يُ ــــم            قد أينعْت فيِك من أشهى مدامعنا

 حىت اليوم تـُْعتصرُ « ابن عّفان»منذ            ما فتئتْ « أكسوم»أعنابُنا يف رُبا 
 ندهرُ ــــــــديث  ليس يــــويف الشفاه ح           ال زال يف الّدوح شدو  من بالبلنا

رضي اهلل عنه إشارة رمزية إىل املهاجرين األوائل، ووروده باالسم يعد (42)إن اإلشارة يف البيت الثالث لعثمان بن عفان
 توصيفا رمزيا يف الشعر، واهلجرة يف هذا املقطع ضرب من ضروب املقاومة ونشر الدين وليس الفرار . 

 يقول: ؤهرة ففيلتفت الشاعر هلم التفاتة مأما اليوم نرى يف بقاع كثرية من العامل العريب واإلسالمي مهاجرين فارين 
 من املدامِع وليذهب مبا ظفروا           يا من يعيُد إىل األغراِب ما سكبوا
 تعشقوه ومل ينبْض اهم َخربُ             مهو الضحايا ومل حيفل اهم وطن  

 من الصراِع فما ارتدُّوا وال كفروا               الراكبون متوَن الريح يف هلبٍ 
 من الدماء فما ارتاعوا وما اندحروا               الساحبون مع األهوال يف ِبركٍ 

ولكنهم مل يرتدوا  (ركٍ مع األهوال يف بِ  اسبحو وقد )، ( متوَن الريح يف هلبٍ هؤالء املهاجرين يف منافيهم املتعددة قد ركبوا )
 ، ومل يكفروا اها، وإن أوقعت اهم صنوفا من األذى (فما ارتاعوا وما اندحرواعن حب أوطاهنم فيقول عنهم )

قفة جادة مع و إن مأساة املهاجرين العرب واملسلمني يف هذا العصر جد جمزنة، وأسبااها كثرية ومتعددة وال بد لنا من 
  (43)ولسان حاهلم يقول هم حيملون جرحا يف أعماقهمدهم ألوطاهنم فء وطنهم، أو نعينعيد هلؤالنفوسنا و 

                                                           

    151الديوان  - (41)
راهيم بن املغرية إمساعيل بن إبالتاريخ الكبري حممد بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرشي أبو عمرو ويقال أيضا أبو عبد اهلل .     - (42)

 108/  1دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد  هـ(151البخاري، أبو عبد اهلل )املتوىف: 
  12/ 5، والتذكرة احلمدونية  211/  2ديوان املتنيب   - (43)
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 إن كان سركم ما قال حاسدنا ... فما جلرح إذا أرضاكم أمل
 ويف املقطع السادس مازال شاعرنا يستنطق التاريخ يف هذه القصيدة املرحتلة عرب القرون واألساطري والوقائع . 

 فها هو ذا يقف بنا عند مدينة حبشية قدمية بعثت يف نفسه احلنني إىل جذوره األوىل، فقد وجد يف هذه املدينة 
  مدينة يفاستقبلوه استقباله وغمروه بكرمهم ولطفهم فأهال مل يكن قد التقى اهم من قبل لكنهم أحسنوا 

من إخوانه اليمنيني  وجد الشاعر جالية والثقافة العربية اإلسالميةُمضر  وُعمق انتمائها إىلروفة يف أهيوبيا املع« (44)هرر»
 هدع عند بعض حكامها وخاصة يف األفقالذين أحبهم وأحبوه، ورأى معامل اإلسالم باقية وإن كان التعصب وضيق 

مسيئا بذلك  ،اجديف املدينة وخصوصا املس اإلسالميةقد جعل يد التخريب والطمس متتد للمعامل  ( (45)هيال سيالسي)
 :(46)فيها يقولف .لتاريخ احلبشة وإىل قرون التسامح والتعايش بني املسلمني واملسيحيني

 فاجملد يفخُر أن تشدو به َهررُ ر        يا شعُر هالّ روْيت اجملد عن َهرَ 
 فيها اخلُزامى وفيها املندُل العِطرُ           مضارُب الُعْرِب حتيا يف مضاراها

 مهما تشاغل عن أشواقها ُمَضرُ (         ُمضرٍ )مل يربح الشوُق حيدوها إىل 
 مل تكتنْزها حميطات  وال ُجزرُ           فالشمُس يف ِحْضنها تغفو على ُدررٍ 

 من طول ما احتجبت يف قاعه الدُّررُ                   فيا لَكنٍز َشكْت منه جواهرهُ 
 كم حّلقْت فوقه الِعقباُن والنُّسرُ            يا ُسوَرها املتحدي كل  عاصفةٍ 

 على جوانبه األمساُء والصورُ             وذاق خمتلف األهواء وازدمحتْ 
 عاث الصليُب اها والليُل معتكرُ               ما شّدين من رؤاها غرُي مئذنةٍ 

 حينو عليها الصدى والرمل واحلجرُ           جتثو املسابُح حريى حول منربها
 ويشرُق الذْكُر واآلياُت والسُّورُ                    مْن يعيُد إليها كفَّ ناظمها يا

                                                           

املرتفعات  املدينة على قمة تل، يف امللحق الشرقي منهي مدينة يف شرق إهيوبيا، وعاصمة أحد مقاطعات إهيوبيا. لقبت مبدينة األولياء. تقع    - (44)
، ومل مينعها بعدها من تغلغل العامل احلديث إىل داخلها، إال أن التقاليد مرت 2885اإلهيوبية حوايل مخسمائة كيلومرت من أديس أبابا على إرتفاع أكثر من 

ظام جتاري حديث ا جعلها تتمتع اهوية متفردة وتتميز بلغة اهلرر اليت متت احملافظة عليها ، وبنالتارخيية والثقافية والدينية اخلاصة اهذا املكان ما تزال حية، مم
 [10ص 8111، العدد   18/8/1021ومنتوجات حرفية مشهورة ]صحيفة العرب نشر يف 

 13/ 11م2888املكتب اجلامعي احلديث، األزاريطة/اإلسكندرية  تاريخ إفريقية احلديث واملعاصر، ،جالل حيىي  - (45)
 158الديوان   - (46)
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اها الشاعر أياما يف ضيافة جاليتها العربية املسلمة، فكانت وقفته معها وقفة حنني وتأمل ففي فمدينة )هرر( أقام 
 :  ة عن سابقهيقل روع )مضاراها( شم رائحة )اخلزامى(و)املندل العطر( . فيقول يف بيت ال

 فيها اخلُزامى وفيها املندُل العِطرُ           مضارُب الُعْرِب حتيا يف مضاراها
( إىل ةويزداد توهجه وتوقد عاطفته اجلياشة وكأنه يستنطق املكان أو كأنه حياوره وخيربه بشوقه وحنينه )أي املكان احلبش

مبضر( وإن كان مضر الهيا عنها ومنصرفا عن مهومها فيصور هذا احلنني يف أمجل تصوير يف هذا عروبتها اليت رمز إليها )
 البيت الذي يقول فيه : 

 مهما تشاغل عن أشواقها ُمَضرُ (        ُمضرٍ )مل يربح الشوُق حيدوها إىل 
 :ويعرب عن كنوزها وما حتويه من درر وما حباها اهلل من خريات بقوله

 مل تكتنْزها حميطات  وال ُجزرُ           ِحْضنها تغفو على ُدررٍ فالشمُس يف 
 من طول ما احتجبت يف قاعه الدُّررُ                   فيا لَكنٍز َشكْت منه جواهرهُ 

 ويزداد حنني الشاعر إىل ما ض قد درس وجمد قد غرب، وينظر الشاعر إىل سور املدينة القدمي، ويستحضر خبياله
 قوة والعظمة، ففوق هذا السور حامت العقبان والنسور، وكم صد هذا السور من غزاة حاولوا رموز اجملد وال 

 فكان مصريهم أشالء ممزقة خلف السور  فيقول:  اقتحام )هرر(
 كم حّلقْت فوقه الِعقباُن والنُّسرُ            يا ُسوَرها املتحدي كل  عاصفةٍ 

 جوانبه األمساُء والصورُ على        وذاق خمتلف األهواء وازدمحتْ 
يها سبب املأساة بيات املؤهرة، اليت أوضح فصل إليها حال أهل احلبشة اهذه األوضاع اليت و يصف الشاعر عبد املوىل األو 

اليت وقعت هلم بسبب الضعف واخلنوع فقد عربت بوضوح عن مشاعر وأحاسيس الشاعر واحلزن العميق الذي أحسه 
ليب مسجد )عاث الص مئذنةأطالل  األفقفيعقب ويقول وقد الحت يف  جسام، حداثأعلى ما حل اهذه البالد من 

معاملها، فحىن عليها الصدأ والرمل واحلجر ولعل اهلل  األياماملسابح حريى حول منربها(، وقد طمست  جثتاها( و)
 ، فيقول يف تصوير بديع : اقتها، فيشرق فيها الذكر احلكيمبأن تعود هلا اشر  يأذن

 يُل معتكرُ ـــــــعاث الصليُب اها والل         ئذنةٍ ـــــشّدين من رؤاها غرُي مما 
 حينو عليها الصدى والرمل واحلجرُ           جتثو املسابُح حريى حول منربها

 اُت والسُّورُ ــــــــويشرُق الذْكُر واآلي             مهاــــفَّ ناظــــيا مْن يعيُد إليها ك
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مؤهرة   هنا أبياتإوهذا من سنن احلياة، حقا  ال تستقيم على حال، وال يقر هلا قرار، فيوم لك، ويوم عليك فاحلياة الدنيا
  :تذكرنا بلون حزين يف شعرنا العريب القدمي يعرف برهاء املدن ومن أشهره وأحزنه قول أيب البقاء الرندي

  (47)لكل شيء إذا ما مت نقصان       فال يغر بطيب العيش إنسان
 ، وسنظل نرقب معها فجرا سيأيت ومشسا ستشرق ا يزال قلب )هرر( خفاقا باإلسالمفربغم كل حماوالت الطمس، م

 :  وفي المقطع السابع يقول
 ظالهلا، كّلما جّلْت يّب السُُّعرُ                يا واحة يف فجاج األر ض تغمُرين

 احليارى وإن عقُّوا وإن غدرواإىل                     أحلى املغاين وأنداها وآنُسها
 مهما تلّون يف أحداقِك النظرُ                عظيمة أنت يا مسراُء يف نظري

 فَلجَّ فيه شراعي وهو ُمنكسرُ           أحبرُت يف موجِك الدامي على عجلٍ 
 أطفو جبسمي قليال  مث أحندرُ                أصارع الريح يف أعىت زوابعها

   محاِك مثلي وال خوف  وال َحذرُ                    ضعف  يدبُّ إىلقوية أنِت ال 
 لكنما العيُب إن راقت هلا احلُفرُ                      ال عْيَب يف قدٍم زلَّت اها ُحفر  

 فيبتليه مبا ال يرغُب الَبشرُ                       قد يـُْؤهُر الدهُر إنسان ا مبحنته
 .! فاحلُب آخر ما يغتاله القدرُ                         نتنافلنحتفْل اهوانا رغم حم

، بعد ودع مسراءهي ع، والشاعرتوشك الرحلة أن تشارف هنايتها وحنن ندخل ختوم املقطع السابويف ختام هذه القصيدة 
 يقول: فيعلن أنه قد وجد عظيمة مهما تباينت ألواهنا ، و وشعااهاوغاباهتا  وجباهلامروجها  رحلة طويلة يف

 مهما تلّون يف أحداقِك النظرُ                عظيمة أنت يا مسراُء يف نظري
الشاعر  غرىأ، وقد كان يف بداية الرحلة موجا فضيا رائقا، ا حىت ختامها إحبار يف موج متلونفالقصيدة منذ بدايته

ن ، وسار بنا الربان يف حميطات مسرائه ، ووضع مرساته يف أكثر من جزيرة ، ليعل األعماقوأغرانا بان نتوغل ماضني حنو 
لنا يف هناية الرحلة أن شراعه قد انكسر، وأن املوج الفضي قد استحال موجا داميا، وان الرياح تعصف به ، فيالمس 

                                                           

  181/  1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  ،ملقري التلمسايناينظر   - (47)
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عن موهبة  اشفةك  الشاعر يف هنايامثقل باإلحياءات والرموز والدالالت، اليت تلتمع ،  أخرىالسطح تارة وينحدر تارة 
 :التاريخ والتطلع إىل املستقبل، يقول البغداديآسي غري عادية، ورؤية مثقلة مب

 فَلجَّ فيه شراعي وهو ُمنكسرُ           أحبرُت يف موجِك الدامي على عجلٍ 
 أطفو جبسمي قليال  مث أحندرُ                أصارع الريح يف أعىت زوابعها

 : فتية قوية مل يعرف الضعف وال اخلور وال اليأس إىل محاها طريقا فيقول تعبته رحلته، ولكن السمراءأفالشاعر قد 
 محاِك مثلي وال خوف  وال َحذرُ           قوية أنِت ال ضعف  يدبُّ إىل

 ؟ لقد تساءلنا يف البداية من تراها تكون هذه السمراء؟ أحلم أم واقع؟ أحقيقة أم خيال ؟ أسراب أم ماء 
لفالسفة يبحث عنها الشاعر يف خياله ،  ومازال الشعراء وا علها تكون هذه األشياء كلها ولعلها تكون )اليوتوبيا (اليت

واحلاملون مجيعا يف حبث دؤوب عن مدهنم الفاضلة فهي وإن ظلت حلما غري قابل للتحقيق ، فإن احللم حبد ذاته مجيل 
ئ واحد ش، وما اتعس ألئك الذين ال حيلمون ! احملن قد تعصف بنا ، وقد تطيح بأحالمنا ، وقد تغتال رؤانا ، لكن 

ال تطاله احملن، وال تنال منه االيام، وستظل باقيا ما بقي على االر ض قلب ينبض ، فيقول الشاعر هذا البيت املعرب 
 الذي ختم به قصيدته الرائعة : 

 .! فاحلُب آخر ما يغتاله القدرُ ا          فلنحتفْل اهوانا رغم حمنتن
عة فاستخدمها  لظواهر الطبي الشاعر هذه؛ األول أهنا تبني كيف جلأ هذه القصيدة متثل جانبني مهمني من دراستنا إن 

والعصور  ، ، على غرار الشعراء الرومانسيني العرب الذين برزوا يف عصرهأو ما حيس به كوسيلة فنية لوصف عواطفه
حياته، فأهارت  ، أما يف اجلانب الثاين فهذه القصيدة تربز جانب الوجدانيات اليت عكستها الظروف عليه يفاليت قبله

ت شاعريته خصائص شعره وقسماوكأهنا أمام أعيننا وهذه من  يف شعره لنا األحداث  صوريقرحيته الشعرية حىت بدا 
ثقل باإلحياءات ميسيل رقة، ويفيض سالسة، ويتفجر لطفا ، وهو   ل انطالقه حُملِّق ا يف فضاء شعري عريض،موجمَْ 

 اياه كاشفة عن موهبة غري عادية، ورؤية والرموز والدالالت، اليت تلتمع يف هن
 الذي ميكن أن يكون أفضل من هذا الواقع املرير .  مثقلة بالتاريخ والتطلع إىل املستقبل
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  السمات النصية والمقامية في هذه القصيد : 
نعومة (، وملسنا سلي جفونكهلذه القصيدة تذوقنا فيها مرارة الوجع  باالستفهام يف قوله ) إن الديباجة املشرقة – 2

 العبوس يف االبتسام، وأدركنا أن بكاء األطالل الوامجة عبث وعيث وعناء . 
تتورد، صف ، تشاهد خدود الو القصيدة وإذا سبحنا خالل وصفه لتلك الربوع احلبشية، الذي استغرق جل أبيات – 1

 وروائع البالغة تتوقد، وأسباب اإلعجاب تتناهر .  
نا مؤنقة من اعلقت اها صور مشرقة، وألو اليت عباراته، يرى السالسل الذهبية،  إن القارئ إذا وضع عينه على – 3

 عدها من درر.، وتشوق إىل ما ب، والتشبيهات املعربة، اليت تأخذ مبجامع القلب، وتشد االنتباهاالستعارات الرائعة
دها، ومجاهلا، وبالغ يف وصف قمم اجلبال والسهول امرأة تزوجت، وتكلم عن بل أطال الشاعر احلديث عن – 1

الماته عوالوديان يف أحد عشر بيتا، رسم خالهلا صورة واضحة املعامل بني فيها صفات هذا البلد وأظهر مساته وأوضح 
 ، وتناول ذكر العادات والتقاليد، ووصف الشراب واحلفل الذي أقاموه . 

الستعارات والكنايات، ا إن تراكيبه تسيل بالفصاحة، وتنصع بالصباحة، وتزخر بنفيس الآلل ويف هناياها عقود من – 5
يف مساء الفن، ويسمق إىل أجواء التأهري الساحر، والتعبري املائر، ويعلو دوائر الفلك الدائر، فينسج خيوطا من اها حيلق 

 لزفرات، ويتلوى ا حديث يفيض باحلسرات واالبكاء واحلنني، إىل عهود مضت، ويتحدث عنه
 هذه اجملرة الالمعة ،وأمت قطاف الثمار اليانعة باحلديث عن املصري حني قال :    ، وقد أهنىوالعرباتباآلهات 

 .! فاحلُب آخر ما يغتاله القدرُ ا          فلنحتفْل اهوانا رغم حمنتن
ق، كل هذا ، وملعة من سناه املشر ، وإهارة من شاعريته السامرةالساحرةهذه القصيدة نفته من نفتات الشاعر تعد  – 1

 ، وكلما جزت أفياءها هاجتك التصاوير، وشاقتك التعابري .  يف أسلوب قوي، ونسيج متني
  النتائج

 ن العمل األديب حني يفتقد املكانية, فهو يفقد خصوصيته وبالتايل أصالتهإ   - 2
  املفجر لطاقات املبدع , إذ يلعب دوركتوب واملقروءامل للمكان تأهريه خارج النص - 1
 االحالة أكثر الوسائل قدرة وقوة اليت تصنع التماسك الداليل للنص وجتسد وحدته العامة  – 3
    سامهت الضمائر وأمساء اإلشارة بدور كبري يف حتقيق اإلحالة والصلة بني أجزاء الكالم  – 1
 عنصر االلتفات من العناصر اإلحالية املهمة اليت حتقق الرتابط الرتكييب والداليل ومن مت الفهم التام للنص.  – 5
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ضمري الفصل وسيلة بارزة من الوسائل اليت حتقق الصلة املعنوية بني أقسام الكالم، حيث أنه حييل إىل شيء  – 1
   .     اهاماإلسابق، ليؤكد وخيصص بشكل قوي ويزيل أي نوع من أنواع 
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ABSTRACT 

     The purpose of this research is to investigate the relationship between Ignatian 

Spirituality and organizational socialization A sample of teachers in the newly 

appointed in the education directorate of Babylon Governorate, and the  importance 

of this research includes a rare studies that investigated the relationship between 

Ignatian Spirituality and organizational socialization.. Based on the random 

sampling, 450 questionnaires were distributed to employees at the education 

directorate of Babylon Governorate . Only 388 questionnaires were returned. Out of 

which 311 questionnaires were usable resulting into a response rate of 94%. The 

theoretical results show the knowledge gap related to identification the nature of the 

relationship between Ignatian Spirituality and organizational socialization. 

Moreover, the practical results show the significant and positive of Ignatian 

Spirituality and organizational socialization. 
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 المستخلص:

يسعى البحث احلايل إىل تفسري طبيعة وحتديد مستوى العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية       
قليل أو تلعينة من املدرسني واملعلمني املعينني حديثا على مالك املديرية العامة لرتبية بابل, ويأيت ذلك بوصفه حماولة ل

استبانة على عينة من املدرسني واملعلمني  450 ردم الفجوة املعرفية بني متغريي البحث. وحتقيقاً لذلك قام الباحث بتوزيع
أما عدد االستبانات الصاحلة للتحليل اإلحصائي فقد استبانة،   388املعينني حديثا. وكان عدد االستبانات املسرتجعة

. وأظهرت النتائج النظرية وجود فجوة معرفية لتفسري من االستبانات املسرتجعة (%94( استبانة ومبعدل )311بلغ )
طبيعة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية يف داخل املنظمات بشكل عام ويف املنظمة قيد البحث 

وعمليات التنشئة   االغانتية الروحيةبشكل خاص, كما أظهرت النتائج التطبيقية وجود ارتباط وتأثري معنوي موجب بني
 التنظيمية داخل املنظمة.

 االغانتية الروحية , عمليات التنشئة التنظيمية الكلمات الرئيسة:
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 المبحث األول: منهجية البحث
 أواًل: مشكلة البحث:

متداولة يف البحوث والدراسات من املتغريات، اليت مل تكن Ignatian Spirituality تُعد االغانتية الروحية        
يف منظمات األعمال، إال يف جماالت األمور الدينية، اليت هتدف إىل التخلص من العنف واخلالفات والصراعات بني 
العاملني يف الكنائس واملنظمات يف تلك اجملتمعات، لكن الدراسات والبحوث قد أثبتت باهنا تكون أبعد من ذلك, إذ 

يف حتسني السلوك اإلنساين وذلك من خالل وجود العالقة اإلجيابية ما بني الدين والعلوم السلوكية ميكن االستفادة منها 
والنفسية كون أن الطقوس الدينية تكون نابعة من صميم املبادئ اليت ترىب عليها اإلنسان، وجعلها أساسًا يف حتقيق 

ات مبادئه يف سلوك العاملني وجعله إحدى الثقاف السالم وااللتزام يف كافة منظمات العامل ، وذلك من خالل متثيل
 الضرورية، ملسامهته يف االبتعاد عن الثقافات السلبية واملنحرفة وااللتزام باجلوانب والثقافات األخالقية البناءة. 

( بان أغناطيوس هو املؤسس االول لالغانتية الروحية او ما تسمى التنظيمية   Coghlan, ( 94 :2004يؤكد   
كان يدفع الناس واجملتمعات واالفراد العاملني اىل التمسك باملبادئ االهلية اليت تسعى إىل حتقيق االمن واالمان   كونه

والسالم وااللتزام واألمانة وكل مبدا اجيايب ميكن ان حيقق العدالة والسعادة للمجتمعات االنسانية , اذ انه انطلق من 
 ر العبادية والروحية ارتباطا مباشرا من اجل الوصول اىل االهداف املرسومة .مبدا احلب واالحرتام  وربط العمل باألمو 

، اليت تتفهم مشاعر األفراد العاملني  organizational socializationوهنا تظهر  عمليات التنشئة التنظيمية  
عرفة العامل بتاريخ يت تشمل م, اذ ان عملية التنشئة اخلاصة باألفراد العاملني وال وتتمكن من حتريكها بأسلوب إجيايب

مؤسسته اليت يعمل هبا وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها وكيفية عمل اهليكل التنظيمي واملصاحل ومسامهتها يف حتقيق أهداف 
 ( . 266: 2016املؤسسة واإلدراك اجليد لطبيعة االجراءات املتبعة مع فهم املسؤوليات واملهام )ميلود , 

من املفرتض أن تكون املنظمة مكانا ) كبيئة داخلية(  يعمل فيه جمموعة من ( بانه  1 , 2012ينقل ) يوسف ,   
األشخاص بانسجام وتعاون ووعي لتحقيق هدف مشرتك وهذه البيئة الداخلية للمنظمة تعرب عن مناخ تنظيمي ناتج 
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 تأدية كثري من أوقاهتم يفعن  فلسفة وممارسات وتنشئة أمناط سلوكية للمنظمة، وسط هذا املناخ يعيش األفراد ال
 أعماهلم، ومع مرور الوقت تنشأ الكثري من العالقات االجتماعية يف إطار تفاعلي بينهم لتحقيق أهدافهم.

يف ضوء ما مت استعراضه من حقائق يف أعاله، فإن البحث احلايل ينطلق من فكرة رئيسة تعد إمتداًد لألطر النظرية       
 د من الدراسات السابقة يف إن عمليات التنشئة التنظيمية متثل امتالك املنظمة لثقافاتوالفكرية، اليت ظهرت يف عد

وأخالقيات عمل متوارثة تسهم يف بناء نوع متمري من التعامل والثقافة. ومع ذلك وعلى حد علم الباحث توجد ندرة 
ل خاص يف البيئة شئة التنظيمية ، وبشكيف الدراسات اليت أهتمت بدراسة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التن

بني  Knowledge Gapالتنظيمية للمنظمات العراقية. لذا يعد البحث احلايل حماولًة يف طريق ردم الفجوة املعرفية 
 هذين املتغريين، عن طريق دراسة العالقة بينهما يف أمنوذج فرضي واحد. 

بمبادئ  إن غياب االهتمامغة مشكلة البحث احلايل باآليت: "استنادا ملا تقدم, ميكن للباحث أن حيدد صيا        
 .االغانتية الروحية  يؤدي إلى عدم امتالك المنظمات لعمليات التنشئة التنظيمية "

 
 ثانياً: تساؤالت البحث:

 يف ضوء مشكلة البحث اليت مت حتديدها يف أعاله، تنبع عدد من التساؤالت، اليت ميكن وضعها فيما يأيت:      
 ما هو مستوى إنتشار االغانتية الروحية  يف املنظمة قيد البحث؟ .أ

 ما هو مستوى انتشار عمليات التنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث؟ .ب
 هل توجد عالقة ارتباط بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث؟ .ج
 حث؟يف عمليات التنشئة التنظيمية ضمن نطاق املنظمة قيد البهل توجد عالقة تأثري لالغانتية الروحية  .د

 
 ثالثاً: أهداف البحث:

 تساؤالت البحث احلايل الواردة يف أعاله، ميكن اإلجابة عنها عن طريق حتقيق األهداف اآلتية:  إن
 حتديد مستوى إنتشار االغانتية الروحية  يف املنظمة قيد البحث. .أ
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 لتنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث.حتديد مستوى إنتشار عمليات ا .ب
 معرفة طبيعة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية يف املنظمة قيد البحث؟ .ج

 
 رابعاً: أهمية البحث:

 إن أهمية البحث الحالي يمكن تمثيلها في محورين رئيسين هما: 
 المحور األول: األهمية النظرية: وتتضمن: -أ

ث احلايل على حد علم الباحث أول حماولة من نوعها لدراسة العالقة بني متغريي االغانتية الروحية   يعد البح -1
 وعمليات التنشئة التنظيمية يف أمنوذج فرضي واحد. 

استعراض عدد من اآلراء الفكرية والنظرية لعدد من الباحثني السابقني، اليت متثل حلقة التواصل يف جمال متغريي  -2
 البحث. 

 األهمية التطبيقية: وتتضمن: -ب 
يعد البحث احلايل مسامهة جادة يف ظل امهية األنشطة الفاعلة ملختلف املنظمات العراقية، من أجل استنهاض  -2

 القيم والثقافات واألخالقيات ضمن بيئة عملها.
غيري وتطوير تكما يعد البحث احلايل نقطة االنطالق، اليت ميكن أن نستفاد من استنتاجاته وتوصياته من أجل  -1

 واقع القيادات يف املنظمات العراقية. 
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 خامساً: أنموذج البحث الفرضي:
استنادا إىل آراء عدد من الباحثني يف الدراسات السابقة، اليت قدمت إشارات لطبيعة العالقة بني متغريي االغانتية  

ما موضح يف ذج فرضي يبني طبيعة العالقة بينها، كالروحية   وعمليات التنشئة التنظيمية ، قام الباحث بتقدمي أمنو 
 (.1الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( أنموذج البحث الفرضي1الشكل )

 
( يف أعاله, يظهر متغري االغانتية الروحية باعتباره متغريًا مستقاًل، يتكون من مخسة أبعاد هي: 1إن الشكل )       

ئة التنظيمية , معىن العمل , والرسالة التنظيمية(، وعمليات التنش الوظيفية)املسؤولية االجتماعية، اختاذ القرارات ، التنمية 
 .ية , واألمل(االندماج االجتماعي , الكفاءة الذات الدور التنظيمي ،باعتبارها متغرياً تابعاً يتكون من اربعة أبعاد هي: )

 

 

 االغانتية الروحية

 االجتماعية المسؤولية-

 القرارات اتخاذ-
 الوظيفية التنمية -
 العمل معنى-
 التنظيمية الةالرس-

 
 عمليات التنشئة التنظيمية

  التنظيمي الدور-
 االجتماعي االندماج-
 الذاتية الكفاءة-
 األمل-
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 طقية وموضوعية لتساؤالته، متمن أجل حتقيق أهداف البحث احلايل ووضع إجابات من سادساً: فرضيات البحث:
 صياغة فرضيتني رئيستني مها:

إن االغانتية الروحية  لها إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة تنص على " الفرضية الرئيسة األولى: -
 ، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية األتية:التنظيمية "

  اعية لها إرتباط معنوي وموجب معإن المسؤولية االجتم: تنص على: "الفرضية الفرعية األولى .0
 .عمليات التنشئة التنظيمية "

إن اتخاذ القرارات لها إرتباط معنوي وموجب مع عمليات : تنص على: "الفرضية الفرعية الثانية .8
 .التنشئة التنظيمية "

ات إن التنمية الوظيفية لها إرتباط معنوي وموجب مع عملي: تنص على: "الفرضية الفرعية الثالثة .4
 .لتنشئة التنظيمية "ا

ئة "إن معنى العمل له إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنش تنص على:الفرضية الفرعية الرابعة:  .3
 التنظيمية

 "إن الرسالة التنظيمية لها إرتباط معنوي وموجب مع عمليات تنص على:الفرضية الفرعية الخامسة:  .5
 التنشئة التنظيمية 

 
 إن االغانتية الروحية  لها تأثير معنوي وموجب في  عمليات التنشئةنص على "ت الفرضية الرئيسة الثانية: -

 ، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعة األتية:التنظيمية "
إن المسؤولية االجتماعية لها تأثير معنوي وموجب في : تنص على: "الفرضية الفرعية األولى .0

 .عمليات التنشئة التنظيمية"
إن اتخاذ القرارات لها تأثير معنوي وموجب في عمليات نص على: ": تالفرضية الفرعية الثانية .8

 .التنشئة التنظيمية"



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

89 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ات إن التنمية الوظيفية لها تأثير معنوي وموجب في عملي: تنص على: "الفرضية الفرعية الثالثة .4
 .التنشئة التنظيمية"

مليات في ع الفرضية الفرعية الرابعة : تنص على: "إن معنى العمل له تأثير معنوي وموجب .3
 التنشئة التنظيمية".

الفرضية الفرعية الخامسة : تنص على: "إن الرسالة التنظيمية لها تأثير معنوي وموجب في  .5
 عمليات التنشئة التنظيمية".

 سابعاً: مقياس البحث:
استخدام استبانة بملعرفة مستوى إنتشار متغريي البحث وطبيعة العالقة بينهما يف املنظمة قيد البحث، مت قياسهما        

ياس املتغري املستقل تطوير مق)ال أتفق متاماً, ال أتفق, حمايد ,اتفق, اتفق متاما(. ولقد مت تدرج ب ( فقرة24متكونة من )
( فقرة, 13من )واملؤلف  ،( Pauchant   &Lecourt, (2011باالعتماد على دراسة  االغانتية الروحية

ية، اتخاذ القرارات ، التنمية الوظيفية , معنى العمل , والرسالة المسؤولية االجتماعهي: )أبعاد  ومخسة
اذ ثة دراسات رئيسية  , باالعتماد على ثال عمليات التنشئة التنظيميةوقد مت تطوير مقياس املتغري التابع (،التنظيمية

 Njegovan & Kostic , 2014ودراسة ) (, الدور التنظيمي( البعد االول )  2016تبني دراسة )ميلود , 
( فأهنا تبني البعدين Gruman  &Saks, 2011( , اما دراسة )  االندماج االجتماعي( تبني البعد الثاين ) 

 (.1(  , كما يتضح من اجلدول ) الكفاءة الذاتية , االملالثالث والرابع ) 
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 ( مقياس البحث الحالي1الجدول )
 المقياس المعتمد عدد الفقرات البعد المتغير

االغانتية 
 التنظيمية

المسؤولية 
 االجتماعية

3 
 

 تم تطوير المقياس باالعتماد على:
2011) ,Pauchant   &

Lecourt ) 
 
 

 3 اتخاذ القرارات
 3 التنمية الوظيفية
 2 معنى العمل

 2 الرسالة التنظيمية

عمليات 
التنشئة 
 التنظيمية

 2 الدور التنظيمي
د على:        تم تطوير المقياس باالعتما

 ( 2016)ميلود ,  
االندماج 
 االجتماعي

تم تطوير المقياس باالعتماد على: 2
 Njegovan & Kostic , 

2014) ) 
تم تطوير المقياس باالعتماد على:                  3 الكفاءة الذاتية

 (2011 ,Gruman  &Saks) 4 االمل 
 .دٍد من األدبيات السابقةإعداد الباحث باالعتماد على عمن  المصدر:

 ثامناً: أداة البحث:
مت توزيع استبانة البحث احلايل )أنظر امللحق(، اليت مثلت أداته الرئيسة بصورة مباشرة من قبل الباحث للمدة من        

( على عدد من املستجيبني. وقد قسمت على جزئيني رئيسني، مثلت 2015-12-20( إىل )1-12-2015)
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مة عن بعض العوامل الدميوغرافية لعينة البحث أوهلا ومشلت )اجلنس واحلالة االجتماعية والعمر ومستوى املعلومات العا
( فقرة تتعلق 13تكون من )-( فقرة انقسمت على حمورين هي: )احملور األول24التعليم(. أما ثانيها فقد تكون من )

 خاصة تتعلق بقياس عمليات التنشئة التنظيمية(.( فقرة 11بقياس االغانتية الروحية، واحملور الثاين تكون من )
 

 تاسعاً: مجتمع البحث وعينته:
ميثل املعلمون واملدرسون املعينون حديثا على مالك املديرية العامة للرتبية يف حمافظة بابل جمتمعًا للبحث احلايل،       

، فإن حجم العينة Krejcie & Morgan( 1970على وفق اجلدول اخلاص بتحديد حجم العينة املناسبة لـ)
موظفاً، ومن أجل ضمان احلصول على هذا  354معلما ومدرسا هو  1725املناسب جملتمع البحث احلايل والبالغ 

 311استبانة، كانت  388استبانة من قبل الباحث بصورة مباشرة، وعلى أثر ذلك مت اسرتجاع  450العدد مت توزيع 
 استبانة منها صاحلة للتحليل اإلحصائي.

 
 عاشراً: أساليب التحليل اإلحصائي: 

 AMOS v.22يف البحث احلايل مت استخدام عدد من األساليب اإلحصائية املوجودة يف الربناجمني اإلحصائيني      
، متثلت باملتوسط واخلطأ املعياري واالحنراف املعياري وكذلك معامل ألفا كرونباخ والتوزيع الطبيعي SPSS v.22و 

 زان األحندار املعياري، وذلك لتحديد مستوى توافر متغرياته والختبار فرضيات.واالرتباط وأو 
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 المبحث الثاني: الجانب النظري للبحث

  مفهوم االغانتية الروحية:  -اوال

وق قيُعد مفهوم االغانتية الروحية من املفاهيم احلديثة، اليت لفتت أنظار الباحثني واملعنيني بالشأن األكادميي وح   
اإلنسان يف املنظمات العاملية من خالل مسامهاهتم املعرفية، اليت تكاد تكون حمدودة جداً، وهذا هو السبب الرئيس 
الذي دفع الباحث يف هذا البحث إىل اختيار هذا املفهوم والبحث فيه من أجل تسليط الضوء على أهم األفكار 

 األساسية املرتبطة به.

( االغانتية الروحية باهنا احدى املمارسات  Pauchant , 2011 : 18 )  &Lecourtعرف كل من ,    
الروحية يف مكان العمل واليت ترتبط ارتباطا مباشرا مع ينابيع االدارة االسرتاتيجية واليت تتمحور وتتالءم مع االعمال 

كري والقيم يف ظل وات التفوالسلوكيات اليت نتبعها بعد عرضها على االسس املنطقية للعقل خطوة خبطوة مع مراعاة اد
 احرتام التقاليد والعادات االجتماعية والدينية  العامة .

( بان االغانتية الروحية هي احدى النشاطات الروحية يف مكان العمل واليت  NettIfee , 2005 :10يؤكد )     
ية واالخنراط احرتام القيم االنسانتساعد املنظمات على التفكري واالستفادة من التجارب املاضية وجعلها حمط اهتمام و 

 يف جمال الرقابة الذاتية الصادقة اليت تساعد يف اشاعة ثقافة احلب واالحرتام املتبادل بني االفراد العاملني يف املنظمة .

االغانتية الروحية على اهنا وسيلة اساسية من الوسائل  Loyola ),  ( 1 .: 2013ويف السياق ذاته , عرف     
اعد االفراد العاملني يف املنظمة على تعميق الرغبة يف مساعدة االفراد العاملني داخل املنظمة واجملتمع ورفع اليت تس

معدالت االلتزام التنظيمي واالجتماعي من اجل زيادة االمل وزرع بذوره يف نفوس االخرين عن طريق جمموعة من الركائز 
ادة , الشخصية الساحرة واملؤثرة واملقبولة عند االخرين , كذلك االساسية منها , قوة الشخصية , القدرة على القي

 املهارات الدبلوماسية واملهنية يف التعامالت مع االخرين .

وبناءا على ما تقدم , يرى الباحث بان االغانتية الروحية على اهنا احدى ادوات القيادة الفعالة واليت تساعد على    
حية ز على اساس مبدا الثقة واحلب واالحرتام يف ظل القيم االنسانية واجملتمعية والرو اجياد بيئة تنظيمية متكاملة ترتك
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الدينية لدى االفراد العاملني واليت تساعد مجيعها جمتمعة على ايصال املنظمة اىل بر االمان ومن مث حتقيق اهدافها 
 .ورسالتها على امت صورة ويف الوقت املخطط له  

 ة الروحية:اهمية االغانتي  -ثانيا 

إن متغري االغانتية الروحية قد أثار اهتمام الباحثني واملفكرين والسعي اىل االستفادة منه يف املنظمات املعاصرة من     
أجل زيادة قدرهتا على مواجهة التحديات والتهديدات واملنافسة يف عصر العوملة والتقدم التكنلوجي واملعلومايت 

 والروحانيات يف مكان العمل .

( جمموعة من اخلصائص اليت تعود اىل االغانتية الروحية واليت ميكنها ان توفري  Loyola,  ( 1 : 2013ينقل        
 االجواء املناسبة واإلجيابية لألفراد العاملني يف مكان عملهم من خالل :

 . زيادة معدالت القناعة لدى االفراد العاملني والرغبة يف عملهم 
 مع االفراد اهلاملني كافة داخل مكان العمل من اجل اشاعة ثقافة العدالة التنظيمية. زيادة معدالت التواصل 
 . زيادة معدالت الرتوي يف اختاذ القرارات والرجوع اىل العقل واالبتعاد عن التسرع والتهور 
ية االبداع عملبان لالغانتية الروحية امكانية تقدمي الدعم الطبيعي يف إجناح  Miles ),  ( 1 :2011يضيف       

يف قيادة األفراد وتقليل معدالت اخلوف وانعدام االمن واالمان والثقة عند االفراد العاملني من التغيري والتوجه حنو 
 االهتمام بإدارة الوقت وادارة االزمات واملخاطر واليت ميكن مجيعها من توفري االجواء املثالية داخل بيئات العمل .

( ما توصل اليه  يف احدى دراساته عن ارتباط االغانتية  Pauchant , 2011: 19 ) &Lecourtينقل     
الروحية بالقيادة وبعد حتليل ومناقشة النتائج اليت حصل عليها  بعد اكتمال دراسته على جمموعة من املديرين يف منظمات 

ألفراد العاملني , املشاركة االجتماعية لخمتلفة اىل وجود عالقة وطيدة ما بني املتغريين قيد الدراسة مع ضرورة السعي اىل 
ويعتقد الباحثان بان احلقائق املبينة يف ادناه هلا الدور الفاعل يف تقوية واراز االمهية الكبرية يف مساعدة االغانتية الروحية 

اخلية دللمنظمات يف الوقت احلاضر وتضييق املساحات واملواقف اليت ميكنها من انتشار حاالت العنف والصراعات ال
 واجملتمعية للمنظمات , باإلضافة اىل اشاعة ظواهر التواصل الفعال  والتسامح وااللتزام وحب العمل 
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 ابعاد االغانتية الروحانية : -ثالثا 

بسبب حداثة مفهوم االغانتية الروحانية وندرة الدراسات اليت سلطت الضوء على أهم جماالته وتطبيقاهتا وبعد اطالع   
جمموعة من الدراسات واألدبيات السابقة مل يتم العثور أال على دراسة واحدة اليت تبني أهم أبعاد ومقاييس الباحث على 

 Pauchant (2011 ,هذا املفهوم احليوي الذي ميكن أن يؤدي الدور الفاعل واملؤثر يف قيادة املنظمات , أذا ينقل 
  &Lecourt اعية , اختاذ القرارات , التنمية الوظيفية , معىن العمل ( جمموعة من األبعاد وهي ) املسؤولية االجتم

, املهمة التنظيمية (  اليت ميكن أن تبني حيثيات وأساسيات هذا النمط الروحاين والتنظيمي املهم وكما مبني يف الشكل 
 ( أدناه : 2) 
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 (  ابعاد االغانتية الروحانية  2الشكل )  

 اعداد الباحث املصدر : من

(, املتضمن جمموعة من االبعاد الرئيسية االغانتية الروحانية سوف يقوم  2بناءا على ما مت توضحيه يف الشكل )    
 الباحث بعرضها، كما مبني يف الفقرات اآلتية:

 : االجتماعيةالمسؤولية  -أ 
  د، يقع على عاتقه العمل ملصلحة اجملتمعاملسؤولية االجتماعية مفهومها بأن أي كيان، سواء كان منظمة أو فر     

ككل. واملسؤولية االجتماعية هي أمر جيب على كل منظمة أو فرد القيام به للحفاظ على التوازن ما بني االقتصاد و 
النظام البيئي )أو النظام اإلكولوجي(. أي ان املسؤولية االجتماعية هي أمر ال خيتص فقط مبنظمات األعمال بل هي 

رد تؤثر أفعاله على البيئة. لذا فان هذه املسؤولية ميكن أن تكون سلبية، عرب االمتناع عن االخنراط يف افعال شأن كل ف
 (.   2016ضارة، أو إجيابية، من خالل القيام بأفعال حتقق أهداف اجملتمع بشكل مباشر ) املوسوعة احلرة, 

ال عن منظمة االتفاق العاملي لألمم املتحدة على اهنا ( املسؤولية االجتماعية نق 1ص . ,  2014عرفت )خليل ,     
"ربط اختاذ القرارات يف مؤسسات األعمال بالقيم األخالقية، وباالمتثال لالشرتاطات القانونية، وباحرتام األشخاص، 

اذ تتكّون  ( جمموعة من عناصر املسؤولية االجتماعية , 2واجملتمعات احمللية، والبيئة , يضيف )التميمي , بال , ص . 
املسؤولية االجتماعية من عناصر مرتابطة ينّمي كل منها اآلخر ويرتبط به ، ويدعمه ويقّويه ويتكامل معه ، وهذه العناصر 

 هي :

 : ويتضمن االرتباط العاطفي باجلماعة وحرص الفرد على سالمتها ومتاسكها واستمرارها وحتقيق  االهتمام
 أهدافها .

 : جه للجماعة والقوى النفسية املؤثرة يف أعضائها، وفهمه لدوافع السلوك الذي ينته ويتضمن فهم الفرد الفهم
 خدمة ألهدافها ، وأيضاً استيعابه لألسباب اليت جعلته يتبىّن مواقفها.
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 : وهي األرضية األساسية حلياة اجتماعية مشرقة مستقرة , اذ ُتظهر املشاركة قدر الفرد وقدرته على  المشاركة
 اته وحتّمل مسؤولياته بضمري حي وروحية صافية ، وإرادة ثابتة .القيام بواجب

 اتخاذ القرارات : -ب 

صنِّف بعض الباحثني عمليَة اختاذ القرارات ضمن االسرتاتيجيات الرئيسة للتفكري اليت تضم حل املشكالت       
هنا تتضمنن كلٍّ منها بصورة مستقلة؛ ألوتكوين املفاهيم االساسية , باإلضافة إىل عملية اختاذ القرار، ويتعاملون مع  

خطوات وعمليات متمايزة عن بعضها البعض . بينما يرى آخرون أن عملية اختاذ القرار متطابقة مع عملية حل 
املشكالت، باعتبار أن املشكالت يف حقيقة األمر ليست سوى مواقَف تتطلنب قرارات حول حلول هلذه املشكالت , 

اء، اذ القرار تتطلنب استخدام الكثري من مهارات التفكري العليا؛ مثل: التحليل، والتقومي، واالستقر واحلقيقة أن عملية اخت
واالستنباط، وبالتايل فقد يكون من األنسب تصنيفها ضمن عمليات التفكري املركبة مثلها مثل التفكري الناقد والتفكري 

 (. 1, ص .  2013اإلبداعي وحل املشكالت         ) معوض , 

واشنطن بان تنظم عملية  اختاذ القرارات يقوم على أساس إدراك وجود   -يبني معهد الشريازي الدويل للدراسات       
 جمموعة  من العناصر أو املتغريات  اليت حتتكم إليها هذه العملية  وتتأتى نتيجة تفاعلها وجزء املتغريات هي :

  : داخلية ع ي  وتنبع عادة من البيئة اخلارجية للمنظمة أو البيئة الوهي اليت يتمثل فيها املوقف امل المدخالت
 هلا .

 : وهي اليت تقوم بالتفاعل مع  املدخالت وبلورهتا يف صورة مطالب ويف صورة حتدد مدى   قنوات االتصال
 الدعم  والتأييد  او   املعارضة  وبلورهتا  واملناهضة وتوصيلها إىل  مركز النظام اإلداري .

  وهي اليت تتعامل مع  املدخالت   الختاذ قرار حوهلا . النظام اإلداري سلطة القرار :مركز 
 :  وهي القرارات  اإلدارية اليت مت اختاذها  باإلضافة إىل  اية  توجيهات أو  تعليمات  يتم  حتديدها    المخرجات

 لضمان سالمة التنفيذ :
 : عالن عنه أو تنفيذه :وهي اليت ترتتب على اختاذه بعد اإل نتائج القرار 
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 :  ار .وهي اليت توفرها عمليات املتابعة أو ردود الفعل املرتتبة على نتائج القر  التغذية العكسية أو المرتدة 
 

 التنمية الوظيفية : -ج 

ها يُقصد بالتنمية الوظيفية باهنا مساعدة العاملني على مواجهة التحديات اليت ختلقها التطورات التكنولوجية وغري     
من أنواع التطور يف بيئة العمل، كما تستهدف أيضاً معاونتهم على التكيف إزاء املتطلبات اجلديدة لتحقيق مستويات 
األداء املطلوبة للبقاء واحلفاظ على القدرة التنافسية , باإلضافة اىل انه املنهج الذي يهتم بتحسني نوعية املوارد البشرية 

م شرية نفسها، ومن أهم عوامل التنمية البشرية تنمية أوضاع العمل، أي : تطور تقسييف اجملتمع وحتسني النوعية الب
 .(  2, ص .  2010العمل وارتفاع املهارات الفنية واإلدارية ) منهل , 

( على اهنا  حتقيق التطوير املتكامل والشامل للمجتمع هبدف  Okwen,  (2 :2011ُعرفت التنمية من قبل     
 اهية بكفاءة وفاعلية , ولكى حيدث ذلك البد من حتقيق مطلبني اساسيني مها  :الوصول اىل الرف

 . تطوير اجملتمعات باجتاه حتقيق الكفاءة والفاعلية يف االداء وملختلف أنشطتها وىف اداء حياهتا 
  حتقيق التناسق والتكامل يف العمليات التطويرية باجتاه النمو املتوازن يف خمتلف قطاعات اجملتمع. 
 معنى العمل : -د 
العمل هو عبارة عن جمهود يقوم به الّشخص، كما أّن هذا اجملهود نابع ( بان  1, ص .  2014ينقل )حممد ,       

عن إرادة من الفرد وخيتلف أسلوب العمل يف املفهوم عند البعض فالبعض يفّسر أّن الّتفكري وأخذ اجملهود يف أمر معنّي 
، واآلخر يفّسر أّن الوظيفة فقط عمل والبعض يفّسر تنفيذ أّي شيء أو القيام بأّي أمر أي استخدام العقل بأنّه عمل

عمل, اي  إّن العمل عنصر أساسّي يف احلياة، فكّل شيء يف احلياة يرتبط بالعمل وهذا ما يتطلب منا معرفة معىن 
 العمل من اجل تنفيذه واجنازه على امت وجه .
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 الرسالة التنظيمية :  -و 

( بان الرسالة الرئيسية جلميع املنظمات اليت تنطوي  Pauchant  &Lecourt,  ( 22 : 2011يذكر        
حتت املبادئ الروحية تكون مبنية على اساس التعامل االخالقي والتسامح اجملتمعي , اذ اهنا ال تعتمد على االمور الرحبية 

دة ا االفراد العاملني يف تلك املنظمات , اذ تسعة اىل زيادون االخذ بنظر االعتبار احلاجات الضرورية اليت حيتاجه
حلقات التواصل واملشاركة بكل فعالية وكفاءة عاليني وهذا ما جيعل هدف املنظمة هو هدف االفراد العاملون فيها مما 

 جيعله متحقق بشكل حمتوم وفق الرسالة والرؤية املوضوعة مسبقا .

 يمية:      مفهوم عمليات التنشئة التنظ -رابعا 

يُعد مفهوم عمليات التنشئة التنظيمية من املفاهيم القدمية احلديثة، اذ كانت تتداول يف البحوث االجتماعية فقط    
التنشئة االجتماعية ( اال ان البحث احلايل يسعى اىل اضفاء الطابع التنظيمي على حيثيات هذا املوضوع , وهلذا ) باسم

ة أنظار الباحثني يف علم االدارة واالجتماع واملعنيني بالشأن األكادميي وحقوق اإلنسان يف قد لفت هذا اجملال او التقني
املنظمات العاملية من خالل مسامهاهتم املعرفية اليت تكاد تكون حمدودة جداً يف جمال االمور التنظيمية، وهذا هو السبب 

م األفكار والبحث فيه من أجل تسليط الضوء على أه الرئيس الذي دفع الباحث يف هذا البحث إىل اختيار هذا املفهوم
 األساسية املرتبطة به. 

( أول تعريف للتنشئة التنظيمية على أهنا سريورة يتعلم الفرد بفضلها طريقة وأسرار  Schein, (1968:25ينقل     
خالل القيم  املؤسسة من العمل ملا هلا من أثار على املستوى التنظيمي وعلى مستوى الفرد وتسمح من ضمان استمرار

اليت تتميز هبا و أيضا املعارف واخلربات اليت جتعلها حتقق النجاح واكتساهبا مكانة ومسعة يف اجملتمع واليت تنقل اىل 
 :2015 ,املوظفون اجلدد, كذلك تسمح بتنمية وتطوير مشاعر االنتماء والوالء للمنظمة. باإلضافة اىل ذلك يذكر )

433 Ergun &Ozdemir)  بان عمليات التنشئة التنظيمية هي من التقنيات التنظيمية اليت تساعد االفراد
العاملني اجلدد على التكيف واالنسجام مع االوضاع والثقافات السائدة يف املنظمة واليت تسهل بدورها عملية التعلم 

 واكتساب املعارف واملهارات االجتماعية والتنظيمية يف اقصر وقت ممكن .
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( بان هذه التقنية هي من التقنيات اليت جتعل الوافد اجلديد اىل املنظمة  et al , 2007 : 707 Bauer)يضيف    
متأهب ومستعد للتكيف مع التأثريات الداخلية واخلارجية للمنظمة وحتويل وصفهم وشعورهم بالغرباء اىل اشخاص 

( (Youcef , 2012: 2. كذلك يصف  مطلعني واصحاب راي وفائدة للمصاحل املشرتكة يف البيئة التنظيمية
عمليات التنشئة التنظيمية على اهنا الوسيلة اليت تساهم يف حتقيق انتماء الفرد كموظف داخل جمتمع املنظمة مع كيفية 
تبلور هويته وامتثاله للعملية التسيريية للمنظمة , فيتعلم االمور التنظيمية والوظيفية عن طريق رؤسائه العناصر 

فية اليت ختص احمليط االجتماعي للمنظمة، مث التوصل اىل العالقات و التفاعالت االجتماعية ذات الدالالت السوسيوثقا
اليت تضمن تكيفه مع احمليط االجتماعي الذي يعمل فيه واكتسابه أشكال السلوك، والتفكري والشعور املتعلقة باجلماعة 

النتماء، شي معني، ومعايري سلوكية تشكل يف األخري مجاعة اوجمتمع املنظمة الذي ينتمي إليها، حىت يتبىن منط معي
فتشمل عمليات التنشئة التنظيمية كل ما يرتبط بطريقة سري العمل اليت تنشأ داخل املنظمة، مبا فيها املبادئ  و املعايري 

ه و اجتاه اآلخرين لاإلدارية، بعبارة أخرى جممل العناصر اليت تب ي على أساسها سلوكيات كل عضو وتصرفاته اجتاه عم
 اليت تعرب عن خصائص البيئة االجتماعية للمنظمة.

وبناءا على ما تقدم , يرى الباحث بان عمليات التنشئة التنظيمية ميكنها ان تعرف على اهنا احدى الوسائل     
من الوظيفة  فالتنظيمية اليت ميكن ان يستخدمها القادة من اجل القضاء على الشعور واالحساس باالغرتاب والتخو 

ستقطبني اجلدد وحتويل هذا الشعور السليب اىل شعور اجيايب يصب يف مصلحة املنظمة 
ُ
واملنظمة بالنسبة للوافدين وامل

 واالفراد على حد سواء .

 اهمية عمليات التنشئة التنظيمية: -خامسا 

ظيمية, وخاصة وأهنا العاملني االجتماعية التن للتنشئة التنظيمية األمهية البالغة يف مراعاة الطلبات واحتياجات األفراد    
ون ترتبط باألمور العاطفية والروحية والثقافة التنظيمية من اجل تعزيز الثقة بالنفس واجلهات اليت يتعامل معها االفراد العامل

لعديد حمور ا( بان األسرة هي املؤسسة األوىل للتنشئة االجتماعية للفرد و  256:  2016. وعليه  يذكر )  ميلود , 
من الدارسات اليت لقيت اهتمام علماء االجتماع وعلماء النفس خاصة تلك املتعلقة بعملية تنشئة األطفال , باإلضافة 
اىل ذلك فإن حميط العمل حيتل مكانة أساسية يف دارسة التنشئة االجتماعية عند الراشدين ايضا حتت ما اصطلح عليه 
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هد ت املعاصرة يقضي االفراد اجلزء األكرب من حياهتم اليومية يف العمل والذي يشبالتنشئة التنظيمية، ففي اجملتمعا
 تفاعالت اجتماعية داخل املنظمة كما أّن العمل يساهم يف بناء هوية الفرد.

( بان للتنشئة التنظيمية امهية بالغة باعتبارها عملية اكتساب & Kostic ,2014:34 )  Njegovan ينقل     
يف االجتماعي للموظفني واملشجعة لتحقيق اساسيات النجاح التنظيمي من خالل تقليل حدة املشاكل املعرفة والتك

(  بان هذه  2:  2014املتسببة جراء العالقات اإلنسانية الغري املنسجمة يف مكان العمل.  ويضيف ) حسني , 
ند اختيارها للمرشحني ملني, اذ هتتم املنظمات عالعملية االجتماعية تساهم يف تثبيت الثقافة التنظيمية املطلوبة لدى العا

 املناسبني للتعيني بعملية التدريب وفق حيثيات هذا املفهوم, كونه يُعد نوع من انواع التطبيع االجتماعي يتعلم من خالله
 املوظفني الكثري عن املنظمة وأهدافها وقيمها وما مييزها عن املنظمات األخرى .

يرى الباحث بان املنظمة عند اتباعها اساسيات عمليات التنشئة التنظيمية وجعلها من االمور وبناءا على ما تقدم ,   
البديهية والتدريبة عند تعيني االفراد العاملني او استقطاهبم من منظمات اخرى سوف يساعدهم ) االفراد ( يف القضاء 

فرد خياف ية والتنظيمية , فبدال من جنعل العلى اخلوف من اجملهول وعدم االنسجام بسبب اختالف البيئات االجتماع
من الغرق يف موجات اخلوف واختالف املناخات جنعله يتعلم السباحة واملضي يف عمله اجلديد من خالل الدراية والتعلم 

 واالنسجام مع ما يوجهه من تغريات بيئية اجتماعية كانت ام تنظيمية .

 ابعاد  عمليات التنشئة التنظيمية : -سادسا 

بسبب حداثة مفهوم عمليات التنشئة التنظيمية وندرة الدراسات اليت سلطت الضوء على أهم جماالته وتطبيقاهتا     
وبعد اطالع الباحث على جمموعة من الدراسات واألدبيات السابقة مت االعتماد على ثالثة دراسات تعد هي االساسية 

 اس متغريواليت ميكن اعتمادها وتطوير مقاييسها من اجل قياليت تطرقت حىت ولو بشكل ضم ي اىل حيثيات املوضوع 
ودراسة  (, الدور التنظيمي( البعد االول )  2016عمليات التنشئة التنظيمية وحتديد االبعاد , اذ تبني دراسة )ميلود , 

(Njegovan & Kostic , 2014  ( تبني البعد الثاين )2011( , اما دراسة )  االندماج االجتماعي ,
Gruman  &Saks ( فأهنا تبني البعدين الثالث والرابع )ول بان هذه (  , وهلذا ميكن الق الكفاءة الذاتية , االمل

 ( أدناه : 3االبعاد ميكنها ان تعرب وتبني حيثيات وأساسيات هذا النمط التنظيمي املهم وكما مبني يف الشكل ) 
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 1  2 

   

 3 4 

 

   

 مليات التنشئة التنظيمية( ابعاد ع 3الشكل ) 

   

( يف أعاله, املتضمن جمموعة من األبعاد الرئيسة للتنشئة التنظيمية سوف 3استنادا على ما مت توضحيه يف الشكل ) 
 يقوم الباحث بتوضيح هذه األبعاد، كما مبني يف الفقرات اآليت:

 الدور التنظيمي : -أ 
يعة ملني واليت تشمل معرفة العامل بتاريخ مؤسسته اليت يعمل هبا وطبهو عملية التنشئة اخلاصة باألفراد العا       

اخلدمات اليت تقدمها وكيفية عمل اهليكل التنظيمي واملصاحل ومسامهتها يف حتقيق أهداف املؤسسة واإلدراك اجليد لطبيعة 
 ( 266: 2016االجراءات املتبعة مع فهم املسؤوليات واملهام )ميلود , 

 جتماعي :االندماج اال -ب 
( بان االندماج االجتماعي هو عملية ضم و تنسيق بني خمتلف اجلماعات  1:  2014تذكر ) ماردي ي ,         

املوجودة يف جمتمع واحد للحصول على جمتمع ذو وحدة متكاملة. و مبعىن اخر هو ازالة احلواجز بني اجملموعات املختلفة 
متضامن. فاالندماج االجتماعي هو جمموعة االجراءات و التدابري يف للعيش و التكيف االجتماعي بشكل متناغم و 

عمليات              ابعاد

التنشئة 

 التنظيمية

الكفاءة 

 الذاتية

الدور 

 التنظيمي

االندماج 

 جتماعياال

 االمل
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جمتمع ما غايتها تسهيل اخنراط فرد جديد يف هذا اجملتمع , اذ تظهر امهية االندماج االجتماعي بشكل خاص عند 
خر للتنظيمات ا انتقال افراد من جمتمع ما اىل جمتمع اخر و العيش يف ثقافة جديدة مبا فيها من منط حياة جديد و شكل

 االجتماعية و الرتبية و االديان و العادات و القيم .

 الكفاءة الذاتية : -ج 
( الكفاءة الذاتية باهنا معرفة الفرد لتوقعاته الذاتية يف قدرته للتغلب على املهمات  225:  2012يصف ) علوان ,     

 صعبة اليت تواجههالسيطرة والتغلب على املشكالت ال املختلفة وبصورة ناجحة، وتتمثل بقناعته الذاتية يف قدرته على
ام هبا ازاء تلك املهمات اليت جيب على الفرد القي مع امكاناته يف التعامل مع املثريات البيئية، وهذا التعامل هو نوع من

درة الفرد وكفاءته قاملثريات البيئية , وخاصة فان وجود عالقات بني التطورات العلمية وكثرة التغريات االجتماعية ومدى 
 الذاتية يف استيعاب ذلك التطور السريع، وبالتايل مدى تأثر تلك الكفاءة بتلك التغريات املتعاقبة واملتسارعة وما تشكله

 خمتلف جوانب احلياة. من ضغوط ومشكالت نفسية واخالقية واجتماعية يف

 االمل : -د 
قيق لم النفس االجيايب , الن االمل له اثار اجيابية عديدة على حتيعترب مفهوم االمل من املفاهيم االساسية يف ع     

التكيف االنساين والصحة النفسية والعقلية واجلسمية والقدرة على التقبل والتعلم , ويساعد ايضا يف حتقيق مبادى 
سليب حيال االمور ال التنمية البشرية واالنسجام يف مكان العمل , وان انعدامه سوف يؤدي بصاحبه اىل التشاؤم والشعور

 ( . 68:  2011واالوضاع احمليطة به وضعف القدرة على التحمل مع تقييمه السليب لألحداث ) القاسم , 
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 المبحث الثالث: الجانب العملي للبحث
 أواًل: ترميز المقياس:

اجلدول  فإن سهولة،بدقة و  يميةطبيعة العالقة بني االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظمن أجل التحقق من       
 ( يعرض الرموز اخلاصة باملقياس. 2)
 

 ( ترميز المقياس2الجدول )
 

 عدد الفقرات البعد ورمزه المتغير ورمزه
 االغانتية الروحية

IS 
المسؤولية االجتماعية 

SR 
3 

 DM 3اتخاذ القرارات 
 FD 3التنمية الوظيفية 

 MW 2معنى العمل 
 OM 2مية الرسالة التنظي

عمليات التنشئة 
 التنظيمية
OSP 

 OR 2الدور التنظيمي 
 SI 2 االندماج االجتماعي

 SE 3الكفاءة الذاتية 
 H 4االمل 

 
  من إعداد الباحث. المصدر:
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  ثانياً: وصف الخصائص الديموغرافية للمستجيبين:
 ( يظهر وصفاً هلا.3فإن اجلدول )لغرض التعريف بعدد من اخلصائص الدميوغرافية للمستجيبني،      

 
 ( وصف خصائص العوامل الديموغرافية للمستجيبين3الجدول )

 عدد المستجيبين  التصنيف المتغير
النسبة المئوية للمستجيبين 

% 

 الجنس
 68 213 ذكر
 32 98 أنثى

 100 311 المجموع الكلي

 الحالة اإلجتماعية
 76 236 متزوج

 24 75 غير متزوج
 100 311 ع الكليالمجمو 

 العمر

23 - 30 252 81 
31 – 41 48 15 
42 - 49 9 3 
 1 2 فأكثر 50

 100 311 المجموع الكلي

 مستوى التعليم
 53 165 دبلوم

 46 143 بكالوريوس
 1 3 ماجستير

 100 311 المجموع الكلي
 100 311 اقل من سنة عدد سنوات الخبرة

 100 311 المجموع الكلي
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 .SPSS v.22من إعداد الباحث باالستعانة بنتائج برنامج در: المص

 
(، أظهر امتالك املستجيبني يف البحث احلايل لعدد من اخلصائص الدميوغرافية، اليت يتمتعون هبا 3إن اجلدول )       

صل هلا و عكست مدى إدراكهم ودرايتهم بواقع جامعة الكوفة، وهذا ما سيعطي مصداقية  للنتائج، اليت سيتم الت
 ومبستوى عايل.

 إختبار جودة مطابقة أداة المقياس: ثالثاً: 
 مت إجراء هذا االختبار عرب ما يأيت:         

 الصدق الظاهري:  .0
لقد عرضت إستبانة البحث احلايل على عدد من ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال إدارة األعمال, وذلك من  

صورهتا ية، وبإعتماد مقرتحاهتم املقدمة مت إعادة صياغة بعض فقراهتا لتكون بأجل إختبار الصدق الظاهري لصيغتها األول
 النهائية أكثر دقًة ووضوحاً للمستجيبني.

 
 . صدق البناء )المفهوم(: 8

 Confirmatory، مت إجراء التحليل العاملي التوكيدي Amos v.22بإستعمال بالربنامج اإلحصائي   
Factor Analysis :ملعرفة مستوى توافر صدق البناء )املفهوم( ملقياس البحث احلايل، كما يتضح مما يأيت 

 
 أ. تحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل االغانتية الروحية: 

حية واملكون لتحليل العاملي التوكيدي للمتغري املستقل االغانتية الرو (، أظهر مجيع النتائج املتصلة با4إن الشكل )        
 فقرة. 13)من )

 
 
 
 

http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2008/12/757529.html
http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2008/12/757529.html
http://ibrahim1952.arabblogs.com/archive/2008/12/757529.html
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 ( أنموذج متغير االغانتية الروحية 4الشكل ) 
 

 ( يف أعاله، أظهر إن النتائج املتصلة بالتحليل العاملي التوكيدي للمتغري املستقل االغانتية الروحية4من الشكل )        
 (.4من احلدود الدنيا للقبول، كما يظهر يف اجلدول ) هي أعلى
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 لمتغير االغانتية الروحية Regression Weightsنتائج تحليل  (4)الجدول 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Amos v.22.نتائج برنامجالمصدر: 
  

مبتغري أظهرت أن البيانات اخلاصة  Regression Weights(، واخلاصة بقيم 4إن نتائج اجلدول )       
 ، وهي بذلك مالئمة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة.50.االغانتية الروحية  هي أكرب من 

 
 

        

Path Estimate 
SR1 <--- SR .641 
SR2 <--- SR .704 
SR3 <--- SR .689 
DM1 <--- DM .866 
DM2 <--- DM .677 
DM3 <--- DM .594 
FD1 <--- FD .821 
FD2 <--- FD .717 
FD3 <--- FD .617 

MW1 <--- MW .697 
MW2 <--- MW .825 
OM1 <--- OM .743 
OM2 <--- OM .806 
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 تحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع لعمليات التنشئة التنظيمية:  -ب 
بع عمليات التنشئة لمتغري التا( يف أدناه، أظهر مجيع النتائج املتصلة بالتحليل العاملي التوكيدي ل5إن الشكل )      

 فقرة. 11)التنظيمية واملكون من )
 
 
 

 
 
 

 ( أنموذج متغير عمليات التنشئة التنظيمية5الشكل )
 

( يف أعاله، أظهر إن النتائج املتصلة بالتحليل العاملي التوكيدي للمتغري التابع لعمليات التنشئة 5من الشكل )       
 (. (5دود الدنيا للقبول، كما يظهر يف اجلدول التنظيمية مجيعها أعلى من احل
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 تقديرات أنموذج عمليات التنشئة التنظيمية (5)الجدول 
Path Estimate 

OR1 <--- OR .748 
OR2 <--- OR .760 
SI1 <--- SI .637 
SI2 <--- SI .677 
SE1 <--- SE .659 
SE2 <--- SE .591 
SE3 <--- SE .568 
H1 <--- H .748 
H2 <--- H .820 
H3 <--- H .728 
H4 <--- H .619 

 
 .Amos v.22نتائج برنامجالمصدر: 

  
أظهرت أن البيانات اخلاصة مبتغري  Regression Weights(، واخلاصة بقيم 5إن نتائج اجلدول )      

 حصائية الالحقة.، وهي بذلك مالئمة إلجراء التحليالت اإل50.عمليات التنشئة التنظيمية مالئمة هي أكرب من 
 
 . ثبات المقياس:4

، لفقرات املقياس املستخدم يف البحث احلايل، Cronbach's Alphaلقد مت قياس معامل ألفا كرونباخ        
ما موضح كملعرفة مدى توافر الثبات واإلتساق الداخلي لفقرات متغريي )االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية(،  

 (.6يف اجلدول )
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 ( ثبات المقياس6الجدول )

معامل ألفا   البعد ورمزه المتغير ورمزه
 كرونباخ

 االغانتية الروحية
IS 

المسؤولية االجتماعية 
SR 

.87 

 DM .82اتخاذ القرارات 
 FD .78التنمية الوظيفية 

 MW .77معنى العمل 
 OM .82الرسالة التنظيمية 

عمليات التنشئة 
 التنظيمية
OSP 

 .OR 73تنظيمي الدور ال
 SI .78 االندماج االجتماعي

 SE .79الكفاءة الذاتية 
 H .72االمل 

 
 .SPSS v.22من إعداد الباحث باإلستعانة بنتائج برنامج المصدر: 

 
 ئة التنظيمية(،)االغانتية الروحية وعمليات التنش(، يظهر توافّر الثبات واإلتساق الداخلي لفقرات متغريي 6إن اجلدول ) 

 Sekaran & Bougie(، وهذا يتوافق متامًا مع كاًل من 72.-87.إذ إن معامل ألفا كرونباخ تراوح بني )
 (.70.هذا املعامل جيب أن تكون أكرب من )قيمة ، الذين أكدا على إن (2010)
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 خامساً: مستوى إنتشار متغيرات البحث الحالي:
ية بابل مت )االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية(، يف تربلتحديد مستوى إنتشار متغريي البحث احلايل       

( ملقياس ليكرت 3مت مقارنة الوسط احلسايب الفرضي البالغ )، ( مستجيب311حتليل آراء املستجيبني البالغ عددهم )
ري،(، كما عيا، مع نتائج حتليل كالً من )املتوسط، اخلطأ املعياري، اإلحنراف املLikert Five Pointاخلماسي 

 مبني يف الفقرات اآلتية.
 أواًل: االغانتية الروحية: 

(، يظهر عدد من النتائج اليت، تشري إىل عدم توافر متغري االغانتية الروحية باملستوى املطلوب يف 7إن اجلدول )
الذي قيمته  ( وهو أقل من الوسط الفرضي2.642اجلامعة قيد البحث، فلقد حقق هذا املتغري متوسط عام مقداره )

(، ومها 1.31(، مما يدل على دقة إجابات املستجيبني، مع إحنراف معياري عام )0.064(، خبطأ معياري عام )3)
 يدالن على إخنفاض تشتت إجابات املستجيبني حول الوسط احلسايب.
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 التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغير االغانتية الروحية (7الجدول )

Item Mean 
Std. 
Erro

r 

Std. 
Deviati

on 
CD1 2.31 .047 1.160 
CD2 2.01 .072 1.200 
CD3 3.06 .059 1.143 
IE1 2.32 .052 1.394 
IE2 2.10 .076 1.368 
IE3 3.02 .058 1.408 
FW1 2.64 .067 1.302 
FW2 3.61 .070 1.353 
FW3 2.71 .083 1.521 
Averag
e 

2.64222
2 

0.064 1.316556 

 . SPSS v.22تائج برنامج نالمصدر: 
 

 : عمليات التنشئة التنظيمية:ثانياً 
املستوى ب عمليات التنشئة التنظيمية(، يظهر عدد من النتائج اليت، تشري إىل عدم توافر متغري 8إن اجلدول )

ضي ( وهو أقل من الوسط الفر 2.951املطلوب يف اجلامعة قيد البحث، فلقد حقق هذا املتغري متوسط عام مقداره )
(، مما يدل على دقة إجابات املستجيبني، مع إحنراف معياري عام 0.0449(، خبطأ معياري عام )3الذي قيمته )

 (، ومها يدالن على اخنفاض تشتت إجابات املستجيبني حول الوسط احلسايب.0.9849)
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 التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغير عمليات التنشئة التنظيمية (8الجدول )
 

 . SPSS v.22نتائج برنامج المصدر: 
 

  :سادساً: إختبار فرضيات البحث
 إن إختبار فرضيات البحث مت كما يأيت:      

ب مع إن االغانتية الروحية لها ارتباط معنوي وموجاليت نصت على " إختبار فرضية البحث الرئيسة األولى: .أ
 .عمليات التنشئة التنظيمية"

Item 
Mea

n 

Std. 
Erro

r 

Std. 
Deviati

on 
C1 3.43 .038 .525 
C2 2.31 .036 1.897 
C3 3.32 .054 1.453 
H1 2.64 .025 .055 
H2 2.49 .050 .980 
H3 3.37 .056 1.080 
A1 2.61 .046 .818 
A2 2.56 .048 1.932 
A3 3.53 .050 .967 
A4 3.25 .046 .138 

Average 
2.951 

0.044
9 0.9849 
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الروحية  منوذج املعادالت اهليكلية لبيان طبيعة عالقة االرتباط بني االغانتيةمت بناء أإلختبار هذه الفرضية       
مطابق ملؤشرات جودة ( 6( فقرة، وهو كما يتضح من الشكل )24و عمليات التنشئة التنظيمية واملكون من )

 08.هي أقل من RMSEA، و  90.هي أكرب من GFI، و 3هي أقل من  Ratioاملطابقة إذ إن: )
.) 

 
 ( أنموذج العالقة بين االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية6ل )الشك

 . Amos v.22نتائج برنامج المصدر: 
 

(، أظهر إن أمنوذج إختبار فرضية البحث الرئيسة األوىل، الذي مت بناؤه على وفق مؤشرات جودة 6إن الشكل )       
(،  346.االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية مقدارها ) املطابقة، يؤكد وجود عالقة إرتباط معنوي وموجب بني

 ( أدناه.9كما مبني يف اجلدول )
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 ( عالقة التأثير لألثنوجرافيا التنظيمية في عمليات التنشئة التنظيمية9الجدول )

 
 
 

 .v.22 Amosنتائج برنامج  المصدر:
 
 

إن مجيع التشبعات العاملية للفقرات يف هذا األمنوذج هي أكرب من ( 10وتأكيداً للنتائج أعاله، يظهر اجلدول )      
، 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001.احلدود الدنيا للقبول، وهي حتت مستوى معنوية
 وىل.وهذا ما يشري إىل قبول فرضية البحث الرئيسة األ

 
 األولى ( تقديرات أنموذج اختبار فرضية البحث الرئيسة10الجدول )

Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .780 .036 12.228 *** 
SR2 1.197 .139 8.590 *** 
SR3 1.102 .131 8.402 *** 
DM1 .913 .029 8.170 *** 
DM2 .645 .069 9.313 *** 
DM3 .631 .076 8.351 *** 
FD1 .962 .025 3.811 *** 
FD2 .845 .086 9.775 *** 
FD3 .707 .082 8.632 *** 

Path Estimate S.E. C.R. P 
IS <--> OSP .346 .086 4.035 *** 
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MW1 .950 .050 3.817 *** 
MW2 1.403 .219 6.412 *** 
OM1 .802 .068 11.289 *** 
OM2 1.942 .653 2.976 *** 
OR1 .768 .079 11.709 *** 
OR2 .661 .078 8.448 *** 
SI1 .973 .026 3.492 *** 
SI2 1.503 .217 6.917 *** 
SE1 .899 .035 10.118 *** 
SE2 .825 .100 8.249 *** 
SE3 .634 .094 6.766 *** 
H1 .844 .049 11.712 *** 
H2 1.031 .077 13.440 *** 
H3 .916 .077 11.854 *** 
H4 .724 .071 10.171 *** 

 
 .Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:

 

 ة على ما يأيت: نصت فرضيات البحث احلايل الفرعي البحث الرئيسة األولى: إختبار الفرضيات الفرعية لفرضية .ب
 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية األتية:

الفرضية الفرعية األوىل: تنص على: "إن املسؤولية االجتماعية هلا إرتباط معنوي وموجب مع  عمليات  .2
 التنشئة التنظيمية ".
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ى: "إن اختاذ القرارات هلا إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة الفرضية الفرعية الثانية: تنص عل .1
 التنظيمية ".

الفرضية الفرعية الثالثة: تنص على: "إن التنمية الوظيفية هلا إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة  .3
 التنظيمية ".

 ئة التنظيميةوموجب مع عمليات التنشالفرضية الفرعية الرابعة: تنص على: "إن معىن العمل له إرتباط معنوي  .4
الفرضية الفرعية اخلامسة: تنص على: "إن الرسالة التنظيمية هلا إرتباط معنوي وموجب مع عمليات التنشئة  .5

 التنظيمية
 

ة يإلختبار هذه الفرضيات الفرعية، مت بناء أمنوذج املعادالت اهليكلية لعالقة اإلرتباط بني أبعاد االغانتية الروح      
هي أقل من  Ratio( فقرة، وهو مطابق ملؤشرات جودة املطابقة )إذ إن 24وعمليات التنشئة التنظيمية واملكون من )

 (.7(، كما مبني يف الشكل ) 08.هي أقل من RMSEA، و  90.هي أكرب من GFI، و 3
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 ظيمية( أنموذج العالقة بين أبعاد االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التن7الشكل )
 . Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:

 
(، يظهر إن أمنوذج إختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة األوىل، الذي مت بناؤه على 7إن الشكل )       

يات التنشئة االغانتية الروحية وعمل وفق مؤشرات جودة املطابقة، يؤكد وجود عالقات إرتباط معنوية وموجبة بني أبعاد
(، وللتنمية الوظيفية 510.(، والختاذ القرارات هو )323.لتنظيمية، إذ إن معامل اإلرتباط للمسؤولية االجتماعية هو )ا

 (.11كما مبني يف اجلدول )   ( 426.اما للرسالة التنظيمية فكان ) ( ,  722.(،  و ملعىن العمل هو ) 627.هو )
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 تية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية( عالقات اإلرتباط بين أبعاد االغان11الجدول )
 
 
 
 
 
 
 

 .Amos v.22ج نتائج برنام المصدر:
 

إن مجيع التشبعات العاملية للفقرات يف هذا األمنوذج هي أكرب من ( 10وتأكيداً للنتائج أعاله، يظهر اجلدول )      
، 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001.احلدود الدنيا للقبول، وهي حتت مستوى معنوية

 رضية البحث الرئيسة األوىل.وهذا ما يشري إىل قبول الفرضية الفرعية لف
 ( تقديرات أنموذج إختبار فرضيات البحث الفرعية لفرضية البحث الرئيسة األولى12الجدول )

Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .382 .054 7.053 *** 
SR2 1.024 .100 10.257 *** 
SR3 1.007 .098 10.277 *** 
DM1 .553 .052 10.599 *** 
DM2 .751 .059 12.713 *** 
DM3 .754 .069 10.860 *** 
FD1 .485 .047 10.219 *** 
FD2 .790 .067 11.810 *** 

Path Estimate S.E. C.R. P 
SR <--> OSP .323 .070 4.612 *** 
DM <--> OSP .510 .084 6.096 *** 
FD <--> OSP .627 .089 7.009 *** 
OM <--> OSP .722 .088 8.198 *** 
MW <--> OSP .426 .075 5.673 *** 
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FD3 .760 .073 10.421 *** 
MW1 .656 .049 13.290 *** 
MW2 1.161 .120 9.714 *** 
OM1 .973 .026 3.480 *** 
OM2 1.169 .095 12.338 *** 
OR1 .950 .050 3.792 *** 
OR2 .661 .078 8.448 *** 
SI1 .950 .050 3.792 *** 
SI2 1.503 .217 6.917 *** 
SE1 .950 .050 3.792 *** 
SE2 .825 .100 8.249 *** 
SE3 .634 .094 6.766 *** 
H1 .950 .050 3.792 *** 
H2 1.031 .077 13.440 *** 
H3 .916 .077 11.854 *** 
H4 .724 .071 10.171 *** 

 .Amos v.22نامج نتائج بر المصدر: 
 

ن االغانتية الروحية إنصت الفرضية الرئيسة للبحث احلايل على: " إختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية: .ج
 .لها تأثير معنوي وموجب في عمليات التنشئة التنظيمية"

 عمليات التنشئة يف إلختبار هذه الفرضية مت بناء أمنوذج املعادالت اهليكلية لعالقة تأثري االغانتية الروحية       
، و 3هي أقل من  Ratio( فقرة وهو مطابق ملؤشرات جودة املطابقة )إذ إن 24التنظيمية واملكون من )

GFI و  90.هي أكرب من ،RMSEA 8(، كما مبني يف الشكل ) 08.هي أقل من) 
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 ( أنموذج العالقة بين االغانتية الروحية وعمليات التنشئة التنظيمية8الشكل )
 . Amos v.22نتائج برنامج لمصدر: ا

 
(، بني وجود تأثري معنوي وموجب لالغانتية الروحية يف عمليات التنشئة التنظيمية مقداره 8إن الشكل )         

(، الذي يشري إىل نسبة تأثري االغانتية الروحية يف ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، 863.بلغ ) R( ومبعامل 501.)
( يعود إىل عوامل أخرى من املمكن أن تؤدي إىل ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، كما مبني يف 137.وما نسبته )

 (.13اجلدول )
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 ( عالقة التأثير لألثنوجرافيا التنظيمية في عمليات التنشئة التنظيمية13الجدول )

Path Estimate S.E. C.R. P 
OSP <--- IS .501 .071 7.056 *** 

 
 .Amos v.22نامج نتائج بر  المصدر:

 
تأكيدًا للنتائج أعاله، إن مجيع التشبعات العاملية لفقرات هذا األمنوذج هي أكرب من احلدود الدنيا للقبول       

، وهذا 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001وهي حتت مستوى معنوية. ، 50.والبالغة
 (.14نية، كما مبني يف اجلدول )ما يشري إىل قبول فرضية البحث الرئيسة الثا

 ( تقديرات أنموذج إختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية14الجدول )
Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .219 .051 4.265 *** 
SR2 1.197 .139 8.590 *** 
SR3 1.102 .131 8.402 *** 
DM1 .382 .054 7.053 *** 
DM2 .645 .069 9.313 *** 
DM3 .631 .076 8.351 *** 
FD1 .553 .052 10.599 *** 
FD2 .845 .086 9.775 *** 
FD3 .707 .082 8.632 *** 

MW1 .485 .047 10.219 *** 
MW2 1.403 .219 6.412 *** 
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OM1 .656 .049 13.290 *** 
OM2 1.942 .653 2.976 *** 
OR1 .395 .047 8.365 *** 
OR2 .661 .078 8.448 *** 
SI1 .406 .050 8.134 *** 
SI2 1.503 .217 6.917 *** 
SE1 .301 .053 5.727 *** 
SE2 .825 .100 8.249 *** 
SE3 .634 .094 6.766 *** 
H1 .291 .052 5.558 *** 
H2 1.031 .077 13.440 *** 
H3 .916 .077 11.854 *** 
H4 .724 .071 10.171 *** 

 .Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:
 

فرعية على ما نصت فرضيات البحث احلايل ال لفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية:إختبار ا .د
 يأيت: 

 
الفرضية الفرعية األوىل: تنص على: "إن املسؤولية االجتماعية هلا تاثري معنوي وموجب مع  عمليات التنشئة  .2

 التنظيمية ".
لتنظيمية لقرارات هلا تاثري معنوي وموجب مع عمليات التنشئة االفرضية الفرعية الثانية: تنص على: "إن اختاذ ا .1
." 
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ة الفرضية الفرعية الثالثة: تنص على: "إن التنمية الوظيفية هلا تاثري معنوي وموجب مع عمليات التنشئة التنظيمي .3
." 
 تنشئة التنظيميةلالفرضية الفرعية الرابعة: تنص على: "إن معىن العمل له تاثري معنوي وموجب مع عمليات ا .4
الفرضية الفرعية اخلامسة: تنص على: "إن الرسالة التنظيمية هلا تاثري معنوي وموجب مع عمليات التنشئة  .5

 التنظيمية 
 

إن ختبار الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية، مت عرب بناء أمنوذج املعادالت اهليكلية لعالقة تأثري       
( فقرة، وهو مطابق ملؤشرات جودة املطابقة )إذ 19الروحية يف عمليات التنشئة التنظيمية واملكون من ) أبعاد االغانتية

(، كما مبني يف الشكل  08.هي أقل من RMSEA، و  90.هي أكرب من GFI، و 3هي أقل من  Ratioإن 
(9.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئة التنظيمية( أنموذج العالقة بين أبعاد االغانتية الروحية وعمليات التنش9الشكل )
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 . Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:
 

( يف أعاله، يظهر إن أمنوذج إختبار فرضية البحث الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية، أكد وجود 9من الشكل )         
عية مبا مقداره اتأثري معنوي وموجب ألبعاد االغانتية الروحية يف عمليات التنشئة التنظيمية، إذ إن املسؤولية االجتم

 ,(، ومعىن العمل مبا مقداره ) 079.مبا مقداره ) والتنمية الوظيفية(، 031.مبا مقداره ) واختاذ القرارات(، 013.)
(، وهذا يشري إىل إن نسبة تأثري 73.الكلي هلا مبقدار ) R ومعامل( . 847.والرسالة التنظيمية مبا مقداره )  120)

( تعود إىل عوامل أخرى 27.رة منفردة يف ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، وما نسبته )أبعاد االغانتية الروحية بصو 
 ( أدناه.15تؤدي إىل ظهور عمليات التنشئة التنظيمية، وكما مبني يف اجلدول )
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 ( عالقات التأثير ألبعاد االغانتية الروحية في عمليات التنشئة التنظيمية15الجدول )
 Path  Estimate S.E. C.R. P 

OSP <--- SR .121 .039 3.103 *** 
OSP <--- DM .332 .132 2.515 *** 
OSP <--- FD .164 .027 6.074 *** 
OSP <--- MW .244 .121 2.017 *** 
OSP <--- OM .334 .103 3.234 *** 

 
 .Amos v.22نتائج برنامج  المصدر:

 
لية لفقرات هذا األمنوذج هي أكرب من احلدود الدنيا للقبول تأكيدًا للنتائج أعاله، إن مجيع التشبعات العام      

، وهذا 1.96هي أكرب من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001وهي حتت مستوى معنوية. ، 50.والبالغة
 (.16ما يشري إىل قبول الفرضيات الفرعية لفرضية البحث الرئيسة الثانية، كما مبني يف اجلدول )

 أنموذج إختبار فرضيات البحث الفرعية( تقديرات 16الجدول )
Item Estimate S.E. C.R. P 
SR1 .522 .092 5.691 *** 
SR2 .999 .105 9.486 *** 
SR3 .580 .088 6.606 *** 
DM1 .474 .089 5.352 *** 
DM2 1.518 .260 5.845 *** 
DM3 1.561 .270 5.776 *** 
FD1 .516 .083 6.247 *** 
FD2 .825 .209 3.954 *** 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 
 
 

 

998 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

FD3 .495 .141 3.510 *** 
MW1 .516 .083 6.247 *** 
MW2 .535 .074 7.192 *** 
OM1 .847 .087 9.685 *** 
OM2 1.108 .340 3.261 *** 
OR1 .382 .056 6.809 *** 
OR2 .794 .165 4.816 *** 
SI1 .553 .054 10.243 *** 
SI2 1.503 .225 6.677 *** 
SE1 .485 .049 9.906 *** 
SE2 .825 .103 7.995 *** 
SE3 .881 .173 5.081 *** 
H1 .485 .049 9.906 *** 
H2 1.063 .117 9.118 *** 
H3 .956 .112 8.526 *** 
H4 .817 .110 7.414 *** 

 
 .Amos v.22نتائج برنامج المصدر: 

 
 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
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 أواًل: االستنتاجات :
 كما يأيت:  ،مت وضع أهم االستنتاجات، اليت توصل هلا البحث احلايل      
 االستنتاجات المعرفية:  .أ
 من خالل استعراض اإلطار النظري للبحث، ميكن وضع أهم االستنتاجات املعرفية يف حمورين ومها:        

 المحور األول: االستنتاجات الخاصة بمتغير االغانتية الروحية: وتتضمن:
 ة الدراسات املتعلقة باالغانتية الروحية ، اليت أهتمت بتوضيح طبيعة عالقتها بعمليات التنشئة التنظيمية. ندر  .2
ولية االجتماعية، )املسؤ اجلانب النظري ألقى الضوء على إن متغري االغانتية الروحية يتكون من مخسة أبعاد هي:  .1

 رسالة التنظيمية( .اختاذ القرارات ، التنمية الوظيفية , معىن العمل , وال
 إن االغانتية الروحية تعد البودقة األساسية لنشر الثقافات واألخالقيات املتوارثة ضمن بيئة العمل. .3
 إن االغانتية الروحية تعد أساسياً لظهور منط وسلوك تنظيمي متميز يف منظمات األعمال املعاصرة. .4

 
 لرنانة: وتتضمن:االستنتاجات المتعلقة بمتغير القيادة االمحور الثاني: 

أظهر اجلانب النظري إن متغري العمليات التنشئة التنظيمية داخل املنظمة يتكون من اربعة أبعاد هي: )الدور  .2
 التنظيمي , االندماج االجتماعي, الكفاءة الذاتية , االمل (  

 املنظمات. فإن متغري العمليات التنشئة التنظيمية يعد السبيل األكثر موثوقية لتحقيق النجاح ملختل .1
إن العمليات التنشئة التنظيمية تسهم بشكل كبري بنشر ثقافات االنتماء والوالء واتباع قيم التعاون ومشاركة  .3

 اآلخرين يف املعرفة مما يؤدي إىل امتالك املرؤوسني للذكاء العاطفي والروحي يف العمل. 
 

 االستنتاجات التطبيقية:  .ب
 م عدد جمموعة من االستنتاجات التطبيقية املتمثلة مبا يأيت:إن اجلانب العملي من البحث احلايل قد

 إن متغري االغانتية الروحية ال يعد منتشراً يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل. .2
 كما إن متغري العمليات التنشئة التنظيمية ال يعد منتشراً يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل. .1
يرية الرتبية هلا ارتباط معنوي وموجب مبتغري العمليات التنشئة التنظيمية يف مد إن متغري االغانتية الروحية وأبعاده .3

 يف حمافظة بابل 
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إن متغري االغانتية الروحية وأبعاده هلا تأثري معنوي وموجب يف متغري العمليات التنشئة التنظيمية يف مديرية  .4
 الرتبية يف حمافظة بابل

 ثانياً: التوصيات:
 حث احلايل تتضمن ما يأيت: إن توصيات الب       
ايف ضرورة تشجيع املعلمني واملدرسني والعاملني يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل على امتالك قابليات التنوع الثق .1

 واستثمار مناخ البيئة الداخلية وأساليب العمل امليداين املشرتك لتحقيق أهداف مديريتهم.
 املمكن أن تتوارث عرب التأريخ التنظيمي ملديرية الرتبية يفضرورة العمل على بناء أسس عمل صحيحة من  .2

 حمافظة بابل.
ضرورة إميان اإلدارات العليا يف مديرية الرتبية يف حمافظة بابل بأمهية االغانتية الروحية يف نشر ثقافة وأخالقيات  .3

 العمل.
ية الرتبية يف اإلدارة العليا يف مدير ضرورة العمل على االستفادة من االغانتية الروحية لتنمية قابليات ومهارات  .4

لعمل املسؤولية االجتماعية، اختاذ القرارات ، التنمية الوظيفية , معىن احمافظة بابل وحتديداً بامتالك خصائص 
 ., والرسالة التنظيمية

 ضرورة إتاحة الفرصة لألشخاص الذين تتوافر لديهم خصائص االغانتية الروحية الستالم مديرية الرتبية يف .5
 حمافظة بابل .

السعي اىل هتيئة املعينني حديثا على مالك املديرية وجعلهم قادة ميكن االعتماد عليهم من خالل زرع بذرة  .6
 االمل واالخالص واملهنية الرتبوية يف نفوسهم .

استحداث دورات ختص اساسيات الوالء التنظيمي وعلى يد أساتذة خمتصني يستطيعون رفع معنويات املعينني  .7
ثا من اجل زيادة معدالت املواطنة التنظيمية واملهنية لديهم واختلص من الضغوط النفسية اليت يعاين منها حدي

 بعضهم بسبب االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت ميرون هبا .
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Abstract 

The myth in modern monetary studies is a field of knowledge worthy of study and 

analysis، beginning with the problematic nature of criticism itself، and ending with 

the status of Arab culture on myths in general. The study examined the 

manifestations of the myth in modern monetary studies، since the nature of the 

subject and the methodology used in the classification of an extended debate 

characterized by extrapolation and comparison and description to access a 

combination of critical discourse that focused on the myth and cohesion literary text، 

represented in the readers of the readings of the dimensions of the legendary thought 

and dominated the text Which requires reading with a broad knowledge of 

knowledge and a long tradition of dealing with texts with a mythical bent; to open 

up an area of debate and dialogue based on disclosure، difference and contrast; It 

received a variety of aspects of culture equal to the culture of creative. 
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 الملخص

وانتهاء  ،كل األسطورة يف الدراسات النقدية احلديثة حقال معرفيا جديرا بالدراسة والتحليل بدءا بالطبيعة اإلشكالية للنقد ذاتهتش  

بوضع الثقافة العربية عن األساطري عموما. وقد تولت هذه الدراسة حبث جتليات األسطورة يف الدراسات النقدية احلديثة، إذ 

حتتم طبيعة املوضوع واملنهج املتبع فيه فرز نقاشا ممتدا اتسم باالستقراء واملقارنة والوصف للوصول إىل توليفة من اخلطابات 

رت حول األسطورة وتالمحها بالنص األديب، ممثلة يف قراءات النقاد ألبعاد الفكر األسطوري وهيمنته على النقدية اليت متحو 

الذي يتطلب قراءته تسلحا ببعد معريف واسع، وخربة طويلة يف التعامل مع النصوص ذات النزوع األسطوري؛  ،النص األديب

طورية ختال  والتباين؛ سيما إ  العملية النقدية يف الدراسات األسلفتح جماال للنقاش واحلوار الذي يستند على اإلفصاح واال

 عملية حتتاج إىل متلق ذي ثقافة متنوعة اجلوانب تعادل ثقافة املبدع.
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 المقدمة:

ظلت األسطورة موردا سخيا للعلماء واألدباء يف كل عصر، ويف كل بقعة جيسدو  عن طريق معطياهتا ومكنوناهتا 

العجائبية الغرائبية متو  نتاجاهتم األدبية، مستغلني ما يف لغة األسطورة من طاقات إحيائية خارقة، ومن خيال طليق ال 

لدراسات اإلنسانية فقد شغلت معظم الباحثني يف هذا اجملال من حتده حدود. ونظرا ألمهية األسطورة ومكانتها يف ا

علماء النفس، وعلماء األديا ، وعلماء االجتماع، وعلماء امليثولوجيا، والنقاد سواء يف القدمي أو يف احلديث، حىت ال 

بدراسة  هذا البحثمما ساهم يف قيام نكاد نعثر على علم من العلوم اإلنسانية مل يول األسطورة شطرا من اهتمامه. 

ع بوصفه موضوعا مشوقا يستحق الدراسة والتمحيص، وغزارة املوضو  احلديثةجتليات األسطورة يف الدراسات النقدية 

ناحى االهتمام باألسطورة، لتعدد م ونتيجةوجدته وجديته، وقابليته املطلقة للتأويل وكذا مرونته تستدعي البحث فيه. 

 متكاملة.ري غطورة حقيقة ثقافية بالغة التعقيد ميكن تناوهلا من وجهات نظر متعددة و فقد تعددت مدلوالهتا؛ أل  األس

اعتمادا على التداعيات اليت يرتكها املفهوم أو املصطلح اجلديد على أذها  املنظرين، خاصة إذا عائقا معرفيا يشكل مما 

ة واالطالع الواسع املستمر واليقظة الدائم هذا يستدعي التفكريو تراكمت فيه تراكمات ثقافية حلضارات إنسانية شىت. 

اد قد النقورصد ناستقراء هبد  . املستمر على التغريات والظواهر األدبية وما يلحقها من دراسات نقدية مستجدة

دراسات وانب األسطورية اليت طالت احلركة النقدية للالكشف عن القيمة الفنية للجلألسطورة يف النتاجات األدبية، و 

ومن خالل هذه املعطيات فرز جماالت الدراسة يف أربعة مباحث يؤمل أ    ، وما تضمنته من خلفيات أسطورية.احلديثة

 األسطوري. : تضمن أبعاد أدبية الفكرالثانياألسطورة والطقوس.أما  :المبحث األولحتقق الغاية اليت قامت من أجلها، 
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ىل نتائج األسطورة يف قراءة النتاج النثري احلديث. وصوال إ :الرابع : النقد األسطوري حمور إشعاع النص األديب.الثالثو 

لنقدية وجعلها حمورا للدراسات اوبعدا دالليا، ها ملمحا مجاليا، الدراسة اليت تشمل مدار اهتمام الناقد لألسطورة بعد  

 احلديثة.

 والطقوس األسطورة: األول المبحث

ا يعكس العالقة اليت تربط األسطورة مبعتقدات الشعوب الغابرة يف القدم، مم األساطري نابع من تلكبالباحثني  إ  اهتمام 

الفكر اإلنساين يف تلك احلقب الزمنية البائدة، ويعكس الفكر اإلنساين من الدين والسحر والبدائية، واألسطورة على 

 الفن واألدب بعامة والشعر خباصة.

الدين أو شكل من أشكاله األوىل عندما كا  حقيقة معيشة، مما فقد حدد )لويس سبنس( علم األساطري بأنه: "دراسة 

. ويبدو من خالل التتابع أ  "جل الدراسات البدائية اليت أقيمت حول (1)"أدى ألخد اليونانيو  أساطريهم جبدية

مل ما جماألسطورة اعتمدت على هذا النموذج الديين واستخدمته يف تداعيات األحباث اإلنسانية، وهذا ما يفسر أ  

وصل إلينا من أدب مرحلة ما قبل اإلسالم حيمل يف طياته بعض اآلثار الدينية واألسطورية اليت سقطت إليه يف مرحلة 

حيث يتمحور منطق األسطورة من خالل هذا النوع من الدراسات ( 2)متقدمة، ليتجلى دوره يف الطقوس التعبدية القدمية"

واالعتقادات األسطورية الذي اختلطت به من خالل دائرة تبدأ من الظواهر  يف أ  األسطورة القدمية يرتبط بالطقوس

                                                           

 (. القاهرة: دار املعار .2882. 21احلجاجي، أمحد مشس الدين." األسطورة يف املسرح املصري املعاصر " ص( 2(
 .1.  القاهرة: املعرفة. ط2892عياد، شكري. البطل يف األدب واألساطري. ( 1)
 . ترمجة وجيه قانصو. : الدار العربية للعلوم ناشرو .1008. 22( أرمسرتونغ، كارين. ص3)
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ليت تداولت فاألسطورة اليت "هي املفاهيم واألفكار املعرب عنها باألقوال والكتابات املقدسة االطبيعية املعبودة وتنتهي إليها،

خيرجها من جمرد أقاويل وأحاديث . فالقداسة شرط أساسي حيملها داللة أخرى (3")مث كتبت وحفظت داخل املعابد

إىل شكلها التعبريي األسطوري الذي يكسبها طابعا معينا، وصياغتها يف هيئة رمزية تضفي عليها طابعا سحريا قادرا 

 على حتفيز وقيادة املشاعر واالجتاهات.

احب للطقس، القوي املص جتمع الدراسات باألساطري بعالقة األسطورة بالطقوس والشعائر، وأ  األسطورة هي اجلزء تكاد

ويرتبط وجودها بالطقوس واليت كانت متارسها األمم الغابرة يف القدم، ويؤكد هذا قول الناقد مسث : "ميكن التأكيد  

. ويوافقه الرأي العامل فريزر إذ يقول: (4)"بثقة تامة بأ  األسطورة منبثقة من الطقس وليس الطقس منبثقا من األسطورة

. وعن اللورد راجال  جيد أهنا "ال تتعدى شكل الكلمات املرتبطة بطقوس (5)"استمدت من الطقوس"إ  األسطورة 

. وحياكيهما هذا (7)". ويتوافق معه كرمير عندما قال : "إ  األسطورة هلا ارتباطات وثيقة باملناسك والشعائر(6)"معينة

سطورة حتكي حكاية قدسية، بوصفها حدثا وقع يف وعند مريسيا إلياد فإ  "األ .(9. وكذلك كاسري )(8الرأي راثفني )

                                                           
 

 . 2. القاهرة: دار سيناء للنشر. ط2881. 30النعيمي، أمحد. األسطورة يف الشعر العريب قبل اإلسالم. ص( 2)
 .2.  القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب. ط2892. 111فريز، جيمس. الغصن الذهيب. ترمجة، حتقيق: أمحد أبو زيد. ص( 1)
 .86( عياد، شكري. ص6)
 .  القاهرة.2892.  9( كرمير، صموئيل. أساطري العامل القدمي. ترمجة أمحد عبد احلميد. ص9)

 .2. بريوت: منشورات عويدات. ط2882. 61دق اخلليلي. ص( ك. ك. راثفن. األسطورة. ترمجة جعفر صا8)
 . القاهرة: اهليئة املصرية.2891. 22كاسريز، آرنست. الدولة واألسطورة. ترمجة أمحد محدي حممود. ص(  8)
 .2. سوريا دمشق: دار كنعا  للطباعة والنشر. ط2880. 26إلياد، مارسيا. مظاهر األسطورة. ترمجة: هناد خياط. ص( 20)
 .2سوريا. دمشق: دار الكلمة للطباعة والنشر. ط . 2888 كامبل، جوزيف. قوة األسطورة. ترمجة حسن صقر، ميساء صقر.(  22)
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الزمن األول، زمن البدايات اخلارق. وإهنا دائما حكاية خلق، وهي على العموم واقع ثقايف مركب جدا، ميكن تناوله 

وهي "القصة املقدسة اليت كا  أصحاب احلضارات السابقة يؤمنو   .(10)"وتأويله من وجهات نظر متعددة ومتكاملة

أهنا كتبهم بعمقها الفلسفي، تكو  شخوصها من اآلهلة أو أنصا  اآلهلة وتواجد اإلنسا  واملوجودات من  هبا على

. وهي "قصة سردية مرتبطة بالشعرية، وأ  هذه القصة ال ينفصل وجودها عن هذه الشعرية، إذ الشعرية هي (11)"حوله

ة تقص، وإمنا هي حقيقة جيعلها بالنسبة ملعتنقيها جمرد قصاليت تفرق بني األسطورة وبقية النصوص، وارتباطها بالشعرية ال 

. وهذا متييز للنص األسطوري، إذ إ  صفة القداسة اليت يتمتع هبا النص األسطوري يكو  هو الفيصل (12)"معيشة

ذلك باستنفاد و  فريقها عن بقية النصوص.الرئيس واألساس يف عملية التعر  على النصوص األسطورية لثقافة ما، وت

لقوى السحرية باللغة، وبث فيها املشاعر واألحاسيس اليت ال تصلح املفردات اللغة املستمدة من التجارب اليومية ا

إيصاهلا. وهذا ما حاول تأكيده )ليفي شرتاوس( بأ  "جوهر األسطورة ال يكمن يف القصة اليت حتكيها وليس يف أسلوهبا 

 بشكل جيعل ها عند مستوى مرتفع خاص من احلرفية تتواىل فيه املعاينأو موسيقاها أو بنيتها، بل يكمن بلغة يتم تنشيط

اخللفية اللغوية يف حالة حركة دائمة لتزويد اإلنسا  بالصور الكلية عن العامل الذي يعيش فيه، قادرة على قهر التناقضات 

 . (13اليت يواجهها يف واقعه املعيش" )

                                                           

 .20( احلجاجي، أمحد مشس الدين. ص21)
 

 
 .2ط .  بغداد: مطابع دار الشؤو  الثقافية العامة.2886شرتاوس، كلود ليفي. األسطورة واملعىن. ترمجة شاكر عبد احلميد.  (23)
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ليا العتقاد بأ  الطقوس "سبقت األساطري اليت يرو  أهنا تفسريا متثإ  االعتقاد بارتباط األسطورة باملعتقدات من ا

. ويف املقابل جاءت بعض الدراسات معارضة ومنافية الرتباط األسطورة بالطقوس، منهم بارت الذي (14)"للطقوس

  تنقل أيرى أ  "األسطورة كلمة نسق للتواصل، وهي رسالة ذات منط داليل، من منطلق أ  أي مادة يف الكو  ميكن 

بل  ،ادة األسطورةمب من الوجود املغلق الصامت إىل حالة كالمية مفتوحة ميثلها اجملتمع، وبذلك فإ  األسطورة ال تعر 

. فاألسطورة تعتمد على املضمو  أكثر منه على الشكل اليت تقدم به. أي إ  (15)"بالطريقة اليت تنقل هبا هذه الرسالة

لواقع لكنها نقلت بصورة مبالغ فيها، وهذا جيعل األسطورة أعم من أ  حتصر يف األسطورة قد تكو  من التاريخ أو ا

ويؤكد  .(16)"املقدس فقط. وقد عممها )وارين بليك( بأهنا "حكاية ال عقالنية أخذت تعين أي قصة جمهولة املؤلف

س وليست حصرا قو عدم ارتباط األسطورة بالطقوس )بروفسال  مالينوفسكي( بقوله: "إ  األسطورة ليست وصفا للط

. وبالتايل فإ  املكونات األسطورية اليت تؤسس بنية األساطري جتعل من األسطورة بنية (17)"رتباطها هباعليها، وال يلزم ا

متارس حضورها على املاضي واحلاضر واملستقبل باعتبار أ  "السرد احلكائي ينتمي إىل الزما  املربم فتتأكد استقالليتها 

 .(18)"األسطورة ال تدرس باعتبارها نصا بل باعتبارها لسانا آخرعن النص؛ أل  

                                                           

 .  القاهرة: مركز الدراسات الشعبية.1003يونس، عبد احلميد. اهلاللية يف التاريخ واألدب الشعيب. ( 22)
 . سوريا. دمشق: دار احلوار للنشر.2882. 121بارت، روال . األساطري" سحر الرمز واألسطورة". ترمجة عبد اهلادي عبد الرمحن. ص( 21)
 .  بغداد: دار الشؤو  الثقافية العامة.2881. 28ب. ترمجة صبار السعدو ، مراجعة سلما  الواسطي. صوليم، رايرت. األسطورة واألد( 26)
 .8.  سوريا: دمشق. دار عالء الدين. ط2889السواح، فراس. األسطورة واملعىن" دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية".( 29)
 .2888صقر، ميساء صقر. كامبل، جوزيف. قوة األسطورة. ترمجة حسن (  28)
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وبدأت تتالشى شيئا فشيئا فكرة ربط األسطورة بالطقس بتوايل الدراسات األسطورية وربطها باألدب، حيث كا  

ألساطري تلك التدخل األدب يف صياغة األسطورة أثره يف تضميها الكثري من املعاين اإلنسانية، وبالتايل أفقد األدب 

القشرة الطقسية القدمية اليت ربطت الدين باألسطورة، وحوهلا إىل موضوعات حافلة بالعرب، مضيفا إليها ملسات فنية ال 

فية حيث أيقن الكثري من الباحثني والدارسني من مفكرين وعلماء مبختلف حقوهلم املعر األدب،  ميكن تفسريها مبعزل عن

باألسطورة يف اإلحاطة جبميع مكوناهتا وتكويناهتا، أو مطاوعتها وإذابتها يف حدود إطار العلمية أنه ال ينبغي العبث 

معني؛ فهي جتسد واقعا ثقافيا زئبقيا معقدا، قابال للتأويل من منظورات متعددة. فهي اشتقاقا من سطر احلديث، تعلقها 

ي ينجم عنه لتأمل يف مظاهر الكو  املتعددة الذاألساس بالقدم تارخييا، وبالقداسة دينيا، وبالطبيعة فكريا عن طريق ا

التعجب، كما أ  التعجب ينجم عنه التساؤل. وموضوعها يتناول األبطال الغابرين يف صورة آهلة متصدعة بروح املالحم، 

وفق لغة وتصورات وختيالت وتأمالت وأحكام تناسب العصر واملكا  الذي صيغت فيه، مالئما للمستوى املعريف الذي 

 .ت منه، وهي يف الوقت ذاته تشكل ثقافة عصرها، هلا خصوصية تربطها ببيئتها وجمتمعهانسج

 :المبحث الثاني: أدبية الفكر األسطوري 

األسطورة يف حد ذاهتا بذرة فكرية تعرب عن حالة انفعال لإلنسا  يف حلظة ما، ويف مكا  ما من األرض حتت منطق إ  

الالمنطق! وهذا ما أكده السواح يف دراساته عن األسطورة حيث ذهب إىل أ  "األسطورة هي نتاج انفعايل غري عقالين، 

 الذات لتنتج صورا ذهنية مباشرة، تعكس فيها العالقة بني تصدر عن حالة انفعالية تتخطى حدود العقل التحليلي،

والوعي والعلم واملادة. وهي نوع من احلدس بالكليات تتجسد يف صور ومشاهد وشخصيات مفعمة برموز ذات 
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دقيق للكلمة لدالالت، بعضها يتصل بعامل الشعور وبعضها يتصل بعامل الالشعور. وبالتايل فهي ال تشكل معرفة باملعىن ا

. فهي تربط الواقع املفعم بالرموز باحلدث التخيلي دو  رابط منطقي يقوم على الربها  والدليل امللموس. وهذا ما (19)

توصل إليه )كمال زكي( عن منطق األسطورة ليخلص إىل أ "منطق األسطورة هو الالمنطق والال معقول والالزمكا ، 

ووصفها  .(20)"ة، أو لعلها تبدو ضرب ممتع من أحالم اليقظةويف هذا كله تبدو األسطورة وسطا بني احللم واليقظ

فاروق خورشيد بأهنا "أسلوب يشرح معىن احلياة والوجود، وهي منطق ميتلئ بالعاطفة وخيلو من العلل واملسببات، 

عيش مع يواألسطورة مزيج من الدين والتاريخ والعلم واخليال والواقع، فكانت الفن اإلنساين األول الذي جعل اإلنسا  

. وطور مفهومه السابق عن (21)"اجلماعة بعالقات محيمة أمال يف حتقيق تكاثره وسيادته على عامل الطبيعة العجيب

األسطورة بأهنا "كلمة حيوطها سحر خاص، يعطيها من االمتداد ما ال يتوافر يف كثري من الكلمات يف أي لغة من 

هو يسهب باحلديث عنها من باب ف .(22)"وتوحي بالعطاء اجملنح للعقلاللغات، إذ توحي باالمتداد عرب املكا  والزما  

 ومنهم من أسس دراساته لألسطورة  بتشريح جوهر الوعي األسطوري حييط باألسطورة من كل جانب معريفالذي التنوع 

قا للمنهج اجلديل وفأي تشريح مفهوم األسطورة واملفاهيم واملقوالت السائدة يف وسطها واألوساط املتعالقة معها  ذاته،

                                                           

 .2889السواح، فراس. األسطورة واملعىن" دراسات يف امليثولوجيا والديانات املشرقية".( 28)
 .  1.  بريوت: دار العودة. ط2898. 221كي، أمحد كمال. األساطري لبنا . صز( 10)
 مايو. .  جملة الدوحة القطرية.عدد2896خورشيد، فاروق. أدب األسطورة عند العرب. ( 12)
 .1.  القاهرة: دار الشرق. ط2881. 32خورشيد، فاروق. املوروث الشعيب. ص( 11)
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مببدأ أ  "األسطورة ليست اختالقا إمنا هي تتضمن بنية بالغة الصرامة والتحديد، وبالتايل فهي منطقيا، وقبل ذلك جدليا 

 .(23)"مقولة ضرورية لإلدراك وللوجود عموما

التموزيني( فرتض اسم )ومن األوائل الذين درسوا األسطورة يف عاملنا العريب وفق مدخلها الفكري )أسعد رزوق( الذي ا

جملموعة شعراء استخدموا أسطورة ) متوز( يف شعرهم. فريى أ "متوز األسطورة هو املنقذ الذي استجاب لنداء األرض، 

. وقد أحاطت الدراسات األدبية الفكر األسطوري  (24)"واستجاب لكرامة شعبه، حىت يبقى يف النفوس منمنما وضاء

بشكل يوحي  -نسبة إىل أسطورة بروميثوس )سارق النار( -عاجل برومثية البيايتكما يف دراسة إحسا  عباس الذي 

. ومن الشعراء الذين يدرسهم إحسا  عباس منطلقا من أسطورهتم، الشاعر (25)"بقوة الذي يهتز ملآسي أبناء شعبه

يف استخدام  هالعراقي بدر شاكر السياب. ويري عباس أ  السياب "سخر رموزه فكريا يف نطاق شعري توسعت حريت

األسطورة، وأنه ليس من الضروري أ  تقتصر األسطورة على االستعمال الذي يربطنا برابطة البيئة أو التاريخ أو الدين، 

 .(26)"بل ميكن االستعانة بأية أسطورة طاملا ختدم الغاية الشعرية للشاعر

                                                           

 . سورية: دار احلوار للنشر والتوزيع.1001. 23لوسيف، ألكسي. فلسفة األسطورة. ص( 13)
 .  بريوت: منشورات جملة اآلفاق.2818. 18رزوق، أسعد. األسطورة يف الشعر احلديث. ص( 12)
 .1.  األرد . عما : دار الشروق. ط2881إحسا . اجتاهات الشعر العريب املعاصر. عباس، ( 11)
 .1.  بريوت: دار الثقافة. ط2883. 301عباس، إحسا . بدر شاكر السياب، دراسة يف حياته وشعره. ص( 16)
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ط الضوء على الفكر يتسلعر احلديث؛ "وذلك باألسطوري من املؤثرات الفكرية اليت تأثر هبا الشالفكر الربوميثي يعد 

 ،والتعريف هبا ،عرض ألسطورة برومثيوس من خاللالذي حتمله هذه األسطورة وجتلي هذا الفكر يف النصوص الشعرية 

ى تمحور حول األسطورة اليت حتمل الفكر املبين علوهذا الفكر ي .وذلك برصد حضورها املكثف يف األدب الغريب

عر العريب ومدى حتول الفكر الربوميثي إىل ظاهرة يف الش ،وكيف صار هذا الفكر حمورا يف الشعر العريب احلديث ،الشك

إذ إنه  ،املهاأما عن منهجية الناقد فلم تتضح مع العريب. بالفكر احلداثي )علي الشرع( وقد أطلق عليه الناقد ،احلديث

ريب وشكل ظاهرة يف  هذا الفكر الغأ  الشعر احلديث قد تبىّن  .وألفكاردى تأثر الشعر العريب احلديث هبذه امبمل يهتم 

رة.كذلك قدم )علي الشرع( دراسة عن مس بدايات هذه الظاهتيل هنا  أغلب الشعر احلديث وهذا ما جعل الناقد

شعر العريب للبحث عن طبيعة تشكل البىن الفكرية والفنية لدى عدد من مشهوري ا؛لألورفية يف الشعر العريب املعاصرا

وقد سلك الطريقة ذاهتا يف الكشف عن هذا الفكر يف دراسته السابقة يف متابعة أسطورة أورفيس والفكر الذي  ،املعاصر

أو بنية متكررة  ،وقد تعامل الناقد مع هذا الفكر بعده قالبا جاهزا ،تضمنته يف شعر كل من السياب و أدونيس و البيايت

ومل يكشف الناقد عن املنهج  .(27)   عناصرها تبعا للسياق اخلاص بكل قصيدة" "تنطوي على حتويرات بسيطة يف

عرية اليت وقد خص جل اهتمامه للمقاطع الش ،هي أقرب للقراءة النقدية من التحليليةف ؛املتبع بشكل واضح وصريح

ا يف دراسة أي أنه تعمق كثري  .دو  أ  يكشف عن مدى فاعليته يف مبىن النص كامال ،اشتملت على الفكر األورفية

ومل  ،املقاطع الشعرية اليت محلت فكر أسطورة "أورفيس" وقد حافظ على تفسريه للنصوص دو  أ  حيللها بشكل كامل

                                                           

 .2افة. ط. األرد . عما : وزارة الثق2888. 69( الشرع ، علي. األورفية يف الشعر العريب املعاصر. ص19)
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قد و  ومل يورد عالقة النص وفكر األورفية. ،يكشف عن عالقات النص الداخلية على مستوى النص الشعري كامال

 .كرومدى تفاعل النص مع هذا الف ،ية سيطرة فكر أسطوري على حمور الشعركيف  على (الشرع) يتدراسارتكزت 

 األسطورة األدبية:

تالمحت مع األدب ختطت فيه الدراسات النقدية دراسة األسطورة األولية إىل األسطورة لقد شكلت األسطورة ظاهرة قوية 

األدبية، واهنالت عليها الدراسات يف جممل األدب العاملي احلديث، وبالتايل فقد شهدت الساحة األدبية والنقدية اهتماما 

ثر جديد بني أحضا  األدب الذي يعد أكملحا على توظيف األسطورة األدبية اإلبداعية شعرا ونثرا. حيث ولدت من 

احلقول املعرفية هبا التصاقا وارتباطا، إبداعا ونقدا، وهذا ما دفع بالنقاد يف احلديث التنقيب يف مكنوناهتا حبثا عن أداة 

تفك شيفرة النصوص األدبية من خالل األسطورة اليت هي منبع األدب؛ فالنص حباجة على استقراء للخوض يف أغواره؛ 

هتداء إىل أفق العمل بالطرق املضمرة واجللية اليت يفرتضها لفهمه. فهي تدخل يف نطاق الدراسات األدبية تارة كعنصر لال

صوصا أهنا ارتبطت خ تظل روحها حتوم حول العمل الفين. أساسي، وتارة كوسيلة من وسائل الشرح والتفسري، وتارة ثالثة

على  ملتحمة باألساطري لتكو  مصدر إهلام حيا لعدد من األدباء  مما ساعد ارتباطا وثيقا بالفلسفة احلديثة اليت نشأت

ترسيخ الفكر األسطوري يف بناء التقاليد األدبية نفسها. وقد أصبحت تشكل معيارا نقديا تقوم عليه العديد من 

األسطورة وامتزاجها  شيوع النتاجات األدبية احلديثة منها والقدمي. باإلضافة إىل غرسها يف وعي املتلقي؛ مما ساعد على

ا باحلياة اليومية، وهكذا جنحت األسطورة يف أ  حتقق هلا كيانا مستقال تتميز به، وتألقت يف سيطرهتا على اخليال مبؤثراهت

 الفكرية.
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 ،ملثل الشعبيةاقد متتزج باملوروث احلضاري والثقايف من  ،داخل النص األديب يعززه معاجلة معمقةتوظيف األسطورة  إ 

نه إىل اجلانب الفين يف م .انتقاالزياء واأللفاظ الشعبيةوحىت األ ،والعادات والتقاليد ،واحلكاية الشعبية واألغنية الشعبية

 ،رة الفنيةوالصو  ،والبناء الدرامي ،من حيث اللغة واملوسيقى لى بنية القصيدةاستخدام املوروث الشعيب واألسطوري ع

 ،الوصفي فقد استخدمت املنهج ؛ لتغطية عمومه،املنهج املتكامل للموروث الشعيب)ديانا ماجد(  دراسةوقد انتهجت 

لموروث الشعيب ل (وليد سيفالشاعر )ورصدت نتائجها بأ  استلهام  ،وكذلك النفسي ،واستخدمت املنهج التحليلي

وأنه قد وظفها  ،يلسياسوكا  هدفه الرئيس من هذا التوظيف تعرية الواقع ا .ومل يكن سطحيا ،واألسطوري مل يكن عبثا

ي هف .(28) وا  شعره مثل وثيقة شعبية فلسطينية وثق فيها الكثري من العادات والتقاليد الشعبية ،بكل عمق ودراية

كشف لا؛ ا ميكن تطبيقه، ممبية واخلرافات على املعمار الفينتأثري توظيف األسطورة واحلكاية الشعكيفية   بوضوحتظهر 

 .األديب احلديثالنص  صيبوحتديد الدور الفين باجتماعهما يف خت ،األسطوري جبانب اخلرايف مواطن اجلمال يف التوظيف

وبعض الدراسات تعد "األسلوب األسطوري من األساليب اليت اختلف النقاد يف حسابات معايريهم النقدية خالله، 

وح هناك من النقاد من يهتم بأثر ر ويدرس اختال  النقد يف دراسة روح الكاتب أو الشاعر وما فيها من إحساس، وأ  

التعبري الفين، وما يتضمنه من مجال يف الصورة، ومنهم من يهتم بأثر روح الكلمة اخلالقة، وصنف آخر يهتم مبا يشيع 

 .(29يف روح العصر من أساطري وتيارات فكرية" )

                                                           

.  رسالة جامعية لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية، جامعة النجاح 1023ندى، ديانا ماجد. األسطورة واملوروث الشعيب يف شعر وليد سيف. ( 18)
 الوطنية. نابلس. فلسطني.

 . مصر: اخلاجني.2898عفيفي، حممد الصادق. النقد التطبيقي واملوازنات. ( 18)
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 المبحث الثالث:  النقد األسطوري محور إشعاع النص األدبي

األسطوري التعر  على النظام األديب، والوصول إىل نظام األسطورة، ومدى قدرة األسطورة على تؤكد نظرية النقد 

حتديد املتغريات األدبية، إما باستيعاهبا ضمن هيكل النص أو إفساح اجملال أمامها لرتسم معاملها ضمن هذا اهليكل، 

 وتتكيف مع متغرياته الثقافية والزمنية واملكانية.

وضعه داخل إطار نظرية تقوم عليها الدراسات م ب2881( العامل الفرنسي دعائم النقد األسطوري سنة أرسى )بروناللقد 

. واإلشعاع ةواملطاوع ي،التجلهي: أوقوانني معايري ثالثة خالل مني األسطور النقدونيل( نظريته بر )قدماألسطورية، حيث 

فإذا  ة األولية.املوجود أمامه باألسطور ية ليقار  النص يستطيع بواسطتها دارس األسطورة األدبية أ  يقوم خبطوات منهج

يعين أ  هناك أحداثا جديدة، وحوادث خاصة ال ميكن ضبطها  وجدت هذه املعايري األسطورية داخل النص األديب فهذا

 داخل نظريات نقدية عامة خارجة عن النطاق األسطوري.

العرب والدارسني الذين تسلحوا بالنقد األسطوري يف  وعلى أعقاب الدراسات النقدية الغربية انصب جهد النقاد

م عن املنهج 2882الدراسات األدبية، وتوالت يف دراسة الشعر القدمي منها: دراسة عبد الفتاح حممد أمحد سنة

م عن الواقع واألسطورة وخصها لشعر 2881األسطوري يف تفسري شعر ما قبل اإلسالم. ودراسة نصرت عبد الرمحن 

 م.2886هلذيل. وكذا قدم أمحد كمال زكي دراسته يف التفسري األسطوري للشعر القدمي أيب ذؤيب ا

ة ، والذي كغريه من املناهج له مميزات وعيوب وأي دراسورياملنهج األسطتعتمد جل الدراسات األدبية األسطورية على 

، وإنسانيا ،وثقافيا ،ياتماعواج ،وبولوجياحتليل النص األديب انرت لألسطورة يتعني فيها استخدام املنهج األسطوري؛ ليسهل 
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البد من استخدام و  ،أ  "إجيابيات املنهج األسطوري تفوق سلبياتهغيت( إىل  على) توصلقد و  ويفك الشائك منها.

وأ  املنهج  ،هذا املنهج يف الشعر القدمي خصوصا أ  شعراء ما قبل اإلسالم تأثروا بثقافات غريهم من األمم مثل اليونا 

. حيث تساهم نظرية النقد (30)يعمد إىل تفكيك الظاهر وجتاوزه حنو الباطن"و  ،الالت السطحيةطوري يتجاوز الداألس

واسطة كشف إال بلكشف عما تنطوي عليه النصوص األدبية من دالالت رمزية وظواهر غامضة ال تا األسطوري يف

 املنهج األسطوري.

وقد م. 1008هو لب دراسة نقدية قدمتها هجرية لعور سنة  ،حديثة تطويع النصوص العربية القدمية ملناهج نقديةإ  

وبني أحدث املناهج  ،أثبتت الكاتبة جدارهتا يف اجلمع بني مدونة عربية متأصلة يف القدم من الرتاث العريب األصيل

فقد  .لغفرا االنقدية الغربية وذلك باستثمار آليات منهج النقد األسطوري للكشف عن الرموز األسطورية يف رسالة 

جتمع  وقد حسن اختيارها حني وقع على مدونة ،اعتمدت على النقد األسطوري يف كامل دراستها ملدونة عربية عتيقة

صت مجاليات التوظيف واستخل ،إذ تتالقح بداخلها نصوصا نثرية وشعرية لتتوهج أدبا عربيا خالصا ،بني النثر والشعر

 لناقدة عنا حيث تنقب .مواطن توظيف الرمز األسطوري داخل نص الرسالةالرمزي يف رسالة الغفرا  بعد أ  رصدت 

امني يف التعامل مع مض طريقة الكشف عن الرموز األسطورية داخل النصوص النثرية يف األدب وفق آليات حمددة

 األسطورة.

                                                           

املاجستري.إشرا  مجال مقدم إىل جامعة اخلليل لنيل درجة .  حبث 1008. 211لي حممد. املنهج األسطوري يف آراء احملدثني. صزايد غيث، ع( 30)
 غيظا . كلية اللغة العربية. فلسطني.
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راسة .كما يف داحلديث وهو املوت واالنبعاث يف الشعر العريب ،خصت دراسة األسطورة من جانب واحد وحمدد كما

 ،واإلنساين ،من خالل عرض عدد من النصوص الشعرية املختارة على املستوى الفردياليت أوضحت فيها  )ريتا عوض(

الرؤيا اخلاصة بكل شاعر واملغزى من إيراد املوت واالنبعاث يف شعره. وخصصت الكاتبة الفصل األول   واحلضاري.

  ،طرح آرائها وقد بدا تأثرها واضحا بالنقاد الغربيني يف ،والكشف عنه ،وهو املنهج األسطوري ،للمنهجية اليت اتبعتها

وقد حددت  ،وعلم النفس ،مثل علم االنرتوبولوجيا ،كما بدا واضحا إدراكها إلفادة النقد األسطوري من العلوم األخرى

. انتهجت التحليل يف (31)"شكل األديباألسطورة من منطلق النقد األسطوري من حيث هو" مبدأ بنائي ينظم ال

والتقوقع داخل النص  ،فلم تعد الغاية من النقد هي التفسري ،دراستها الذي يبتعد عن املباشرة يف البحث عن األساطري

. وقد اتسم (32)"وحسب. وقد توصلت إىل نتائج تؤكد فيها أ " النماذج األصلية)العليا( هي حمور النقد األسطوري

ا على "أهنا صورة حيث نظرت إليه ،مبتابعة مجل النص الشعري كما هو احلال يف حتليل أنشودة املطر للسيابحتليلها 

 ،. غري أ  التحليل مل خيل من الضبابية والعشوائية يف إعطاء الدالالت للرموز األسطورية(33)"ألسطورة املوت واالنبعاث

ضارة مثل رمز )لعازر( فهو حينا ميثل مأساة احل ،قة هلا ببعضهاإذ تعطي للرمز األسطوري الواحد أكثر من داللة ال عال

ي كتب عليه أ  وحينا ثالثا اخلضر الذ، وحينا رمز اإلنسا  العريب الذي عاش االنبعاث املشوه ،العربية وانبعاثها املشوه

 يصارع تنينا !! 

                                                           

 .2للدراسات والنشر. ط.  لبنا . بريوت: املؤسسة العربية 2898. 31عوض، ريتا. أسطورة املوت واالنبعات يف الشعر العريب احلديث. ص (32)
 .236ص عوض، ريتا.( 31)
 .202ص عوض، ريتا.( 33)
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حتيط بكل جوانبه  وثقافة واسعة ،نقد األسطوريوهذا ال يقلل من القيمة النقدية للدراسة اليت تنم على فكر واع مبنهج ال

مع وضوح ومشولية يف الطرح تعني على تفادي العثرات اليت قد يقع فيها الدارس عند مناقشة النقد األسطوري ضمن 

 دراسة تشمل جل الرموز األسطورية .

 المبحث الرابع:  األسطورة في قراءة النتاج النثري الحديث

الل خ شكــل من أشكال التعبــــري األديب لتجليــة الواقـــع، وكشـف مآسيه من بعدهاباء لألسطــــورة يلجأ الكثــــري من األد

فاعوري( يف دراسته . وهذا ما اعتمده الناقد )عوين العاجلة تارخيية فنيةيرتديه الكاتب نفسه أحيانا مب ااختاذ األسطورة قناع

، عامليةلنتاجاته الروائية اليت ضمنت هلا حيزا على خارطة الرواية العربية وال ملكنونات الكاتب اللييب )إبراهيم الكوين(

ل تفاصيله واليت تضمنت أدب الصحراء بك ،الغرائيب أو ،ين من منظور األدب العجائيبتناول الكاتب روايات الكو حيث 

ة من خالل وتدارس القضايا الفني ،عرض أهم مراحل حياة الروائي الكوينو  ،مستخدما أدواته وعامله الغريب ،وحيثياته

دارت فيه  والزما  اليت ،ومن اللغة املستخدمة ،من السرد إىل احلوار ،الشخصيات الروائية يف روايات إبراهيم الكوين

وقد اعتمد الكاتب  .مث عرض مقارنة بني هذه املالمح العجائبية مبا يشبهها يف اآلداب العربية والعاملية ،األحداث واملكا 

يف دراسته على منهج شامل يعتمد أساسا على دراسة النص دراسة فنية وفق"سياقات املوضوعة التارخيية اليت تشكل 

تقصي النواحي املوضوعية ل. (34)ته"ءذي يكشف جوانب مهمة يف النص وإضاإطارا مهما يف إلقاء الضوء على التاريخ ال

على "أ  الكاتب  كذلك برهن  ،ومناقشة رؤية الروائي وانعكاسها الفين يف الروايات ،والفنية يف روايات إبراهيم الكوين

                                                           

 . األرد . عما . املكتبة الوطنية.1001. 21الفاعوري، عوين. جتليات الواقع واألسطورة يف النتاج الروائي إلبراهيم الكوين. ص( 32)
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يف كثري من  فالراوي ،الشخوص الذين عاشوا األحداث الروائية اتسمت بواقعية دو  أ  يتاح هلا فرصة التطور والنمو

وخلص إىل أ  الروائي قد جلأ  .(35)"املصور بآلة التصوير وينتقل بينهم مثلما ينتقل ،أعمال الكوين يراقب الشخصيات

عتمد على لذلك ا ،من خالل لغة شعرية مكثفة ،أو دينية أو اجتماعية ،إىل استخدام الرمز ألسباب خمتلفة سياسية

 مجل فعلية قصرية تسرع توايل األحداث الروائية. 

ة اليت تناوهلا ريواملوضوعات الفك ،معاجلة القضايا الفنيةتعد مسامهة مثل هذا النوع من الدراسات مسامهة فعالة يف 

 ،دبية العامليةالساحة األ والذي يعد من أحد ممثليها يف ،تنبض باألسطورة ت الكوينرواياجل  ، سيما أ الروائي الكوين

 .موه الغامضالعجائيب الغرائيب عن عامل األسطورة امل رواياتهال خيتلف عامل  الذيو 

غناء إرة و إىل توسيع النظ يعتمد دارس األسطورة على مقومات متيزه عن أي باحث  يف جماالت أخرى، حيث يسعى 

مما قدمه )سالم  وهذا يتضح جليا ،أي إدراك أهم األبعاد الداللية واجلمالية والفنية لألسطورة ،لألسطورةاملتخيل التصور 

ثلة للتخيل الروائي بتقدمي أربعة نصوص روائية مم اج النثري املغاريباملصطفى( يف دراسته للمتخيل األسطوري على النت

والقصر" لطاهر  احلواتونص " ،نص "السد" حملمود املسعديوهذه النصوص هي:  .ملغريب حبسب متعلقاهتا باألسطورةا

 السردية نيوذلك لتحليل البنيت ؛ونص"مخيل املضاجع" للميلودي شغوم ،ونص"عشب الليل" إلبراهيم الكوين ،وطار

اغة إىل دراسة آليات التشخيص السردي وبناء وصياغة البطل صي عمدكذلك .وحتديد شكل التعالق بينهما ،ريةواألسطو 

وأفرد  ،إلنساينوبالوجود ا ،وخلص من دراسته أ  األسطورة مرتبطة بالتفكري والطقوس والعادات واملعتقدات ،أسطورية

                                                           

 .228الفاعوري، عوين. ص( 31)
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وخلصت  ،ملغاربيةواستلهامها األسطوري يف التجربة الروائية ا ،وميز يف تشخيص أساطري أبطاهلا ،لكل جتربة نصية نتائجها

األحالم  إضافة إىل ،ومها مكونا  حموريا  للمتخيل ،هذه الدراسة أيضا إىل أ " املتخيل أعم من التخييل واألسطورة

 . (36ت الالوعي الفردي واجلماعي")واألنساق الرمزية ومنتوجا

يف مقتضياته  والتوغل من اجلانب األسطوري وتوظيف األسطورة داخل ثنايا أحداثها، القصة العراقية احلديثةو ال ختل

بري عن متغرياته والتع ،لكشف الدالالت الرمزية واإلشارية يف القصة القصرية وما تكتنزه من وصف عميق لنقد الواقع

 ،الرؤيا ،التناص ،حلوارا ،الشعر، أمجلها حتت توصيفات: التكرارة و التقنيات احلديث"معاجلة موضوع ، من خاللمتقلباتهو 

حبيث أصبحت األسطورة من أبرز هذه املصادر متظهرت يف اخلطاب القصصي اجلديد من أواسط  ،الزما  واملكا 

وم ومفه ،مفهوم القصة القصريةة ناقشوم .(37الثمانينات كوهنا داال حكائيا جتسد يف نقل األسطورة إىل املنت القصصي")

ذلك "بتدارس و ألسطورة قصة باعالقة ال،كاشفة وضوع األسطرةيف مد الدخول يهلتموكيف ميكن أ  تلتقيا  ،القصة

فرج )ونتائج دراسة  .(38)واكتشا  أمهية مرجعياهتا يف النصوص القصصية املعاصرة"، تأثري األسطورة على العمل األديب

 ،هممكانيات اإلميائية للرمز األديب قد سعوا إىل تفجريها يف نصوصالقصاصني الذين وظفوا اإل"تنص على أ  (ياسني

مستفيدين من كشوفات النقاد وتدارس املختصني بعد أ  انصرفوا إىل البحث داخل التجارب الشخصية اليت ترتبط 

                                                           

.  رسالة دكتوراه يف الدب العريب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 1006. 238ي يف الرواية املغاربية. صاملصطفى، سالم. اشتغال املتخيل األسطور ( 36)
 فاس. املغرب.

 .  حبث أكادميي لنيل درجة الدكتوراه. العراق: جامعة تكريت.1020. 9ياسني، فرج. أمناط الشخصية املؤسطرة يف القصة العراقية احلديثة. ص( 39)
 .11ص فرج.ياسني،  (38)
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ويدفعه  يغين البحث"وأ  موضوع األسطورة يف حد ذاته .(39)بأواصر قوية مع األرضية املشرتكة للجماعة اإلنسانية"

وهنا تكمن   .(40)صوب التوجهات النقدية احلديثة كالبنيوية واألسلوبية والتفكيكية والتداولية والتناص ونظريات التلقي"

سطورة من خالل ودراسة األ ،ومدعاة توظيفها ،احلديث عريبيف القصة القصرية يف األدب الكيفية توظيف األسطورة 

مناط أ تعد دراسة .هلامدى إحكام القصاصني و  ،وعرض تقنيات توظيفها ،ومكا  ،وزما  ،صر القصة من حوارعنا

وابتعد عما ورد يف  ،كا  متوار عنه  ملا االاستكم للكاتب )فرج ياسني( ؤسطرة يف القصة العراقية احلديثةالشخصية امل

واعتمد  ،نوا  دراستهع حبسب حدود ،وحتديدا يف القصة العراقية احلديثة ،واهتم فيها بأسطرة الشخصية ،دراسته األوىل

انب النظري هو اجل (توظيف األسطورة)كأ  دراسته األوىل و  واختال . ،وتداول ،من خيال ،فيها على تقنيات جديدة

وقد  .اوالذي عاجل فيه موضوع األسطرة وشخصياهت ،العملي والتطبيقي فيها (أمناط الشخصية املؤسطرة)و ،من الدراسة

عنت دراسة فرج ياسني بالشخصية املؤسطرة أي الشخصية اليت صنعت أسطورهتا من ذاهتا" وليست من تناصات قدمية 

رؤى جديدة ترى أ  إنتاج الثقافة "بغية الوصول إىل .(41)بوصف التشخيص التقنيات اليت تقضي إىل تولد الشخصية"

 ويستوعب جنس القصة القصرية أيضا على ،اجلديدةيستوعب مسمى األسطوري أو األسطورة  ،يف الوقت احلاضر

مستخدما أدواته التحليلية والنقدية بتقنيات جديدة تضمنت أفكارا مستجدة  .(42)سبيل وقوع اجلزء حتت سلطة الكل"

                                                           

 .190ياسني، فرج. ص( 38)
 .163ياسني، فرج. ص( 20)
 .23ياسني، فرج. ص( 22)
 .212ياسني، فرج. ص( 21)
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كاملة يف توقد خلصت الدراسة إىل نتائج تدلل على الكشف عن رؤيا نقدية م .واالختال  ،واخليال ،وهي التداول

كذلك نتج   ،ومن حيث البناء الذي يتخذه النص لتسويغ أسطوريته ،الدالالت الرمزية اليت حتويصة القصرية دراسة الق

وتوضيح األسطرة السلبية اليت تكشف عن حاالت الشعور واالغرتاب وااللتباس  ،عنها كشف آليات السرد القصصي

سطرة داخل النص املؤ الكشف عن آليات بناء الشخصية  وبالتايل تساعد يف  اليت تعاين منه الشخصيات املؤسطرة.

افر وإيضاح الغرض من تو  ،وإظهار مدى انسجام هذه الشخوص املؤسطرة مع بناء النص وحتوالته ،احلديث األديب

دام األديب مت التصريح مبدى توفيق استخ ،هذه الشخوص مع رؤية األديبومعادلة التوافق بني  ،الشخوص األسطورية

نقدي ذات املناخ ال ،املتكاملة ،معاملة الدراسة الواحدةبالتعامل مع مجلة الدراستني و  .خوص األسطوريةلتلك الش

 ومن الدراسات القليلة الواردة عن وتنم عن قدرات ثقافية واضحة. ،واليت تنبع من منهج نقدي متكامل ،الواحد

، الذي قدم من خالهلا توظيف األسطورة يف النص (43األسطورة يف النتاجات النثرية املسرحية تتجلى دراسة الناقد )

املسرحي، وخصها لنصوص املسرح املصري، حيث تناول يف دراسته أربع عشرة مسرحية مصرية استمدت أصوهلا من 

ينابيع أسطورية نقل من خالهلا املسرح نقلة جديدة بدأها مبسرحية " أهل الكهف" لتوفيق احلكيم"، وتوسطها مبسرحية" 

لعلي أمحد باكثري. وختمها مبسرحية"أنت الذي قتلت الوحش" لعلي سامل، ورتبها حبسب سنوات تأليفها، أوزوريس" 

حىت يلقى البحث يف اجتاه واحدد دو  أ  يشتت، كما تضمنت الدراسة شخوص املؤلفني، وأحداثهم مقيما املقارنات 

قية، شمل: املصادر الفرعونية، واملصادر اإلغريبني ما تناولوه ، وبني مصادر تكو  األسطورة اليت أخذوا عنها وهي ت

                                                           

 .2882احلجاجي، أمحد مشس الدين. األسطورة يف املسرح املصري املعاصر. ( 23)
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باإلضافة إىل مصادر دينية وشعبية. مستشفا العالقة بني األسطورة واملسرح وظيفيا يف إطارها العام. كما تناول رؤية كل 

  من األسطورة، والنص املسرحي بالتفصيل، وقد أعطى للكاتب ونصه حقه من االهتمام والدراسة، مميزا بني رؤية كل

كاتب لنموذجه األسطوري الذي انتقاه، مراعيا فهمه اخلاص ونقل صورته على املسرح كما يراها جلية واضحة دو  

. من خالل كتابه 2880الدين إمساعيل( سنة اسة ملوضوع هذا الكتاب دراسة )عز تعتيم أو حتفظ. وكانت أقرب در 

ها قضايا اإلنسا  اليت شغلته من خمتلف جوانب)قضايا اإلنسا  يف األدب املسرحي املعاصر( الذي حبث فيه عن 

وتداعياهتا وجسدها يف األدب املسرحي، إذ جيد يف تقليد املسرح اإلغريقي يف النصوص األدبية العربية"ما قد يثري الغرابة؛ 

ذه هفاملسرح اإلغريقي ليس تراثنا وال يتصل به، وهو قبل هذا يرتبط يف أصله بصور وطقوس دينية ال نقبلها. ولكن 

الغرابة تتالشى إذا تأملنا يف وجهة نظر املؤلف، إذ البد من إدخال ذلك األسلوب املسرحي احلي لعرض األفكار عرضا 

. حيث تتجسد الغاية من العناية باألدب األسطوري يف االغرتا  من املنبع، مث إعادة بلورته وإساغته؛ ليخرج (44حيا" )

 وعا بطابع عقائده، منسجما مع عاداته وتقاليده، معربا عن واقعه.مرة أخرى مصبوغا بلو  الفكر العريب، مطب

 

 

 

 

                                                           

.2دراسة مقارنة. القاهرة: دار الفكر العريب. ط .2880. 88-89. قضايا اإلنسا  يف األدب املسرحي املعاصر، ص 2880إمساعيل، عز الدين. ( 22)  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

711 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 الخاتمة:

من خالل تتبع الدراسات النقدية احلديثة حول األسطورة تبني إهنا تعمل على إزاحة الغموض الذي اجتاح جل األعمال 

ى اكتشا  الوسائل اليت تساعد اإلنسا  علمن األدبية احلديثة؛ عند وصل الرتاث األسطوري بالرتاث اإلنساين، بعدها 

ا بقدر ما هي عامل أساسي لتعميق التجربة الشعرية، ومنحها بعدا مشولي ه، فهي تضا  إىل العمل ليس كحليية،ذات

لة يف تعر  ا النقاد؛ حماو نسقهحيث ، وضرورة موضوعية تستطيع النهوض بعبء اهلواجس والرؤى واألفكار املعاصرة

ألدب باألسطورة بالكشف عن مضامينها، وكيفية تطورها، واستغالل أبعادها الفكرية العامة اليت تعين القراء بعالقة ا

اشتغلت الدراسات النقدية بتفسري األسطورة مفردة بعدها موروث إنساين من جهة، وانشغلت ارته؛ فحبياة اإلنسا  وحض

النتاجات  . حيث إ  بعضواألدبيةالفكرية، ها جهة ثانية؛ وذلك من خالل مداخلبتفسريها يف النصوص األدبية من 

األدبية احلديثة تستمد من األسطورة خمزوهنا الذي يعرب عن النموذج األعلى للمستوى اإلنساين العام، وقد يستثمره 

ا هباألديب على منحى املستوى الذايت. فمعرفة الناقد ملرجعية األسطورة تعد البداية اليت يستند عليها، وال تقل معرفته 

أمهية معرفته لطريقة تشكلها ونسجها داخل النص األديب، وصوال إىل خط تفسري الرؤيا والتحليل والوصف بشمولية 

املعرفة للمنابع الثقافية اإلنسانية العامة، للخروج بأسلوب كتابة جديد حنو فهم النص اجلديد الذي استنبطه األديب من 

 اليت متثل األسطورة اإلبداعية اخليالية للنقد األديب .األسطورة األولية ليصنع أسطورته اجلديدة 
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Abstract 

This analytical study was conducted to identify the role of Management Leadership 

in the management of cultural diversity and its relation to organizational conflict by 

analyzing the relationship between the three variables: Management Leadership, 

cultural diversity of human resources, organizational conflict. The aim was to learn 

how to integrate management leadership with cultural diversity and their relationship 

with organizational conflict. Through documentary analysis of primary and 

secondary sources, to answer the question of the study and achieve its objectives 

arising from the objectives of the Conference on the development of human 

resources and the enhancement of expertise and administrative capabilities in the 

field of development. 

When Western culture meets Eastern culture through: multinational organizations, 

the knowledge society, or the internationalization of production. In the business 

environment, there are cultures that represent human values, either innate difficult 

to change it or acquired can be changed, and as cultures reflect behaviors, this leads 

to appear the conflict between workers of different cultures. Thus, management 

leadership patterns: democracy, charisma, or ethical especially in the presence of 

organizational conflict. 
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 ملخص الدراسة

وعالقته بالصراع  للعاملنيدور القيادة اإلدارية يف إدارة التنوع الثقايف "على  للتعرف التحليلية هذه الدراسة ذهبت

. كما " بتحليل العالقة بني املتغريات الثالثة: القيادة اإلدارية، التنوع الثقايف للموارد البشرية، الصراع التنظيميالتنظيمي

مي. وذلك بالتحليل وعالقتهما بالصراع التنظيهدفت للتعرف على كيفية التكامل بني القيادة اإلدارية والتنوع الثقايف 

تؤرمر إاا  تنمية املنبثقة من أهداف امل الوثائقي للمصادر األولية والثانوية، لإلجابة على تساؤل الدراسة وحتقيق أهدافها

 .املوارد البشرية وتعزيز اخلربات والقدرات اإلدارية يف جمال التنمية

 بيةة بواسطة: املنظمات املتعددة اجلنسية، وجمتمع املعرفة، أو تدويل اإلنتاج. ظهر يفالغربية بالشرقية  ةوبالتقا  الثقاف

األعمال أن هناك ثقافات تشكل قيَّم اإلنسان، إما فطرية صعبة التغيري أو مكتسبة ممكن هتذيبها، وملا كانت الثقافات 

القيادة  ات متنوعة، وبالتايل جند أمناطتعكس السلوكيات أدى ذلك لنشو  الصراع بني العاملني املنحدرين من ثقاف

 اإلدارية: الدميوقراطية، والكاريزمية، واألخالقية هي األنسب إلدارة ذلك التنوع سيما يف وجود الصراع التنظيمي.
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 مقدمة

ا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبً تعاىل: )يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن اهلل قال بادئاً ذي بد ، 

بدراسات عرب الثقافية يف علم النفس، من القطب رنون ڤ قام الربوفيسور عندما .(1)ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي(

فال ال يستطيعون ، وجد أن األطاملقوسة ذهب إىل القبائل اليت تعيش يف األكواخ حينماأنه و الشمايل حىت خط االستوا ، 

املنحدر  قطعة خيزران مقوسة، واألشجار املائلة، واألفق يف رسم خط مستقيم. ألنه مبجرد والدته، حتمله أمه على ظهرها

تأثري البيةة  بسببطًا مستقيم، األطفال أن يرمسوا خمن بعيد، كلها أشيا  تأخذ الشكل املقوس. ولذلك مل يستطع 

 إن هذا. (2) البتذلناهاا ، أو رمب، فهي الثقافة اليت يستحيل االبتعاد عنها، أو اليت قد خنطئ يف جتاهلهاعليهم السابقة

ما املنظمة ف ؛وال غرو يف ذلك. العاملةواحد من العديد من الثقافات اليت تنتقل للمنظمات، أي عرب القوى هو  السياق

املرحلة املتقدمة  قافته معث تالامت حيث .هبا أيضاً  عتدَّ الورمبا  ،ما يعزو نفسه لثقافةٍ  فيهاكل فرد و إال جمتمع بشري، 

 ظهر املنظمات اإلدارية، عيدصعلى و . املتؤثرين عليهاألشخاص من  حيراهامن ُعُمره إبان تلقيه التنشةة البيةية والقيم اليت 

 التنوع الثقايف اهمس قدو  .أحد مصطلحات املوارد البشريةكو  اإلدارةفاهيم مفهوم التنوع الثقايف كنقطة يف خط متصل مل

لقوى العاملة اتطورًا جليًا عرب اجلهود الرامية إىل التنويع يف جنس  حققتوكثمرة  أدا ها،تطور و املنظمات  تنمية يف

ري مع ذلك خمتلفة، لتش حاليًا بأشخاص ينتمون إىل ثقافات وأصول عرقيةأماكن العمل تعج وأعراقهم وأعمارهم، ف

                                                           
 .القرآن الكريم(. 21)اآلية: ، سورة احلجرات (1)
. ية الثالثةالتربية والتعددية الثقافية مع مطلع األلف -المؤتمر السنوي الثامن م(. التعددية الثقافية من منظور سيكولوجي. 1002أبو حطب، فتؤاد. ) (2)

 املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية.مصر: جامعة عني مشس، كلية الرتبية، اجلمعية 
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من أفارقة يها فمن املتوقع أن يكون نصف قوة العمل  اإلحصائيات هبذا الشأن أن يف الواليات األمريكية املتحدة مثالً 

من الوظائف   املائةيف 56ن املرأة أصبحت حتصل على حوايل م، كما أ1000يف عاممريكا الالتينية ومن آسيا أومن 

اجلديدة، وخالل سنوات قليلة سوف تشغل نصف قوة العمل، ويف إحدى شركات جتميع الكمبيوتر يف كاليفورنيا اليت 

 أمناطإىل ظهور  وكل ذلك أدى. (3)أكثر من أربعني لغة بو جنسية  (10)موظف ينتمون إىل  (00011)يعمل هبا 

توافق والتكامل ألمهية البعد ذلك لضرورة و  وما دعا املتعددة اجلنسية،الدوليون والشركات  والقادة لإلدارة كاملدرا  حديثة

أن تُلهم اليت تستطيع  ةاإلداري بذلك القيادة ويقصد، الثقايف بني القيادة اإلدارية وبني هذا التنوعالعالقة التأثريية  يف

لنقاط العميا  يف بكفا ة وفاعلية، واليت تدرك اأهداف املنظمة حتقيق  جتاهاألتباع ذوي التنوع الثقايف  وحتفز وتوجه

إضافةً لالستفادة  ،ثقايفال سيما أن عملية التوجيه هي حمور عملية القيادة يف ظل التنوعالسلوكيات مع خمتلف الثقافات، 

تقدمها البيةة فرص متاحة كعاملني  الرؤية للتنوع الثقايف لل من خاللمضافة للعمل  قيمةً تنوع يف سبيل حتقيق هذا المن 

 مخاطر مهددة.كال  

 الدراسةمشكلة أواًل: 

رت النقلة النوعية منللعاملنيوالتنوع الثقايف  اإلدارية التكامل بني القيادة فكرةانطالقاً من  جمتمع اإلنتاج إىل  ، فقد جسَّ

 -أي املنظمات-  هي األخريةاليتالتفاعل بني الثقافات املختلفة للعاملني يف املنظمات اإلدارية،  رمكنيجمتمع املعرفة يف 

                                                           
. )الطبعة الثالثة(. )ترمجة رفاعي حممد رفاعي؛ امساعيل علي بسيوين(. إدارة السلوك في المنظمات. (251: م1026، جريالد؛ وبارون، روبرت. )جرينربج (3)

 الرياض: دار املريخ للنشر.
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ت اليت شهدها  حوالوبسبب الت دائرة التنوع الثقايف للعاملنيلوما صاحب ذلك من اتساع  .تسري يف ظل القيادة اإلدارية

اخلاص  لقطاعا ملنظماتاستهداف األسواق العاملية اإلنتاج بكان ذلك يف تدويل اخلاص سوا  أمن القطاعني العام و  كلٌ 

ئف الدفاع دورها جمرد وظا جتاوانتيجًة ملا يعرف بالدولة املتدخلة واليت  من جهٍة أخرى ويف القطاع العام ،جهةمن 

رمثلت ولقد  .ةعمتنو  الثقافيةخلفيات لألفراد العاملني من ني القطاعكال استقطاب  تزامن مع ذلك  إذ، والقضا  واألمن

يف اإلدارية  وبني القيادة العاملنيبني املبين  فعالالكفتؤ و ال تكاملال حتقيقهلا الكيفية اليت يتم من خال يف نواة املشكلة

، لك بالصراع التنظيميوعالقة ذ للعاملنيالتنوع الثقايف إدارة  يفلقيادة اإلدارية ادور طبيعة وذلك عرب حبث ، القطاع العام

افي ما دور القيادة اإلدارية في إدارة التنوع الثقن بلورة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس: مبعد ذلك ميَّكن  ما

  ؟وعالقته بالصراع التنظيمي للعاملين

 الدراسةأهداف ثانياً: 

وذلك لتحقيق  ،يميوعالقته بالصراع التنظ للعاملني الثقايفلتنوع القيادة اإلدارية يف إدارة ا دورإىل تناول  الدراسة هتدف

 هداف التالية:األ

دراسة دور القيادة اإلدارية يف إدارة التنوع الثقايف وبلورة إطار نظري يضم املفاهيم األساسية للقيادة اإلدارية  .2

 بشكل عام نزوالً إىل مفهوم التنوع الثقايف وأبعاده وعالقته بالصراع التنظيمي.

ة وعالق تنوع الثقايفالي القيادة اإلدارية و مفهوم، وكذلك على لتنوع الثقايف للموارد البشريةا مالمحالتعرف على  .1

 .ي هبماالصراع التنظيم
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 إلدارة التنوع الثقايف.ليت تنتهجها القيادة اإلدارية ا املمارساتالوصول إىل أبرا  .1

 للموارد البشرية.لتنوع الثقايف ا إاا تنظيمي صراع الوجود ومسببات التعرف على مدى  .0

 لقيادة اإلدارية والتنوع الثقايف.دراسة وحتليل طبيعة العالقة بني ا .6

 الدراسةأهمية ثالثاً: 

عند ية الحتوائها على موضوعات ذات أمهلعنصر البشري يف املنظمات، و ر احليوي لدو التنبع أمهية هذه الدراسة من 

ثقايف موضوعاً خصب التنوع المعه زال والذي ال ي، والصراع التنظيمي والتنوع الثقايفالقيادة اإلدارية حتليلها لكٍل من: 

حمالً لنقاش العديد من الدراسات واألحباث احلية. ومن جانب آخر للوصول إىل رؤية عن مدى عالقة الصراع التنظيمي 

من  عددة لتوصيات االستجابأن تسهم الدراسة يف كما يتوقع   إدارة التنوع الثقايف للموظفني. بدور القيادة اإلدارية يف

رنة اجتاهات العاملني دراسة ومقابو اليت أوصت بدراسة القيادة اإلدارية جتاه املتغريات املتعددة، املعاصرة الدراسات العلمية 

ى حد علم عل –ية حيث إهنا مله الدراسة باإلضافة العإاا  إدارة التنوع الثقايف، لذلك يأمل الباحث أن تسهم هذ

ته حدى الدراسات العربية القليلة اليت تناولت العالقة بني القيادة اإلدارية وبني التنوع الثقايف للموظفني وعالقإ –الباحث 

 بالصراع التنظيمي.
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 مفاهيم ومصطلحات الدراسة:رابعاً: 

"القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق (: Management Leadershipالقيادة اإلدارية ) -0

 (4)ة"مال السلطة الرمسية عند الضرور والرقابة لتحقيق هدف معني، وذلك باستعمال التأثري أو النفوذ، وباستع

"ما مييز أفراد جمموعة عن غريها اعتبارًا جلملة من األبعاد األولية  (Cultural Diversityالتنوع الثقافي ) -1

للغة، اوالثانوية اليت هلا تأثري مباشر على هويات األفراد مثل: اجلنس، العرق، القدرات العقلية واجلسدية، املعتقد الديين، 

 .(5) اخلربة، املوقع اجلغرايف"

"هو ظاهرة سلوكية تنجم عن بعض العالقات اليت تسود  (Organizational Conflictالصراع التنظيمي ) -1

مجاعات العمل بفعل اختالف وجهات النظر، أو صراع األدوار واحلاجات والرغبات، أو البحث عن السلطة، أو 

 .(6)فراد"نزاع بني األاملصاحل الشخصية، إضافة لدور الضغوط االجتماعية واالقتصادية والنفسية يف انبعاث ال

 الدراسةأدبيات 

، حيث يتناول نيرئيس مبحثنيسوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل أدبيات الدراسة يف موضوع البحث، وذلك يف 
 ظيمي.الثاين التنوع الثقايف وعالقته بالصراع التن املبحثاألول القيادة اإلدارية، يف حني سوف يتناول  املبحث

                                                           
 ، جامعة قريونس، بنغااي.العامةمبادئ علم اإلدارة (، دعثمان، حممد. )ب. (4)
. المؤتمر الدولي الثامن في طرابلس: التنوع الثقافي أعمال(. إدارة التنوع الثقايف داخل املنظمات الفرص والتحديات. 6: م1026اراور، برامهي. ) (5)

www.jilrc.com 
 للطباعة اإللكرتونية.. الرياض: مرام إدارة السلوك التنظيمي(. 101: م2991العديلي، ناصر حممد. )( 6)
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 القيادة اإلداريةالمبحث األول: 

 كٍل من مفهوم، وأمهية، وأمناط القيادة اإلدارية:  املبحثيتناول هذا 

 مفهوم القيادة اإلدارية

لقد تناولت األحباث واملتؤلفات يف القيادة اإلدارية العديد من املفاهيم والتعاريف وذلك عائداً إما للغرض املراد 

حتقيقه إاا  البحث أو حبسب رغبات وتوجهات املتؤلف التخصصية. وعليه فإننا جند أن القيادة اإلدارية مت تعريفها 

إليها  ات وسلوكيات اجملموعة من أجل حتقيق األهداف اليت تسعىبشكل عام بأهنا عملية التأثري والتوجيه يف توجه

املنظمة. ويشري يف ذلك تعريف روست للقيادة اإلدارية بأهنا القدرة على التأثري املتبادل بني القادة واألتباع اهلادفة إىل 

دارية كأحد األبعاد للمناخ وعندما يتم النظر للقيادة اإل. (7)إحداث تغيريات حقيقية تعكس اهلدف من املشاركة بينهم 

التنظيمي السائد يف بيةة العمل، وما هلا بناً  على ذلك من عوامل تسهم يف حتفيز ورمكني العاملني سيما إن كانت يف 

ى إثر ذلك من نزاع قد يظهر علخلفيات متعددة من العاملني، وما بيةة عمل تتصف بكوهنا بيةة ذات ثقافات متنوعة و 

ل ة التنوع الثقايف بينهم. إذ رمثل القيادة اإلدارية للعاملني درجة الشعور بوجود املساعدة والدعم من قببني العاملني نتيج

القادة، سوا  أكان ذلك ظاهرياً أم ضمنيًا يف إطار تعاملي يكتنفه االهتمام بآرائهم وأفكارهم وعلى مدى من األخذ 

 من قدرات ومن مبادرات العاملني خبالف اإلشراف الالمركزيهبا يف جمال العمل، فاإلشراف التسلطي أو املركزي حيد 

                                                           

م(. أثر األمناط القيادية على فعالية عملية اختاذ القرارات دراسة ميدانية يف املدينة العامة للضمان االجتماعي األردين. 1021احلمد، حسني سليمان. ) (7)

 .80-12(، ص ص 12. مج )العلوم االنسانية واالجتماعية: االردن -مؤتة للبحوث والدراسات 
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الذي يتؤدي بدوره إىل رمكني العاملني عن طريق إجياد سلوكيات مبدعة وتصرفات مبتكرة ميارسها الفرد داخل بيةة العمل 

ق شي  ا على حتقيالقيادة اإلدارية مزيج من الصفات اليت رُمكن من حيواه إىل أن (9) ويف هذا السياق أشار النجار. (8)

ما، عن طريق تأثريه يف اآلخرين وجعلهم راغبني يف أدائه، كم ا يصف القائد بأنه ليس ذلك الشخص الذي يكون بارعاً 

يف فرض إرادته الشخص ية عل ى أف راد جمموعته ويف تصيريهم لطاعته، بل هو الذي عرف كيفية الربط بني اإلدارات 

ختدم أهداف املنظمة بشكل عام. وبالتايل نستطيع أن نقول بأن القيادة اإلدارية: هي املتباينة وجعل منها ق وة موجهة 

القيادة املتمثلة يف املدير القائد الذي يعمل على توجيه ورمكني وحتفيز األفراد حنو حتقيق أهداف األفراد واملنظمة يف آٍن 

 األهداف، معىن للمسامهة يف التنظيم ويف عملية بنا واحد، وتعزيز اجلهود التشاركية من خالل إعطا  األفراد وسائل ذات 

تكثر األحاديث عن و  .وهذا يعين أنه على القادة أن يكونوا أفضل بكثري يف بنا  الشعور واألمان النفسي لدى موظفيهم

كني اآلخرين ، ولعل األهم من ذلك أن يركز القادة على رمعلى سجيتكالقيادة اجلديرة بالثقة )احلقيقية(، مبعىن أن تكون 

تضح فضالً عن توافر التغذية العكسية يف العالقة التبادلية بني القائد واألتباع. ومما سبق ي ،على سجيتهممن أن يكونوا 

ع رؤوس األولوية ملنا أيضًا أمهية احلديث عن القيادة اإلدارية يف منظمات اليوم، وما هلا من ضرورة تكاد أن تنااع 

                                                           
م(. أبعاد املناخ التنظيمي وأثره يف تنمية القدرات اإلبداعية لدى األفراد: دراسة حتليلية آلرا  عينة من األفراد 1006املوىل، مساح متؤيد حممود ياسني. ) (8)

 .120-291(، ص ص 62. ع )مجلة اإلدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية: العراقالعاملني يف الشركة العامة للزيوت النباتية. 
 . دمشق: نفس املتؤلف.األسس العلمية لنظرية التنظيم واإلدارةه(. 2000النجار، حممد عدنان. ) (9)
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فاعلية اإلنتاجية للمورد البشري وال الكفا ةالذي تستطيع املنظمات من خالله حتقيق  العنصراألموال، كيف وهي 

 القصوى من األدا  عرب األفراد.

 :أهمية القيادة اإلدارية

وحسب، ومبعىن  و تابعاً لقد تطور مفهوم اإلدارة اليوم عما كان عليه يف السابق، فلم يعد اإلداري قائداً حمضاً أ

أهنا ال تأيت وفق هنايات اصطالحية بسيطة، حيث إنه من املنظور التعاملي يسري يف االجتاهني معاً، ولتوضيح تلك 

املقاربة فهو من ناحية معينة يشغل دور القائد وم ن ناحي ة أخ رى هو تابع، مع العلم أنه ليس بالضرورة أن تتم هذه 

يف صدد احلديث عن القيادة اإلدارية بشكل عام وعنها يف القطاع العام بشكل خاص. وتتؤدي الفرضية الطرفية، وحنن 

القيادة اإلدارية دوراً بارااً يف حث العاملني باملتؤسس ات عل ى أدا  واجباهتم مبا يكفل للعملية اإلنتاجية بلوغ أهدافها، 

بعًا لطبيعة هنا قد رمتد لتظهر بني أفراد اجملموعة توهي بذلك ليست مقتصرة على القادة حبك م وظ ائفهم الرمسية بل إ

املواقف ولتغري األدوار، وقد تنتقل هبذا القيادة من يد القائ د الرمسي إىل أيدي أتباعه يف اجملموعة عن طريق ما يبذلونه 

املعايري اليت حيدد على . وبالتايل أصبحت القيادة اإلدارية هي من أحد (10) وما ميارسونه من أدوار فاعلة من إبداع

ضوئها جناح التنظيمات اإلدارية من عدمه، فالقيادة هنا مبثابة الرأس املفكر والعقل املدبر للجسد التنظيمي، لتكون 

بذلك مركزاً للتنظيم وللتوجيه ولصنع القرار وللتطوير أو للعديد من املهام ذات الركيزة األساسية لنجاح املنظمة، وهبذا  

شطتها وقطاعاهتا نلقيادات اإلدارية امللهمة حامساً يف أحيان كثرية إاا  جناح وتقدم املنظمات على خمتلف أكان اختيار ا

                                                           
 . بريوت: دار الفك ر اللبن اين.نحو إدارة تربوية واعيةم(. ٧٨٩١قراقزة، حممود عبد القادر. ) (10)
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. كما للقيادة اإلدارية أيضاً أمهية أخرى يف حقل اإلدارة العامة واليت تتمثل يف سلوكيات وممارسات القادة يف توجيه (11)

نظيم  شك يف أن املهارات القيادية تتؤثر يف مستوى األدا  العام يف التالعاملني حنو حتقيق األهداف املرغوب فيها، وال

لكون القائد هو من حيرك ومن يوجه الطاقات البشرية لتحقيق أفضل املستويات لإلجناا، وعلى هذا املنوال تكون 

أ من طبيعة تأثريية تنشاستجابة العاملني حسب درجة تأثرهم بالنمط القيادي الذي ميارسه القائد، فالعالقة كما أسلفنا 

 تبادلية يف أساسها.

 اإلدارية أنماط القيادة

إن التصرفات البشرية هي ليست يف معظمها إال استجابة للمثريات والدوافع اليت حتفز السلوك جتاه منحًى ما دون 

، يتضح من راآلخر، وبذلك ميثل النمط القيادي النقطة الساخنة يف حميط تصرفات األتباع. وعلى صعيد علمي أكث

األدبيات السابقة أنه من املمكن التنبتؤ بتصرفات وبسلوكيات العاملني من خالل النمط القيادي املمارس من قبل القائد، 

اليت درست العالقة بني السلوك القيادي وااللتزام التنظيمي للموظفني عدة أسةلة  (12)وهنا طرحت دراسة ندا امليدانية 

لعاملني : هل كالً من القيادة التحويلية والقيادة التبادلية ميكن أن تتنبآن بااللتزام التنظيمي لمن بينها كان ستؤالني كالتايل

بأنواعه الثالث املعياري والعاطفي واالستمراري، وبعد تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة أظهرت النتائج أنه من 

                                                           
 .06-02(، ص ص 00. ع )اإلدارية: مصرالتنمية م(. أمهية القيادة يف مصر. 2988احلمامي، آمال مصطفي. ) (11)

 -رة المجلة العلمية لالقتصاد واإلدام(. العالقة بني سلوك القيادة وااللتزام التنظيمي للمرؤوسني: دراسة مقارنة. 0102ندا، فواي شعبان مدكور. ) (12)
 .609-022(، ص ص 1، ع )مصر
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لي والنمط ادي املمارس، والذي كانا ميثالن النمط التحوياملمكن التنبتؤ بسلوكيات وتصرفات املوظفني عرب النمط القي

التباديل حمل الدراسة. لذلك جند أنه على ضو  ما تقدم ومما خرجت به أدبيات علم االجتماع أن اإلنسان هو كائن 

يهم لاجتماعي بطبعه، وأنه مىت ما توفرت جمموعة اجتماعية كان من البداهة أن يقومون بالبحث عن قائدًا وتعيينه ع

ودومنا متغريات دخيلة، وأهنا مبثابة عادة اجتماعية ُفطروا عليها، هبدف حتقيق مساعيهم ورغباهتم من خالل التوجيه 

. وعلى الرغم من تعدد التصنيفات ألمناط القيادة فإن أكثر املعايري شيوعاً يف األدبيات (13)بل من قبل اجملموعة املستق

عيار األول: ويقوم على تصنيف القادة من حيث أسلوب القائد وطريقته يف ممارسة السابقة معياران رئيسان، ومها: امل

أن هناك ثالثة أمناط للقيادة اإلدارية شائعة االستعمال يف أدبيات  (14)يف هذا السياق ذكر اليامي التأثري على العاملني، و 

رتسلي، ألسلوب الدميوقراطي واألسلوب احلر العلم ال نفس الص ناعي واإلدارة، وهي: األسلوب األوتوقراطي االستبدادي وا

ففي حالة القائ د األوت وقراطي أو الدكتاتوري )املستبد(: جند أن سلطة اختاذ القرار حيتفظ هبا القائد شخصيًا لنفسه،  

من  كم ا أن العم ل يك ون مفروضاً على العاملني، حبيث تنعدم العالقة اليت تغذي تساؤالت األتباع حول األسباب اليت

أجله ا يقوم ون بتنفي ذ العمل حىت وإن كان بشكل خاطئ، أما القائد الدميقراطي )املشارك(: فيتضح أنه يوج ه الس لطة 

مللكية لألتباع، تاركاً هلم حرية التصرف يف صنع بعض الق رارات املبني ة عل ى أس اس اهتمام اهتم وكفا هتم يف التعامل مع 

عي ، وي تؤدي ذل ك إىل ايادة يف مستوى االهتمام والو املدينةمعتاد أثنا  أعماهلم داخل  املواقف اليت يواجهوهنا بشكل

                                                           
 اإلصدار الثامن(. عمان: دار الثقافة للنشر. -. )الطبعة األوىلالقيادة اإلداريةم(. 1009كنعان، نواف. ) (13)
ض: . رسالة ماجستري غري منشورة، الرياالشعور باألمن لدى المديرين وعالقته بالنجاح في القيادة اإلداريةه(. 2000اليامي، حمسن عبد الرمحن. ) (14)

 جامعة امللك سعود.
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باملشاكل املهنية ومن مستوى الرضا ال وظيفي ع ن العم ل، ويس مح أيضًا مبشاركة األتباع يف صنع القرارات ومن مث 

مباشر يف   فيتضمن عدم تدخل القائد بشكل: (الرتسلي)االنعكاس على حتقيق ذواهتم، وأما األسلوب الثالث وهو احلر 

كثري من األحيان، حيث يفوض القائد شخصاً آخر يف مجاعة العمل لتويل دوره ألسباب عديدة يعزى بعضها لضعف 

يف ثقته يف نفسه أو اخلوف من عدم رمكنه من أدا  مهامه القيادية، أو نظراً لوجود دواف ع ذات مس توى مرتف ع وخربات 

عاملني يف األعمال املكلفني هبا. أما املعيار الثاين: فيقوم على أساس النظر للقيادة من حيث مصدر طويلة لدى ال

السلطة اليت يعتمد عليها القائد يف توجيه العاملني، إذ يتم تصنيفها وفق هذا املعيار إىل قيادة رمسية وقيادة غري رمسية، 

وامر ًة إىل قوة ذات صبغة قانونية أو شرعية من خالل حق إصدار األفالقيادة الرمسية: تربا داخل التنظيم الرمسي مستند

والتعليمات والتوجيهات للمرؤوسني، يف حني جند أن القيادة غري الرمسية: تربا داخل اجملموعة نتيجًة ملا حيظى به القائد 

من سلطته  مه هلم، ما جيعلمن مكانة لدى اجملموعة وما حتدده تلك املكانة من قبول له على إثر تفاعله املستمر ودع

. وملا كانت هذه األمناط ذات تأثري على تصرفات وسلوكيات (15) يادة الرمسيةامتياااً له ال حق مكتسب على غرار الق

األتباع خصوصًا إذا كانوا ذوي تنوع ثقايف، ولتجنب النزاعات اليت قد تظهر كان من املناسب للمنظمة يف مثل هذه 

إىل أن كالً من أمناط القيادة اإلدارية  (16) توصلت دراسة طوالبة النمط القيادي املمارس، ويف هذا احلالة إعادة النظر يف

                                                           
جلة مم(. دراسة منط القيادة الرمسية ملديري املدارس يف بعض عمليات االدارة املدرسية من وجهة نظر املعلمني. 2999عبدالعليم، أسامة حممد شاكر. ) (15)

 .255-222(، ص ص 82. مج )التربية: مصر
المديرين: دراسة ميدانية على المؤسسات العامة في أثر األنماط القيادية على إدارة الصراع التنظيمي لدى م(. 1008طوالبة، توفيق حامد. ) (16)

 . رسالة دكتوراه غري منشورة، األردن: األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.األردن
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)التسلطية املستغلة، والتسلطية اخلرية، واملشاركة، والتحويلية، واالستشارية( هلا أثر وعالقة يف إدارة النزاع التنظيمي، كما 

من العينة يف حني كان اإلناث يف املائة ( 69.1مثلت نسبة الذكور ) مت مالحظة أن العينة كانت ذات تنوع ثقايف حبيث

 ذلك أيضاً يشري يف( يف املائة من العينة، باإلضافة الختالفات السن واملتؤهل التعليمي واخلربة العملية. و 00.2ميثلن )

لتحديات واليت إىل جمموعة من ا يف متؤرمر التحديات اليت تواجه القيادات اإلدارية يف القرن الواحد والعشرين (17) املاضي

ابه من بينها حتديات التنوع الثقايف يف املوارد البشرية، والذي يتمثل يف كيفية إدارة هذا التنوع الثقايف ويف طريقة استيع

وتوجيهه، وما يتبع ذلك من مراعاة للتواان بني اجلنسيات والعرقيات املختلفة، وفهم أبعاد كل منهما، وكيفية حسن 

مل معهما، ومن جتنب الصراع إىل إدارته، وهذا حبد ذاته أمر صعب، الفرتاض أن هذا التعامل يقع يف الشرق التعا

الثقايف متسمًة بكوهنا  بيةة إدارية فعالة الحتضان التنوع يزال الطريق فيها طويالً حنواألوسط أي يف البيةة العربية اليت ال 

من املتعارف عليه يف حقل اإلدارة العامة أن أمهية العنصر البشري و  ذلك. إجيابية رغم وحدة اللغة والقومية وأكثر من

قد دعت منظري ورواد نظرية العالقات اإلنسانية إىل تطوير اإلدارة عرب املدخل اإلنساين، وذلك بتخليصها من منط 

مل احلوافز والتعاملي، والذي يستعاإلدارة التسلطي الذي يركز على العمل وحده، وال يقيُم االهتمام للعمل التشاركي 

املادية كمحفز ومتؤثر وحيد ألدا  العمل، بيد أنه مل يهتم بعملية املواانة والتوفيق بني الدوافع اإلنسانية وبني مستويات 

. ويف اجلانب (18)قبول وإىل حٍد ما األدا ، ما مكن ذلك للنمط الدميوقراطي التشاركي فرصة لتقدمي نفسه كنمط م

                                                           
د البشرية في مية الموار مؤتمر إدارة وتنم(. التحديات اليت تواجه القيادات اإلدارية العربية يف القرن الواحد والعشرون. 1022املاضي، حممد احملمدي. ) (17)

 (.101-222. املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: مصر. ص ص )القطاع العام: الواقع والتطلعات والتحديات
 م. مرجع سابق.2988احلمامي،  (18)
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لإلدارة جند أن دور القيادة اإلدارية ميثل جمااًل مهمًا يف أدبياته، فوظائف اإلدارة ختدم غرض املنظمة وغاياهتا  اإلنساين

واألهداف، وتتوقف فاعلية تلك الوظائف على العنصر البشري الذي هو حمور الوظيفة اإلدارية، ليكون دور القيادة 

م حينةذ عرب الرتكيز على اجلوانب الشخصية للفرد لالهتمام هبا، ليتاإلدارية ممثاًل يف التوجيه لذلك النسق البشري 

استخدامها بغرض التحفيز والتمكني ومنح فرصة املبادأة واملشاركة، وبذلك يقول ساميون: إن إخفاق القائد اإلداري يف 

نظيم حتقيق أهداف الت هااتصاله مبرؤوسيه إمنا هو نتيجة تناسيه لسلوك العاملني الذي يشكل أداة فعالة ميكنه بواسطت

 . (19)الذي يقوده 

 التنوع الثقافيالمبحث الثاني: 

يتم تناول وف سالتنوع الثقايف. كما واجيابيات وسلبيات مفهوم، وأبعاد، كٍل من: يتم التعرض إىل   املبحثيف هذا 

 جانب إدارة التنوع الثقايف والصراع يف املنظمات.

 مفهوم التنوع الثقافي

من  التنوع الثقايف إىل الطبيعة االنفتاحية للثقافة االنسانية اليت تتسم بالتنوع والتباين، آخذةً تشري عبارة 

. ومدخل القيادة اإلدارية يف التنوع (20)ى تنوع مسالكها املختلفة االختالف هويًة وحٌق هلا، وأيضاً منحىن يف احلفاظ عل

                                                           
 . مرجع سابق.81م: 1009كنعان، (19)

ات مجلة دفاتر مركز األبحاث والدراسم(. مكانة التنوع الثقايف يف عامل تكنولوجيا املعلومات والعوملة: طرح إشكايل. 1020فراعي، عبد السالم. ) (20)
 .11-11(، ص ص 5، ع )النفسية واالجتماعية
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الثقايف هو منزلق لبحث الكيفية يف إدارة هذا اإلنسان الذي يتأثر بالضرورة بالثقافة اليت ينشأ فيها، وتتؤثر تباعًا على 

د ر املنظمة. ولقد اختلف املنظرون والباحثون يف حتديد تعريف أو ضبط تعريف إجرائي للتنوع الثقايف كبعد إداري يف املوا

البشرية، وهذا ما رد اختالف توجهاهتم يف النظر إىل التنوع الثقايف كميزة إجيابية أو عيب سليب. وعلى إثر ما تقدم، 

 Sphereسوف يورد الباحث مجلة من التعاريف اليت يأمل يف أن تفضي لتوضيح ماهية التنوع الثقايف، فقد عرف سفار 

نسية، يت رميز كل فرٍد عن غريه، وعلى سبيل املثال: العمر، التوجهات اجلالتنوع الثقايف بأنه: جمموعة من اخلصائص ال

أن التنوع هو عبارة عن الفروقات يف الدين  (22). ولذلك يرى العامري (21) األصل، الطائفة الدينية، والطبقة االجتماعية

 (23)يب أو العرق. ويضيف الكت أو االنتما ات العشائرية أو املناطقية أو السياسية أو غري ذلك من حيث السن واجلنس

أن التنوع: هو ذلك االختالف يف ثقافات ويف خلفيات أعضا  قوة العمل. وبصورة مشولية أكثر تناوله أبو قحف 

بأنه جمموعة من القيم والتصرفات لألفراد يف دولٍة ما أو يف تنظيٍم ما، فالثقافة رمزية املضمون وتشاركية  (24)وامالؤه 

ل اخلاص مبمارستها. وبالتايل ميكن النظر إىل التنوع الثقايف كمصدر داليل للقيم، وما لتلك القيم الفعل ومنطية الشك

من تباينات بني العاملني، الشي  الذي يقود إىل إمكانية عمل املعايرة أو املقايسة بني شواهد تلك القيم، واليت نتعارف 

                                                           
 . مرجع سابق.6:م1026، اراور (21)

 .االقتصاديةلقوى العاملة يف الشركات الكربى. م(. إدارة تنوع ا1009مايو،  2العامري، صاحل مهدي. ) (22)
 .، )د. ن(اللجنة العلمية الدائمةم(. إدارة املوارد البشرية املتباينة اخلصائص. 1001الكتيب، حمسن علي. ) (23)
م(. العوامل )التنافسية، التكاليفية، التشريعية( اليت تتؤثر يف قرار حتديد أسعار التحويل بني فروع 1022أبو قحف، عبد السالم حممود؛ عبيد اهلل، فايزة. ) (24)

-662(، ص ص )2. ع )مويلمجلة التجارة والتالشركات العاملية يف ظل الوضع احلايل ملصر: دراسة استطالعية يف بعض فروع الشركات متعددة اجلنسيات. 
511.) 
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عة عن غريها د عرف التنوع الثقايف على أنه: ما مييز أفراد جممو عليها مبصطلح أبعاد التنوع الثقايف. أما ليدن روانز فق

اعتبارًا جلملة من األبعاد األولية واألبعاد الثانوية واليت هلا تأثري مباشر على هويات األفراد مثل: النوع االجتماعي، 

لتعليمية، واملوقع : اخللفية اوالعرق، والقدرات العقلية واجلسدية، والتوجه اجلنسي؛ أما األبعاد الثانوية فتشتمل على

إىل أن هناك قيمتان  (26). ويف هذا السياق أشار حمفوظ (25) العملية والتنظيميةاجلغرايف، والدين، واللغة واخلربات 

اع أساسيتان يف التنوع الثقايف رمثالن عملية الضبط يف أصل هذا املفهوم مها العدل والتعارف، فالتنوع الثقايف مصدر لإلبد

واالبتكار واجلمال إذا رمت إدارته بعدل، وهو يصبح تنوع فعال إذا فتحت له اآلفاق للتعارف وملد جسور التواصل بني 

 عاملني.خمتلف ثقافات ال

 أبعاد التنوع الثقافي

إن عدم اتفاق الباحثني والكتاب يف حقل اإلدارة حول مفهوم التنوع الثقايف أي املفهوم الشامل، أدى ذلك جلذبه إىل 

تفاق واال توصل إليهاال وذلك أهنا مت ،من أبعاد للتنوع الثقايف (27)ما أورده الطبال وجند مناسبة أبعاد التنوع الثقايف. 

جمموعة من الباحثني، حيث مت تقسيم تلك األبعاد إىل أبعاد أولية موروثة وأبعاد ثانوية مكتسبة، فأما  ها من قبلعلي

                                                           
م(. املتغريات الشخصية والتنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي والعدالة التنظيمية بالشركات متعددة اجلنسيات: 1022حسني، أمينة حممد سليمان. ) (25)

 .222-221(، ص ص 216، ع )االعمال مجلة إدارةدراسة ميدانية. 
 (.2508، ع )جريدة الرياضم(. إدارة التنوع اإلنساين. 1021يوليو،  1حمفوظ، حممد. ) (26)
جلة مم(. االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية يف املنظمات العاملية: مدخل إدارة التنوع: دراسة نظرية. 1022الطبال، عبد اهلل عبد اهلل أمحد. ) (27)

 .56-68(، ص ص 216، ع )إدارة االعمال
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األبعاد األولية فقد رمثلت يف: )العمر، األصل، العرق، النوع، والقدرات اجلسدية( ويبدوا واضحًا أهنا أبعاد تكتسب 

اخلربات بيد أنه عند النظر إىل األبعاد الثانوية جند أهنا تكونت من: ) .والجبلًة وال مكانة لتغيريها يف الطبيعي من األح

املتجمعة، الدخل، احلاالت االجتماعية، اخلربات العسكرية، املعتقدات الدينية، اجلنسيات، حالة الوالدين، املتؤهالت 

ة املوروثة. وهنا األولي العلمية، واللغات( وهي بذلك رمثلت على شكل أبعاد األصل فيها أن تكتسب خبالف األبعاد

بُعداً من أبعاد التنوع الثقايف عالوًة على ما سبق، حيث ميكن النظر إليه كبعد أويل موروث ويف  (28)يضيف العامري 

نفس الوقت قد يندرج ضمن األبعاد الثانوية املكتسبة وفقًا حلاالت أخرى، وهو البعد الذي ميثل الفةة اليت ال رملك 

هبا العاملني يف املنظمة وهم املعاقون أو ذوي االحتياجات اخلاصة، واملالحظ كثرة دخوهلم إىل سوق النعمة اليت يتمتع 

العمل يف اآلونة األخري سيما أنه بات توجهاً عاملياً يدعو لتشجيع ودعم هذه الفةة. وعوداً على أبعاد التنوع الثقايف جند 

عاد اليت تركز ت: فةة األبعاد السلوكية وفةة األبعاد الداخلية وفةة األبأنه من املمكن تصنيف األبعاد السابقة إىل ثالثة فةا

إىل أن للمتغريات الشخصية  (29)امليدانية ألبعاد توصلت دراسة حسني على االختالفات الفردية. ويف إدارة تلك ا

االلتزام التنظيمي وعلى  ية علىللعاملني من متنوعي الثقافة كالعمر واملتؤهل التعليمي واخلربة أثر إجيايب وذو داللة إحصائ

العدالة التنظيمية أيضاً يف الشركات متعددة اجلنسيات، مبعىن أن الوعي وإدارة تلك األبعاد للعاملني من ذوي الثقافات 

املختلفة قاد إىل إدارة تفاعلها واالجتاه هبا حنو الفعالية التنظيمية، ومبا يتؤدي إىل ختفيف حدة صراع الدور بينهم، وإىل 

                                                           
 مرجع سابق. م(.1009مايو،  2العامري، صاحل مهدي. ) (28)

 .مرجع سابق م(.1022حسني، أمينة حممد سليمان. ) (29)
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ع وعلى صعيٍد علمي أكثر وبصورة حتليلية أدق، جند أن حمتوى أبعاد التنو  حتسني املناخ التنظيمي بشكل مستمر.

، أوهلا طبقة (30)تسب بني الُبعد املكللعاملني حيتوي على ثالث مستويات أو طبقات توضح املدى بني الُبعد الفطري و 

كلت ظهوراً، فهي تتعامل مع مناذج من الفهم والعالقات السببية اليت تشاالفرتاضات األساسية: وهي أكثر عمقاً وأقلها 

عرب التاريخ، وتناقلتها األجيال من خالل عملية التعلم، واملعتقدات واألفكار اليت تدور حول طبيعة اإلنسان، وهذه 

نية هي طبقة القيم االطبقة اليت يصعب يف معظم األحيان تغيريها خصوصًا لدى كبار السن. يف حني أن الطبقة الث

واألفكار: ورمثل مظاهر لالفرتاضات األساسية وتضمها جمموعة من القواعد اخلُلقية اليت حتكم اجلماعات االجتماعية، 

وميكن إىل حٍد ما تغيري القيم بواسطة معلومات جديدة ومواقف جديدة. يف حني أن الطبقة الثالثة هي طبقة السلوكيات: 

يم لثالث وضوحاً، وميكن تغيريها بالتعليم والتكّيف، وتغيري السلوكيات ال يعين تغيري القوهي أكثر هذه الطبقات ا

واألفكار، أو االفرتاضات األساسية، وإمنا هتذيبها حىت تتماشى مع وضع آخر وخمتلف. ومن خالل الطبقات السابقة 

عاد فطرية ال ميكن للعاملني، يتضح أن هناك أبأو ما نستطيع أن نطلق عليها اخلطوات يف بنا  القاعدة الثقافية/التنوعية 

أو قد يصعب تغيريها، وبالتايل يتم العمل واحملاولة على معاجلتها بالتعلم عنها أكثر، وميكن وصفها بأهنا أبعاد صلبة. 

 وهناك أبعاد أخرى باإلمكان أن تكتسب، ونفرتض استطاعة القائد اإلداري تكييفها حبسب القدرة على استيعاهبا أو

توجيهها، وهي تتسم بكوهنا أبعاد مرنة. وهذا أحد املتطلبات أو التحديات اليت يتعني على القائد مواجهتها يف إدارته 

                                                           
جلة البحوث مم(. التنوع الثقايف يف املنظمات متعددة اجلنسيات وانعكاساته على اسرتاتيجيات التنمية البشرية. 1020مرسي، سوسن عبد احلميد. )( 30)

 .216-200(، ص ص 1(، ع )18). مج االدارية
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للتنوع الثقايف للعاملني، وما يعين ذلك إمكانية أن توظف املنظمة عرب اسرتاتيجية املوارد البشرية أبعاد قابلة لالكتساب 

 أدوات إدارة التنوع يف املوارد البشرية.من قبل العاملني من خالل سياسات و 

 بيات التنوع الثقافي في المنظماتايجابيات وسل

أن ما  (31)مثلما أن للمفاهيم واملصطلحات اإلدارية األخرى من مزايا أو عيوب، وكأي نظام فقد ذكر الكرطوطي 

يُنسب إىل إدارة التنوع الثقايف من إجيابيات ميكن إمجاهلا من خالل املضامني التالية: بدً ا من كونه يليب متطلبات النفس 

البشرية التواقة إىل االستطالع وحب املعرفة، عالوًة على أهنا مصدر خصب لإلثرا  يف العمل من تفاعل ثقافات األفراد 

رى أن التنوع الثقايف من ضروريات احلياة استنادًا الشتقاقه من التنوع البيولوجي، ومن مع بعضهم البعض، إىل أنه ي

بأن هناك العديد من اإلجيابيات والسلبيات  (32)أمحد دراسة وضحت أضرورته لبقا  النفس البشرية. ومن جانٍب آخر 

البشرية  زيات: ايادة قدرة اجتذاب املوارداليت من املمكن أن حتدث يف ظل إدارة التنوع الثقايف من عدمها، ومن تلك امل

الكفتؤة، واملرونة التنظيمية، والتنوع يف األفكار واخلربات واملهارات الذي يقود إىل اإلبداع واالبتكار يف حل املشكالت. 

يات: بهذا ومل خيُل التنوع الثقايف من انعكاسات سلبية جنمت عن عدم إدارة التنوع الثقايف بشكٍل كف ، ومن هذه السل

العنصرية، والتمييز بني فةات العاملني، يليها سلبية العزو املتسرع ملسبيب املشكالت داخل العمل بسبب احندارهم من 

                                                           
 .220-202(، ص ص 11، ع )مجلة حوليات كلية اللغة العربيةم(. آليات تدبري التعدد الثقايف. 1002الكرطوطي، معتصم. ) (31)
مية كلية المجلة العلية. م(. دور إدارة املوارد البشرية لدعم مدخل إدارة تنوع املوارد البشرية بالشركات متعددة اجلنس1020أمحد، جنال  حسن مجعة. ) (32)

 .298-286(، ص ص 1(، ع )2. مج )التجارة باإلسماعيلية جامعة قناة السويس
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منطقة أو عرق أو دولة معينة، فضاًل عن حتيز املدرا  أو العاملني ضد أقليات أو دول حمددة ومنها التحيزات ضد 

"السقف الزجاجي" وهو حاجز غري مرئي تعاين عادًة منه النسا   النسا ، فظهر على ضو  ذلك ما يعرف مبصطلح

ا، أو يف تعلِّي على التقدم إىل الوظائف اإلدارية العلي مقليات العرقية، فهو حيد من قدرهتخصوصاً يف البدان النامية أو األ

تواهم املهين ة كفا هتم ومن مسسلَّم الوظائف اإلشرافية سواٌ  يف الشركات الكربى أم يف القطاع العام بالرغم من  درج

أو املعريف املتقدم، ورمبا بسبب كوهنم من فةات أخرى غري املسيطرة أو بسبب سيطرة الرجال، وقد يراه البعض مبثابة 

انتصارًا للتقاليد، مع مالحظة اطراد هذه املمارسات حىت بعد اتفاقية سيداو اليت تناولت تنظيم املرأة يف العمل. وقد 

الضو  على سبل عالج االقصا  جتاه املرأة يف بيةة العمل وذلك عرب تبين إدارة املنظمة  (33) مصطفى سلطت دراسة

لبعضاً من اخلطوات الناجعة يف ذلك، كأن يتم ختطيط الوظائف لكي تراعي وتناسب العنصر النسوي، وإعطا  املدرا  

الوظائف  ى هتيةة فرص كافية لتدريبهن علىحلقات دراسية وتوعوية عن طبيعة العمل النسائي، كما يتم العمل عل

القيادية، وتدعيم ذلك عرب توفري اخلدمات املالئمة يف بيةة العمل والالامة للعنصر النسائي، وأن تدعم األحباث العلمية 

 اليت تكرس جهدها خلدمتهن، ومن ذلك أيضاً مستؤولية وسائل اإلعالم جتاه دعم املسار القيادي واملهين هلن.

 

 

                                                           
 .12-10(، ص ص 15(، ع )2، مج )مجلة التنمية اإلداريةم(. التمييز ضد املرأة يف التعيني والرتقية: أسبابه وعالجه. 2986مصطفى، أمحد. ) (33)



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 في المنظمات لتنوع الثقافيإدارة ا

مما تقدم حول إدارة التنوع الثقايف يتضح أنه أحد املصطلحات اإلدارية احلديثة نسبيًا لدى املنظمات، حيث تعرفه 

Allen (34)  بأهنا تلك اإلدارة اليت حتاول فهم وحتسني تفاعل امال  العمل واملديرين والعاملني والعمال . أي عبارة

عن دراسة ممارسات عملية اإلدارة عرب الثقافات املتعددة، فهي تشرح وتصف وتقارن سلوك األفراد واجملموعات ضمن 

قد عرفتها بأهنا عبارة  (35) (lia, 2005Commonwealth of Austraالبلدان والثقافات. بينما جند أن )

عن تطبيق ممارسات اإلدارة الفعالة اليت تعرتف بالتنوع البشري واالجتماعي يف قوة العمل وتعي االختالف بينهما، 

وإدارة هذه االختالفات سوا  من حيث النوع، واألصل، والعمر، والثقافة، اللغة، والعجز، والديانة، والتوجهات، أو وأية 

ا  وتوجهات األفراد يف املنظمات، وذلك هبدف االستفادة من فوائد التنوع يف ايادة فعالية خصائص أخرى تشكل آر 

األعمال واملنظمات ويف حتقيق العدالة بني مجيع العاملني يف املنظمات بعدم التحيز جلماعة على حساب مجاعة أخرى 

ي أن أي شكل من أشكال إدارة يف التنوع الثقايف وهللتبصر حملة  (36) (Miroshink, 2002وهكذا. وتضيف )

االختالفات الثقافية جيب أن يبدأ بإدراك هذه االختالفات، مع جتنب إطالق األحكام املسبقة عليها، مما يسمح برؤية 

االختالف حيث يوجد، وترى بأن جتاهل االختالفات الثقافية أمر غري جيد، كما أن احلكم عليها بأهنا جيدة أو سيةة 

                                                           
(34)Vloeberghs, (2001) CROSS CULTURAL PATTERNS OF INTERNATIONALIZATION Allen L. Bures, Daniël  

AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ISSUES, Competitiveness Review: An International Business 

Journal, Vol. 11 Issue: 2, pp.48-56. 
(35)ersity: a guide to resources for educators COA (Commonwealth of Australia) (2005) Managing cultural div 
.Commonwealth of Australia, Canberraand managers working in higher education. Diversity works.  
(36)Journal Victoria Miroshnik, (2002) CULTURE AND INTERNATIONAL MANAGMENT: a review",  

of Management Development, Vol. 21 Issue: 7, pp.521-544. 
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ساعد يف ي يات عرفية أو بيةية غري مالئمة، حيث أن الفهم واإلدراك املسبق هلذه االختالفاتسوف يتؤدي إىل سلوك

التخفيف من مثل هذه السلوكيات. وجيدر مراعاة أن هذا النوع من اإلدارة يستحسن تطبيقه يف املنظمات اليت حتتوي 

وأيضاً جند أن درجة االهتمام بإدارة االختالفات الثقافية  .(37)بالضرورة على عدد كبري من العاملني ذوي التنوع الثقايف 

تعلو عند الشركات متعددة اجلنسيات عنها يف الشركات األخرى، باعتبار أن طبيعة هذه الشركات تقوم بتوظيف أفراد 

هارات معينة مب من مجيع أحنا  العامل، وهذا األمر جيرت تلك الشركات ألن تواجه أمهية تنمية أو استقطاب قيادات إدارية

قادرة على إدراك هذا التباين الثقايف الداخلي، حبيث تستطيع املواانة بني وجهات النظر والقدرات داخل هذه الشركة 

ومراعاة عدم سيطرة إحدى اجملموعات اإلدارية على غريها، وتشجيع الرؤية املشرتكة وااللتزام الشخصي من أجل حتقيق 

ويف هذا املسار تناولت البعض من البحوث والدراسات  .(38)دة لألفراد العاملني فيها تكامل الشركة على مستوى القاع

أثر سيطرة األفراد أو اجلماعات املتنوعة على بعضها البعض داخل املنظمة، وما ينشئ على إثر ذلك من نزاعات بني 

ني دور القيادة اإلدارية لثقايف للعاملني وباألفراد، وكنتيجة لوجود فجوة مل يتم إدارهتا بالشكل األفضل بني واقع التنوع ا

 Brewerيف إدارته، وما لذلك من انعكاسات سلبية على منحىن األدا  واإلنتاجية الكلي للمنظمة، وقد أشارت دراسة 

et al (39) لذكور وسلوك إدارة الصراع لس وحالة املنظمة اليت أجريت جنوب اسرتاليا الختبار العالقة بني دور اجلن

                                                           
 مرجع سابق. م(.1020أمحد، جنال  حسن مجعة. ) (37)

 مرجع سابق. م(.1022أبو قحف، عبد السالم حممود؛ عبيد اهلل، فايزة. ) (38)

(39)Neil Brewer, Patricia Mitchell, Nathan Weber, (2002) GENDER ROLE, ORGANIZATIONAL STATUS,  
AND CONFLICT MANAGEMENT STYLES, International Journal of Conflict Management, Vol. 13 Issue: 

1, pp.78-94. 
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( فرداً ومبقارنة الدور تبني أن دور اإلناث سجل 228واإلناث يف ثالث منظمات متشاهبة، ومشلت الدراسة عينة من )

درجة أعلى يف جتنب النزاع بينما وجد أن دور الذكور كان مسيطراً يف النزاعات، كما اتضح دور اإلدارات املباشرة دوراً 

ديث للقيادة العليا دوراً مهماً يف احتوا  منوذج النزاع. وبنا ً على ما تقدم من احلهاماً يف الطاعة وتفادي النزاع، بينما كان 

حول إدارة التنوع الثقايف، يتضح أنه من املمكن حتديد األدوار أو املهام اليت جيب أن تسعى إليها إدارة التنوع الثقايف، 

بني  موا مةتسعى للفة املنظمة وثقافة العاملني فيها، و وهي: أن عملية إدارة التنوع الثقايف تقوم بتحقيق التواان بني ثقا

طريقة عمل الشركة األم وبني طريقة عمل فرع الشركة يف البلد اآلخر، كما أهنا تعمل على توعية العاملني جتاه فوائد 

ة وإدارة الفجوة ومنافع االنسجام مع الثقافات األخرى، وأثرها اإلجيايب املنعكس على األدا ، وأخرياً جندها تقوم مبعاجل

إىل  (41) عبداهلاديوعلى الصعيد التطبيقي توصلت دراسة  .(40)الناجتة يف معرفة وخربة العاملني نتيجة التنوع الثقايف 

أنه من أهم املشكالت واملعوقات اليت تواجه إدارة التنوع يف الشركات متعددة اجلنسيات هي إعادة تصميم العمل سيما 

، يتوافق مع تنوعات واختالفات العاملني، وأنه ال ميكن استنساخه بني الشركة األم وبني الفرعيف فروع شركات األم مبا 

حبيث يتعذر تطبيق شكل العمل على الطريقة نفسها، مشرياً إىل أنه مل يعطى اجلانب الكايف من قبل الباحثني والدارسني، 

عمل ة اإلدارية بغية أن تعطي مثارها، وأن تصميم الوأضاف بعد ذلك إىل أنه جيب االعداد اجليد والفعال هلذه العملي

جيب أن يكون مرناً على الشكل الذي يراعي االختالفات بني الشركة األم وفروعها املنتشرة يف بيةات أخرى. وأشارت 

                                                           
 مرجع سابق. م(.1020مرسي، سوسن عبد احلميد. )( 40)

ات المجلة المصرية للدراسم(. مشكالت إدارة األفراد بالشركات متعددة اجلنسية حتليل بعض الدراسات العاملية. 2990أمحد إبراهيم. ) عبداهلادي، (41)
 .286-212(، ص ص 1(، ع )20، مج )مصر –التجارية 
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 ،ضمن حتليل هلا عن نشأة مفهوم إدارة التنوع الثقايف إاا  تنامي الدراسات واألحباث حول هذا املصطلح (42)معيقل 

أنه اشرتك املهتمون واملتخصصون باملساواة واإلجرا ات اإلجيابية يف بداية الثمانينات املعينون من قبل الشركات األمريكية 

جنًبا إىل جنب مع مستشاري املساواة يف إقامة احلجة على أنه جيب النظر إىل التنوع يف القوى العاملة كميزة تنافسية 

تهم األساسية هي: ال تعزا التنوع ألنه أمر قانوين، بل ألنه يف صاحل العمل، ومنذ وليس كقيود قانونية، وكانت رسال

ذلك احلني شرع الباحثون يف اختبار فرضيات استفادة العمل من التنوع وإدارة التنوع اليت عرفت باسم دراسة اجلدوى 

( لكل دوالر أنفقته بعض %251حول التنوع، وبينت الحقًا هذه الدراسات أن العائد على االستثمار قد بلغ )

 األمريكية. Nextelالشركات يف التدريب على إدارة التنوع كما يف شركة 

 الثقافي في المنظمات برامج إدارة التنوع

لقيادة املتؤثرة نفسياً إىل ا  –حبسب األدبيات  –جتدر اإلشارة هنا إىل أن القيادة اإلدارية والتنوع الثقايف هي حباجة أكثر 

إىل أن مهارات القائد الدميوقراطي تربا يف حتقيق  (43)عنه يف التكامل مع املفاهيم األخرى. ويف ذلك يشري كنعان 

 يقة ذاهتا من خالل جتسيد التآلف واالندماج بني العاملني، عرب ما يبديه القائد منالقاعدة الذهبية وهي املعاملة بالطر 

الذي حيصل بينهم وكمراعاة لُبعد اخلربة، ف وا مةعناية واهتمام يف ضم ودعم امللتحقني اجلدد جبماعة العمل كنوع من امل

                                                           
، مجلة المعرفةم(. هتتم باملساواة والعدل وتكافتؤ الفرص وحتتاج إليها مدارسنا.. إدارة التنوع. 1026سبتمرب،  21معيقل، نورة سعود. ) (42)

www.almarefh.net. 
 . مرجع سابق.81م: 1009كنعان، (43)
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ة مع بعضها من حيث السن واخلربة، ومتآلفأحياناً أن املوظف حديث العهد يف املنظمة جيد نفسه بني مجاعة متفاوتة 

البعض يف نفس الوقت، وبالتايل يتمثل دور القائد هنا يف توثيق صلة هذا املوظف باجملموعة وأن يتم تقدميه بشكل 

يشعره بأنه جز  من هذه اجملموعة، وأضاف أيضاً بأن بعض نتائج الدراسات أفضت إىل أن كاًل من: الرتحيب واحتوا  

جلدد وتسهيل إجرا ات تعيينهم واخنراطهم ضمن جمموعة العمل يساعد يف جتذير عالقتهم مبجموعة العمل املوظفني ا

ومنحهم شعوراً باالرتياح إاا  املهام املوكلة إليهم، وأن عدم حتقيق ذلك يولد لديهم شعوراً باالنطباعات السلبية األولية، 

ثريها على وحتديد عناصر الثقافة يف البلد املضيف ملعرفة مدى تأوأن الشركات متعددة اجلنسيات باتت تلجأ إىل دراسة 

مجاعات العمل، وحماولة االستفادة من التنظيمات الغري رمسية فيها من خالل إجياد قيادات غري رمسية جيدة ملثل هذه 

الجتماعية م ااملنظمات أو الفروع. وبالتايل بات لزامًا على مثل هذه املنظمات أن تبحث عن قيادات تراعي القي

واحلضارية للمجتمعات املختلفة، واليت تنعكس آثارها على سلوك األفراد واجلماعات الرمسية وغري الرمسية واجتاهاهتا 

املختلفة. وحىت ميكن التخلص من بعض اآلثار السلبية اليت قد تظهر مع التنوع الثقايف، فإن األمر يتطلب إلدارة ولقيادة 

ا قوة العمل، وهل االهتمام بإدارة وقيادة هذا التنوع تأيت ضمن أولويات املنظمات اليت تعىن هب واعية للتنوع الثقايف يف

فإنه منذ سنوات بسيطة قامت مجعية التدريب والتنمية األمريكية بعمل  (44)يف هذه األيام. وحبسب جرينربج وبارون 

وضوع الثقايف، واتضح من نتائج املسح أن املدراسة مسحية يف أكرب من ألف شركة عن مدى االهتمام مبوضوع التنوع 

( من الشركات بأن املوضوع ضمن قمة أولوياهتا، كما أفادت الدراسة %22ال يأيت ضمن قمة أولوياهتا، حيث أجابت )

                                                           
 مرجع سابق. م(.1026جرينربج، جريالد؛ وبارون، روبرت. ) (44)
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( من الشركات بدأت تفكر يف املوضوع، ومن النتائج أيضاً أن أسباب اهتمام الشركات مبوضوع إدارة التنوع  %11بأن )

ثاًل يف استشعار القيادات العليا ألمهية إدارة التنوع باإلضافة جلذب واستبقا  الكفا ات البشرية، وعليه فقد كان متم

بدأت الشركات تباعًا لذلك بااللتزام بقوانني تدعم التنوع كعدم التحيز أو التمييز، باإلضافة إىل وضع برامج إلدارة 

ا، واليت من نويه ألهم النواحي اليت حترص برامج إدارة التنوع على تقويتهوقيادة التنوع، وقدم التحليل لنتائج املسح الت

املفرتض أن تتم بواسطة القائد اإلدارية إاا  إدارة التنوع ، ومن هذه النواحي: ترويج السياسات اليت ال تشجع على 

نة، وإعطا  عن جداول عمل مر  التحرش اجلنسي، وتوفري األدوات املهمة اليت تساعد املعاقني على ادا  أعماهلم، فضالً 

وتقدير إجااات املناسبات الدينية املتعارف عليها، والتعاون املرن يف اإلجااات العائلية أو الطويلة. ويف اآلونة األخرية 

بدى واضحًا توجه املنظمات لالهتمام بتنوع قوة العمل والسبل يف إدارته اإلدارة اجليدة وتكامله مع القيادة اإلدارية 

 سليم، وهناك بعض الدالئل املبشرة بذلك كتجارب الشركات الكربى األمريكية حيال ذلك. بشكل

 في المنظماتالتنوع الثقافي والصراع 

يف جملة هارفرد لألعمال مقالة موسومةً بعنوان كيف تتناقش مع أفراد من ثقافات أخرى،  (45)لقد كتبت جيان وامالؤها 

ويف طي تلك املقالة تناول الكتاب العديد من االحتماالت التعاملية خصوصًا حينما تكون مديرًا على جمموعة من 

 العمل حينما التعامل املباشر الصريح يفاملوارد البشرية املتنوعة ثقافياً، وعليه جند أن بعض ما اختصروا إلية هو أن 

                                                           
 https://hbrarabic.com. كيف تتناقش مع أفراد من ثقافات أخرىم(. 1025بريت، جيان؛ بيهفارا، كريسنت؛ بوركس، جيفري سانيشيز ) (45)

 (.1022مارس  26)

https://hbrarabic.com/
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يتناسب مع اإلدارة األمريكية ويالقي رواجاً وقبواًل جند أنه يف نفس الوقت تعترب هذه السلوكيات لدى الثقافة اآلسيوية 

 وحمل امتعاض بل ومثاراً للغضب، فالتلميحات اليت تسود على مناخ االجتماعات والنقاشات يف الثقافة اآلسيوية ال تبد

طريقة جيدة إلجناا األعمال يف الثقافة الغربية، حبيث أن الغربيون من جهة يفضلون طرح القضايا علناً يف سبيل الوصول 

إىل حلول دومنا أن تتؤخذ على حممل شخصي، على عكس اجلهة األخرى فالطرف اآلسيوي مييل للطرح الغري مباشر 

يت يطور هبا بات، إن العربة اليت تتؤول إليها املقالة هي الكيفية الوتفضيل طرف ثالث كوسيط للتعبري عن اآلرا  أو الرغ

املدرا  العامليون قدرهتم على التحول من طريقة يف املواجهة إىل أخرى، وحبسب ما تقتضي به احلاجة، وبالتايل انتهت 

ل النزاعات والصراعات إدارة وح تلك املقالة بطرح جمموعة من املقرتحات اليت تعاجل نقص اخلربات لدى املدرا  العامليون يف

اليت تنشأ خارج أطرهم الثقافية، ويف تلك املقرتحات نظروا هلا من منظورين: فاملنظور األول يقول أنك إذا كنت مطلعاً 

اعات يف فهناك ثالث نقاط جيدر االنتباه هلا عند التعامل مع الصر  –أي أنك تنتمي إليها  –رماماً على الثقافة الغربية 

ة ة الشرقية، أواًل: أن تقرأ ما بني السطور وترتيث يف تفسري وحتليل التصرفات املوجودة أمامك، ولتبدأ بطرح األسةللثقاف

ياتك ومرئ نياً: عرب عن حلولك ومشاريعكاليت جتيب عن دوافع ومسببات قيام الطرف اآلخر بتصرف ما دون آخر، وثا

ىل مساع إجابات مثل قد يكون ذلك صعباً أو رمبا نعم اليت على شكل ستؤال وليس على شكل مسلمة، وكن مستعداً إ

أي ال، وبذلك تكون انتهجت مقاربة مثالية ونفسية على األقل، وثالث املقرتحات هو: أن ال -تدل على عدم االلتزام 

تنزعج من تدخل أطراف ثالثة بل عليك أن تعلم أن املك اآلسيوي حينما ال يواجهك مباشرة أو عندما يستعني 

بأطراف ثالثة إمنا هو من باب االحرتام والتقدير لك. وأما املنظور الثاين فينطلق من أنك مطلع رماماً على الثقافة الشرقية 
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أي بانتمائك هلا، وهناك أيضًا ثالث نقاط يتعني عليك االضطالع هبا عند التعامل مع الثقافة الغربية، أوهلا: أن  –

ي شرة من نظريك الغريب، وأن ال تفرتض مسبقًا أنه مبثابة حتٍد لشخصك وإمنا هجتهز نفسك ملواجهة السلوكيات املبا

انطالقة ثقافية غربية تعاملية يف حميط األعمال تفرتض املوضوعية ومباشرة قواعد القضايا يف العمل، والنقطة الثانية 

واضحا  ي أن كل شي  يبدواستخدم طرح األسةلة االستفسارية حول موضوع النزاع، وقم مبناهضة الفرض الذي يدع

بالنسبة لك، والنقطة الثالثة: كن على علم أن اميلك الغريب قد يتفاجئ أو يغضب إذا رأى تعبريك عن النزاع يتم عرب 

طرف ثالث ومل يعرب له مواجهة من قبلك، وبالتايل درب نفسك على التعامل الكامل مباشرة مع الطرف اآلخر. وهنا 

ن من احلاالت اليت ينشأ بسببها الصراع هي أن يكون الفرد عاملاً بسلوكياته وتصرفاته بينما أ (46)العتييب ذكرت دراسة 

تكمن املشكلة يف عدم معرفتها من قبل االخرين وهنا حيتمل أن ينشئ الصراع، وأيضاً يف حالة أخرى كأن يكون الفرد 

ئ صراع، كما ذكرت ا أيضاً من احملتمل أن ينشمثرياً للغضب يف تصرفاته ويف أسلوبه ولكنه ال يشعر وال يدرك ذلك وهن

الدراسة أن من أنواع الصراع التنظيمي: الصراع ألجل القيم، فيجد الفرد نفسه يف مواجهة هتديد لقيمه أو نزاع جتاه 

مدى تقبل األخذ بقيم جديدة من عدمه، باإلضافة كذلك أشارت الدراسة إىل الصراع الفكري: وهو ما حيدث عندما 

ألطراف املتنااعة إىل توافق فكري أو أي مقاربات ذهنية وبالتايل يتشكل هذا النوع من الصراع، كما قام الباحث تفتقر ا

م 1001-2980"العتييب" بعملية استقرا  لألدبيات اليت تناولت موضوع الصراع التنظيمي اليت احنصرت خالل الفرتة 

                                                           
 حية لوجهات نظر ضباط املديرية العامة للجوااات مبدينة: دراسة مسالصراعات التنظيمية وأساليب التعامل معهام(. 1005العتييب، طارق بن موسى. )( 46)

 الرياض. رسالة ماجستري غري منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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لتنظيمي، واليت كان من ضمنها: )طبيعة العالقات الشخصية سبباً من أسباب الصراع ا 01ليكشف االستقرا  عن وجود 

 بني العاملني، ومنط القيادة املستخدم( ولعل هذين السبيني ينشةا يف بيةة التنوع الثقايف للموارد البشرية أيضاً. وملا كانت

اليت تناولت أمناط  ياتالعالقات الشخصية وأمناط القيادة املستخدمة من مسببات الصراع التنظيمي وعرب استقرا  األدب

القيادة اإلدارية والصراع التنظيمي يتضح أنه يتمحور يف معظمه حول أساليب وأمناط القيادات اإلدارية جتاه إدارة هذا 

ويف  .(47)الصراع، وهلذا لدى الباحثني املتقدمني مقولًة تقول إنه "ال يوجد شي  أحتل مكانة أعلى من مكانة القائد" 

ن القيادة اإلدارية ودورها يف احتوا  الصراع التنظيمي، حيث قام الباحث بطرح فرضيات عدة منها ع (48)دراسة محزة 

واحدة تفرتض بأن النمط الدميوقراطي يعد هو النمط القيادي املناسب للتخفيف من مستويات الصراع التنظيمي، وقد 

لقائد اجملال أمام إىل أنه عندما يفسح ا يف دراسةاملشاركني تبني بعد حتليل أداة الدراسة قبول هذه الفرضية حيث أشار 

العاملني إلبدا  آرائهم يف جمال العمل وطرح األفكار اجلديدة وأنه عندما يتمتعون بدرجة من الوال  جتاه القائد تسهم 

مد اع تعتجناح عملية إدارة الصر  -املشاركنيحبسب آرا  -يف التخفيف من مستويات الصراع، هذا باإلضافة إىل أن 

على تفويض القائد جلز  من صالحياته للموظفني. ومن هنا يتضح العالقة بني أمناط القيادة اإلدارية وبني مستويات 

الصراع التنظيمي وعن درجة التعقيد فيه، لذلك يصبح األمر أكثر تعقيداً عندما يصبح املوظفني ذوي تنوع ثقايف ومن 

                                                           
 مرجع سابق. م(.0102ندا، فواي شعبان مدكور. ) (47)

 دراسة ميدانية مبقر اإلدارة احمللية لوالية املسيلة. رسالة ماجستري: القيادة اإلدارية ودورها في احتواء الصراع التنظيميم(. 1026محزة، بن معتوق. )( 48)
 بسكرة.-غري منشورة، اجلزائر: جامعة حممد خيضر
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فاعلية القيادة اإلدارية يف بيةة العمل  عندراسة ميدانية  (49)الزومان خلفيات ثقافية متعددة، وعلى هذا الصدد أجرت 

عرف على سابك، حيث هدفت الدراسة للت –متعددة الثقافات بالتطبيق على الشركة السعودية للصناعات األساسية 

ل متعددة ممدى توافر خصائص القيادة الكاريزمية وخصائص القائد األخالقي من وجهة نظر املوظفني يف بيةة الع

الثقافات، وأثر تلك اخلصائص على عالقة املوظفني فيما بينهم من حيث مستوى الصراع ومن حيث مستوى االنسجام، 

وان مالئمان زمي والنمط القيادي األخالقي يبديوبعد حتليل البيانات كان من أبرا النتائج اهلامة أن النمط القيادي الكار 

 وى االنسجام بني املوظفني أيضاً.كما أهنما يسامهان يف ايادة مست  لتقليل مستوى النزاع بني املوظفني

 النتائج:
 بالنسبة للمتغريات حمل الدراسة:

 التنوع الثقافي: (2

هناك أبعاد أولية موروثة مثل )العمر، األصل، العرق، النوع، والقدرات اجلسدية(، وأبعاد ثانوية مكتسبة مثل  -أ

احلاالت االجتماعية، اخلربات العسكرية، املعتقدات الدينية، اجلنسيات، حالة )اخلربات املتجمعة، الدخل، 

 .الوالدين، املتؤهالت العلمية، واللغات(

                                                           
م(. فاعلية القيادة اإلدارية يف بيةة العمل املتعددة الثقافات بالتطبيق على الشركة السعودية للصناعات األساسية. 1020الزومان، موضي بنت حممد. ) (49)

 .108-280(، ص ص 2(، ع )66. مج )اإلدارة العامةمجلة 
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ما يستطيع القادة فعله هو هتذيب وتدريب وتوجيه ومعاجلة السلوكيات اليت تقع ضمن األبعاد الثانوية، وتقبل  -ب

 األبعاد األولية بالرغم من كوهنا صلبة.

 ادل.رمت إدارته بشكل ع إذاالتنوع الثقايف هو مصدر داليل للقيم، ومصدر لإلبداع واالبتكار واإلثرا   -ت

 القيادة اإلدارية: (1

 اتضح أن األمناط القيادية املناسبة هي: الدميوقراطية، والكاريزمية، واألخالقية. )االستبدادية، والرتسلية(. -أ

 اتصاله مبرؤوسيه إمنا هو نتيجة تناسيه لسلوك العاملني الذي يشكل أداةساميون: إن إخفاق القائد اإلداري يف  -ب

 فعالة ميكنه بواسطتها حتقيق أهداف التنظيم الذي يقوده.

 القائد العاملي كحل./املدير -ت

 ( الصراع التنظيمي:4

صية الشخ بسبب جهله بسلوكياته، و من جهة د بسلوكيات امال ه اآلخرينتنشأ النزاعات ألسباب: جهل الفر  -أ

 .من جهة أخرى جتاه اآلخرين

النزاع  يتفوق على احلل التقليدي املفضي إىل جتنب –عرب األداة املناسبة "القادة"  -يبدو أن حل إدارة النزاع  -ب

 وجتاهله. حيث: )ال تدير النزاع ألنه أمر قانوين، بل ألنه يف صاحل العمل(.
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       Abstract 

 The world is witnessing a rapid and growing development towards the 

acquisition of the latest information and communication technology (ICT) 

mechanisms and the transition from the various material industries to the intellectual 

industry, the so-called knowledge economy. The latter have seen an active role in 

accelerating the levels of cognitive development, for their money has a proven role 

in supporting and developing economic development in its overall concept. 

 

 The knowledge economy is measured from a set of specific indicators and 

criteria that help to give the optimal model that helps create added value in the levels 

of economic development. 

 Our study of this subject indicates that there are a significant number of 

indicators and that many of them are difficult to measure precisely because they are 

based on a qualitative qualitative concept rather than a quantitative one, and a 

comprehensive standard can not be found for all components of the knowledge 

economy, which we seek to define. In this paper, we will attempt to present some of 

the criteria for measuring the knowledge economy and how to use it (moving the 

qualitative criterion to a quantified criterion), with refer.ence to some models that 

contribute to raising the level of cognitive and economic development (KAM 

model). 

 Keywords  
 Knowledge Economy, Economic Development, Quantitative Standard, 

Indicator Measurement, KAM Model. 
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 الملخص 
أحدث آليات تكنولوجيا املعلومات واالتصال واالنتقال  يشهد العامل حديثا تطورا متسارعا ومتزايدا حنو اكتساب 

من الصناعات املادية مبختلف مدخالهتا، إىل الصناعة الفكرية واليت يطلق عليها مصطلح اقتصاد املعرفة. هذه األخرية 
ية يف ية املعرفية، ملاهلا من دورا مشهودا يف دعم وتطوير التنمية االقتصادشهدت دورا فعاال يف تسريع مستويات التنم

 مفهومها الكلي.
يتم قياس االقتصاد املعريف انطالقا من جمموعة مؤشرات ومعايري حمددة تساعد يف إعطاء النموذج األمثل الذي  

 يساعد يف خلق قيمة مضافة يف مستويات التنمية االقتصادية.
املوضوع تشري إىل أن هناك عدد معترب من املؤشرات وأن العديد منها يصعب قياسها  دراستنا هلذا  

بدقة كوهنا يرتكز على مفهوم كيفي سلوكي أكثر مما هو كمي، كما أنه ال ميكن اجياد معيار شامل جلميع مكونات 
 االقتصاد املعريف، وهو األمر الذي نسعى إىل حتديد معامله. 

بحثية سنحاول عرض بعض معايري قياس االقتصاد املعريف وطريقة استخدامها)االنتقال من خالل هذه الورقة ال 
باملعيار الكيفي إىل معيار مقاس كميا(، مع اإلشارة إىل بعض النماذج املسامهة يف الرفع من مستويات التنمية املعرفية 

 .) KAMمنوذج (واالقتصادية 
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 المقدمة
 حاليا مرحلة جديدة ابرز مالحمها االستخدام الواسع النطاق الفرازات الثورة املعلوماتيةتعيش اجملتمعات االنسانية  

والتكنولوجية وما يتبعها من ثورات معرفية الحمدودة باملقارنة مع املوارد االقتصادية احملدودة ملختلف الدول يف العامل. وال 
ميا واقتصاديا، باجملتمعات يف مصف الدول املتطورة عل شك يف ان املعرفة مبختلف مدخالهتا هي القلب النابض للنهوض

االمر الذي اضفى اهتماما واسعا ودقيقا القتصاد املعرفة، باعتبارها العنصر االنتاجي االكثر فعالية واحملدد الرئيسي يف 
 تطوير الكفاءات واملؤهالت البشرية والقاعدة االساسية حنو التطور والرقي.

ان عرفة لي  باألمر السهل، فاملعرفة متيري كيفي نابع من االطار السيكولوجي عند االنسوحنن نعترب أن قياس امل 
وتزداد صعوبة القياس كلما صعب اجياد مقياس حمدد وشامل هلذا اليرض،األمر الذي أثار بعض التساؤالت يف شرح 

 ف اجملتمعات.قتصادية ملختلوقياس هذا املفهوم الذي بات أهم عنصري يف حتقيق مستويات عالية يف التنمية اال
 من هذا املنطلق جاءت هذه الورقة العلمية لإلجابة على التساؤالت التالية:

 إشكالية الدراسة 
 كيف يساهم االقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية االقتصادية على الصعيد العربي واإلسالمي والدولي؟

 تتفرع عن هذا السؤال الرئيسي اسئلة جزئية كالتالي:
  املقصود باالقتصاد املعريف وماهية خصائصه؟ما 
 ماهي معايري قياس مستوى فعالية االقتصاد املعريف وأين تكمن أمهيتها؟ 
 كيف ميكن تطبيق هذه املعايري وكيف يتم قياسها؟ 
 كيف تساعد هذه املعايري يف الرفع من معدالت التنمية االقتصادية؟ 
 ن أمهية االقتصاد املعريف الذي تزايد االهتمام به بعد الثورة تكتسي هذه الدراسة أمهيتها م: أمهية الدراسة

زة ومن الدور الواضح القتصاد املعريف يف تطوير اقتصادت الدول ورفع قيم نواجتها االمجالية وحتقيق مي املعلوماتية
 تنافسية على الصعيد الدويل.

  :يري دف من خالل هذا البحث إىل شرح متعى ضوء االشكالية السابقة واألمهية املبتياة هناهلدف من الدراسة
االقتصاد املعريف شرحا كيفيا وكميا من خالل عرض معايري قياسه و كيفية تطبيقه على بعض الدول العربية 
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واإلسالمية واألجنبية، مع االشارة إىل صعوبة حتديد مقياسا منوذجيا وشامال لكل املعايري احملددة القتصاد 
 املعرفة.

 اخلصائص، حماور رئيسية، حيث تناولنا يف احملور األول املفاهيم و  اربعة نا بتقسيم البحث إىل: قممنهجية البحث
 ،وأشرنا يف احملور الثاين إىل حمددات قياس االقتصاد املعريف والركائز االربعة الرئيسية اليت جاء هبا البنك الدويل

نهجية منا منوذج استعرض ، ويف املبحث األخريقراءة يف مؤشرات قياس االقتصاد املعريف مشلأما احملور الثالث 
الذي قدمه البنك الدويل، ومتت الدراسة مبنهج وصفي حتليلي الذي خيدم  KAM2012االقتصاد املعريف 

 اليرض من هذا العمل.
 
 

 ماهية اقتصاد المعرفة وخصائصهالفصل األول: ل
لذي اعتمد تاسع عشر ظهر النظام الرأمسايل يف االقتصاد اتلعب املعرفة دورا حموريا يف خلق الثروة،  ففي القرن ال      

على تطبيق املعرفة يف األدوات والعمليات واملنتجات كمرحلة أوىل, مث ممارساهتا يف املصانع. مث جاءت املرحلة الثانية 
رفة كان مدفوعا لدرجة  علتطبيق املعرفة يف العمل اآلدمي يف خطوات اإلنتاج واملكننة يف املؤسسة، هذا التطور يف تطبيق امل

 كبرية بالرغبة يف زيادة القدرة اإلنتاجية االقتصادية. 
 تعريف اقتصاد المعرفة المبحث األول: 

يف هذه الدراسة ينطوي اقتصاد املعرفة على ذلك االقتصاد الذي تلعب فيه املعرفة واإلبداع دورا رئيسا  (2
لى املعرفة، أهم عوامل النمو يف االقتصاديات املبنية عومتناميا يف إحداث النمو واستدامته، وتعترب املعرفة 

بل أن املعرفة تعترب سلعة قائمة بذاهتا. كما يعرف اقتصاد املعرفة :" باالقتصاد الذي يدور حول احلصول 
على املعرفة، واستخدامها، وتوظيفها، وإبداعها وابتكاراها ، هبدف حتسني نوعية احلياة مبجاالهتا كافة  

ستفادة من التطبيقات التكنولوجية املتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال املعريف، من اجل اال
   1إلحداث جمموعة من التييريات االسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي"

                                                           
 12ص،  2007، والتوزيع للنشر املسرية دار ، األوىل بعةالط ، املعريف واالقتصاد املنهج ، العزاوي حممد فائز اهلامشي، الرمحان عبد  1
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 يفاقتصاد املعرفة هو منط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات االنرتنت واحلاسوب 
خمتلف أوجه النشاط االقتصادي ,وخاصة يف التجارة االلكرتونية مما جعل العلم مبثابة قرية واحدة ، مرتكزا بقوة على 

 اإلعالم واالتصال. املعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا 
 : 2اية مؤهلة تتصف مبزايا رئيسية أمههوللقيام بكل األدوار سالفة الذكر، يتطلب اقتصاد املعرفة موارد بشر   
 مستوى عال من التعليم و التدريب.  -
 درجة عالية من التمكني.  -
 احلرص على النمو املهين والتعلم الذايت املستمر.  -
 القدرة على التواصل واإلبداع وحل املشكالت واختاذ القرارات.  -
 املرونة والقدرة على التحول من مهنة إىل أخرى.  -
 القدرة على التعامل مع احلاسوب وتوظيف التقنية بنجاح.  -

 خصائص اقتصاد المعرفة المطلب األول: 
حتديد خصائص االقتصاد املعريف، يتم من خالل وصف التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت ترتتب إن            

اإلضافة  إىل  داعات يف مجيع قطاعات االقتصاد، بعلى التقدم التكنولوجي املعريف، وما يرتتب عليه من ابتكارات وإب
وصف مكونات القطاع االقتصادي من قيمة مضافة وهيكل اقتصادي املتكامل ، وكلتا الزاويتني تشرتكان معا يف تكوين 

   3اإلطار العام لالقتصاد املعريف.
 :4ومن أهم املميزات األساسية القتصاد املعرفة نذكر ما يلي

 عام وزيادة ما خيصص للمعرفة ال سيما يف جماالت التعليم والبحث والتطوير واإلبداع، بالشكل الذي ترشيد األنفاق ال
 يزيد من القدرة التنافسية وحيقق االستدامة الالزمة. 

                                                           
 .080، ص1002رحبي مصطفى عليان إدارة املعرفة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  2

ية، كلية االقتصاد دراسات وحبوث الدول النام جملة اقتصاد املعرفة، مركز أمري الفون  عريان، حسام الدين حممد، اقتصاد املعرفة وعالقته باالقتصاد اجلديد، 3
 12، ص1002القاهرة،  –والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، اجليزة 

 ق، األمم املتحدة، بريوت،االسرتاتيجيات وطرائق التطبي اللجنة االقتصادية واالجتماعية ليريب آسيا ، حنو جمتمع متكامل قائم على املعرفة يف الدول العربية: 4
 .21نان، صلب
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  مسامهة املؤسسات والشركات والعائالت يف خلق رأس مال إنساين مفيد للمجتمع، وجيب أن تنصب اجلهود األساسية
 على التعليم بدءا من االبتدائي إىل األعلى.  على األعداد أي

  إعادة النظر يف مناهج التعليم والتدريب والرتبية وعلى كل املستويات, مبا يضمن مواكبة التيريات الكبرية واملستجدات
 العاملية والتأقلم معها.

 ملعنية، ؤسسات العامة واخلاصة اال بد من إنشاء جسور فكرية بني ركائز املعرفة، أي املدارس واجلامعات والشركات وامل
حبيث تتفاعل خلدمة اجملتمع واالقتصاد فاملعرفة الكاملة املستمرة هي مشروع اجتماعي متكامل يبين تدرجييا مبشاركة 

 اجلميع. 
 هناك عدة خصائص متيز اقتصاد املعرفة عن االقتصاد التقليدي وهي كاآليت : و

الستخدام التحليلي القدمي بل هو اقتصاد موارد اليت ميكن باستمرار زيادهتا عرب ا اقتصاد ال يعاين من مشكل الندرة باملعىن
 املتزايد للمعلومات واملعرفة. 

جوهر اقتصاد املعرفة يعين أن قمة املعرفة ذاهتا تكون أكرب حينما ختل يف حيز التشييل ونضم اإلنتاج وباملقابل فان     
 قول أصحاهبا.قيمتها تصبح صفرا حينما تضل حبيسة يف ع

وقد ينعك  ذلك على إنشاء حاجة غري مربرة لتوفري متطلبات تطبيق املعرفة املنقولة منها احلاجة إىل احلصول على      
كلفة تصريح بالتطبيق، وإىل خربات أو معدات رأمسالية ال تتوافر حمليا فتأيت حصيلة نقل التقنية متواضعة بسبب ارتفاع ت

ة لكفيلة بتعظيم االستفادة من اخلربات احمللية املتطورة أو املستوردة، وجند أن املنفعة من املعرفاملعامالت وغياب النظم ا
ال تتوقف على مضموهنا اجملرد وإمنا على مدى إسهام هذا املضمون يف إجياد حلول لقضايا هامة يف جمتمع معني ويف 

 .( يبني ذلك2وقت معني. واجلدول املوايل رقم)
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 القديم االقتصاد مع بالمقارنة المعرفة اقتصاد (: خصائص0رقم) الجدول
 االقتصاد القديم 

P-economy 
 اقتصاد المعرفة

K-economy 

ص
صائ

الخ
 

مية
نظي

الت
 

 عاملية وطنية المنافسة: مجال 

 متقلبة مستقرة األسواق:
 مرتفع متوسط /منخفض  األعمال: حركة
 ة، السياسات التجارية،التحتي البنية :جتهيزي العام: القطاع دور

 املفيدة الصناعات
ملنظمة  االنضمام اخلصخصة، :توجيهي
 اإلقليمية، الشراكة التكتالت العاملية، التجارة
 اخلاص القطاع مع

ص
صائ

خ
 

مالة
الع

 
يف

توظ
وال

 

 مشرتكة  /تضامنية تنافسية العمل: سوق عالقات
 شامل تعلم الوظائف حسب حمددة مهارات المطلوبة: المهارات

 احلياة مدى مستمر تعلم املهام حسب حمدد الالزم: التنظيم
 باملمارسة تعلم

 املرتفعة الدخول  /األجور التوظيف فرص إحداث السياسات: أهداف

ص
صائ

خ
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اإلن

 
 والتعاون االحتاد مستقلة خماطر  /ميامرات األخرى: المنشآت مع العالقة 

 النوعية اجلودة، التجديد، يةاالقتصاد الكتل التنافسية: الميزة مصادر
 الرقمية املكنة لإلنتاجية: الرئيسي المصدر
 واملعرفة االخرتاع، التجديد، االبتكار، املال( رأس العمل،( العوامل  مدخالت النمو: موجهات

 
 التعليم اقتصاديات"بعنوان الوطين امللتقى، مداخلة مقدمة يف المعرفة اقتصاد نحو التحول في التعليم دور : بالل بومجعة،المصدر
، 2015أبريل 09-08يومي اجلزائر،-، جبامعة أدرارالتسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية تنظيم من، "التكلفة و العائد بني
ألول للجمعية ا ، نقال عن: حممد عبد العال صاحل، موجهات التنمية الصناعية يف االقتصاد اجلديد، ورقه مقدمة إىل: املؤمتر السنوي2ص

 .1002أكتوبر  00–01 االقتصادية العمانية, مسقط,
 مفهوم أساليب ومؤشرات قياس االقتصاد المعرفي ، أهميتها وأهم التحديات في قياسهاالمبحث الثاني: 

 أسلوب قياس االقتصاد المعرفي ومؤشراته فهومالمطلب األول: م
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ملعريف لديها، تتخذها املؤسسة كخيار يف قياس مستوى اقتصاد ايقصد باألسلوب يف اقتصاد املعرفة الطريقة اليت  
 اي الكيفية اليت حتدد هبا القيمة االقتصادية للموجودات غري املادية لديها.

أما املؤشرات فهي الداللة االحصائية والبيانات الرقمية اليت تصاغ من معادالت رياضية وقيم بيانية يف صورهتا  
 األداة املساعدة على وصف التطور احلاصل يف االقتصاد املعريف لدى مؤسسة ما. الرقمية،  وهي بذلك متثل

 قياس االقتصاد المعرفي أهمية .0
 االقتصاد املعريف لعدة مربرات أمهها ما يلي:ترجع أمهية قياس 

 بتكاري، ظهور أساليب حديثة يف القياس ختتلق عن تلك التقليدية، حيث تقي  عدة معطيات مثل رأس املال البشري واال
الرضا عند الزبون، عوائد املعرفة ووظيفتها يف األداء االقتصادي على املدى املتوسط واالسرتاتيجي، مثل قياس العوائد 
االقتصادية واالجتماعية من االستثمار يف التعليم والبحث العلمي، وحىت قياس خمزون املعارف اليت تدخل ضمن الدورة 

 نة.االقتصادية خالل فرتة زمنية معي
  حتديد قيمة عناصر رأس املال الفكري القابلة للتداول بيرض إعداد القوائم املالية لألصول غري مادية، لتحديد قيمتها

 ودعم املزايا لتنافسية للمؤسسة.
  بالقياس تتمكن املؤسسة من رفع كفاءة وفعالية األداء للموارد البشرية املؤهلة لديها، مع إعطاء أمهية إلعادة التنظيم
حتفيز االبتكار وبراءات االخرتاع مبا يسمح هلا من التكيف مع احمليط الداخلي واخلارجي ملختلف عناصر البيئة احمليطة و 
 هبا.
  إن القياس يف حمال االقتصاد املعريف يساعد عى إدرار تدفقات نقدية حالية ومستقبليه، من خالل ما يضيفه من قيم

 ذي يؤدي إىل الرفع من تنافسية املؤسسة وزيادة حصصها السوقية.مضافة على الصعيد االسرتاتيجي األمر ال
  احملافظة على رأس املال الفكري من خالل حتديد نقاط القوة والضعف يف األداء، مبا يساهم يف يف وضع خطط لتطوير

 5الكفاءة ومحاية اخلربات من التقادم.
 6ا الفكري تواجه بالضرورة تكلفة رأس مال أعلى.تشري الدراسات إىل أنه املؤسسات اليت تقلل من قيمة رأس ماهل 

                                                           
 .81، ص1000املفرجي عادل حرحوش، رأس املال الفكري طرق قياسه وأساليب احملافظة عليه، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 5
 .22، ص1001جنم عبود جنم، االدارة االلكرتونية االسرتاتيجية والوظائف واملشكالت، دار املريخ، الرياض،  6
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 صعوبات قياس االقتصاد المعرفي .8
إن من الصفات األساسية القتصاد املعرفة هو الالملموسية األصول، وعلية فإذا كان قياس األصول امللموسة  

 ية.األساس فمن الصعوبة قياس أصوله الالملموسة اليت تعترب ركيزتههلذا النوع من االقتصاد أمرا سهال 
نعتقد أن أساس هذا التحدي هو يتعدى كل من حداثته و صعوبة حتديد قيم مدخالت مؤشر املعلوماتية  

ومتيرياهتا، باإلضافة إىل تباين هذه القيم من جمتمع آلخر ومن نشاط إىل نشاط...وحىت لوجود مستويات فكرية متباينة، 
ادية مع وجود عمليات عديدة الستخالص املعايري واملؤشرات االقتصضف إىل ذلك إجراءات فنية يف عملية قياس حمتواه، 

 واالجتماعية.
كما نشري يف هذا الصدد إىل أهم التحديات اليت تواجه عملية قياس وتقييم االقتصاد املعريف على النحو الدقيق  

 وليت من بينها:
 جناح االستثمار يف  وكذلك صعوبة قياس احتمال صعوبة الربط املباشر يف حاالت كثرية بني التكلفة والقيمة يف املعرفة

 7الرأس املال الفكري واالقتصاد املعريف عموما.
 .عدم التوافق العالقات يف العالقة بني مدخالت وخمرجات عملية إنتاج االقتصاد املعريف 

من خالل ما سبق عرضه نستخلص أنه من الصعب أن يستقر الرأي العلمي عن مؤشر عام حمدد ويكون  
ثابة مقياس شامل يعتد به يف مجيع احلالت وخمتلف األوضاع، كما أنه مع استمرار التطور التكنولوجي واستخداماته مب

 الالمتناهية تنشأ احلاجة إىل معايري جديدة تكون مبثابة مرجعية يف القياس.
 قراءة في مؤشرات قياس االقتصاد المعرفيالمبحث الثالث: 

، مكتب APEC ولية كالبنك الدويل، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مؤشرات تشري تقارير بعض اهليئات الد
اد وغريها إىل جمموعة مؤشرات اليت متكن من تقييم مدى فعالية تطبيق االقتص االحصاء االسرتايل،  االحتاد االورويب، 

 املعريف يف دولة ما ويف هذه املساحة حناول تلخيص حمتواها فيما يلي:
 
 

                                                           
aluation of intangible WIPO,On line:www.WIPO.INT,pdf(17/09/2013),p 16.Guruditt N,Joishy,V 7    
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 بنك الدوليمؤشر ال
 (Knowledge Assessment منهجية تقييم المعرفة حاول البنك الدويل تطوير أداة وتقدميها باسم 

Methodology ( واملعرفة باملختصر KAM ،تكون ، وهي تلقياس مدى قدرة الدول على إنتاج وتبين ونشر املعرفة
ياس مقسم من س تلك املتيريات بناءا على سلم قمؤشر متت صياغته لقياس أربعة حماور رئيسية، حبيث يتم قيا 81من 
،وسيتم اتفصيل يف هذا املقياس يف احملور (KAM 2012) مع مقارنة الدول مع الدولة موضع املقارنة   20إىل  00

 الالحق.
 المطلب األول: مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 :مؤشرات أساسية وهي حسب الشكل التايل 02حور يف االقتصادي والتنمية بوضع مقياس يتم منظمة التعاونقامت 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : نموذج 0شكل رقم 
Source : Ehdaa Salah,Indicators of Measuring Knowledge- Based Economy : A comparative study 

with reference to Egypt’s situation in turning to knowledge economy,Cyberians Journal, VOL 44, 

December 2016, PP11,13. 

 التعاون االقتصادي آسيا والمحيط الهادئدول  مؤشراتالمطلب الثاني: 
من خالل اجملموعة االقتصادية لدول أسيا واحمليط اهلادئ، وهو يقوم  APECمن خالل مشروع مسي ب مت تطويره 

 حمور يتكون من جمموعة مؤشرات نستعرضها على النحو التايل:على أربعة حماور كل 
 
 

االقتصاد القائم على 
 المعرفة

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

سياسات العلوم 
 والتقنيات

 رالتأثيو المخرجات  العولمة
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APEC 2000 :8 جدول رقم   
 

Source : Ehdaa Salah,Indicators of Measuring Knowledge- Based Economy : A comparative study 

with reference to Egypt’s situation in turning to knowledge economy,Cyberians Journal, VOL 44,  

December 2016, PP14,15. 

 
 

 المؤشرات المحاور
 بيئة االعمال
 
 
 
 

القيمة اليت تضيفها الصناعات القائمة على املعرفة كنسبة مئوية من الناتج 
 احمللي االمجايل

 صادرات التكنولوجيا
 الشفافية احلكومية
 سياسة املنافسة

 االتلومات واالتصبيئة تكنولوجيا المع
 
 
 

 نسمة من السكان 2000عدد اهلواتف النقالة املستخدمة لكل 
 نسمة من السكان 2000عدد أجهزة احلاسوب املستخدمة لكل 

 نسمة من السكان 2000إمجايل عدد مضيفي االنرتنت لكل 
 

 تنمية الموارد البشرية
 
 

 االلتحاق بالطور الثانوي
ندسني يف جمال البحوث والتطوير لكل مليون إمجايل عدد العلماء وامله

 نسمة من السكان عدد العاملني يف جمال املعرفة من إمجايل القوة العاملة
مؤشر التنمية البشرية وهو قائم على ثالثة مؤشرات وسيطة :العمر، إحراز 

 التعليم، مستوى املعيشة
ن حوث والتطوير لكل مليو إمجايل عدد العلماء واملهندسني يف جمال الب نظام االبتكار

 نسمة من السكان
 إمجايل االنفاق على البحوث والتطوير
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 ABS Australian bureau of statisticsالمطلب الثالث: مؤشرات مكتب االحصاء االسترالي 
اعتمد هذا املؤشر يف اجملتمع االسرتايل حث قام الباحثني بتطويره وإعداده ليشكل قاعدة قياس هامة لالقتصاد   

 ، وهو قائم على مخسة أبعاد منها ثالثة أساسية وبعدين داعمني هلا.املعريف
 وميكننا عرض هذه االبعاد على النحو التايل: 

 سية هي: ااألبعاد األس 
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، رأس املال البشري ،االبتكار وريادة األعمال

 :البعدين الداعمني ومها 
 . ونستعرض هذه املؤشرات وفق الشكل التايل:جتماعيادي واالصالسياق، والتأثري االقت

 
 
 
 
 
 
 

 CO

NTEXT            

  
 
 
 

 أبعاد قياس االقتصاد القائم على املعرفة يف اجملتمع االسرتايل  :8شكل رقم 

Information and 

communications 

technology 

Human Capital 

Innovation & 

Entrepreneur ship 

Economic and Social impact Context Influance 
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Source :Tocan,M. C,Knowledge Based Economy Assessment, Journal of 

Knowledge Management, Economics &informations Technology, (Issue 5, 

October, 2012. Retrieved Dec 29,2014, p 68 

 المطلب الرابع: مؤشرات االقتصاد المعرفي حسب االتحاد االوروبي 
، من خالله مت حتديد جمموعة من املؤشرات وعددها ثالثة 1008وهو مشروع مت تقدميه من قبل االحتاد االورويب سنة 

 8ي كالتايل:وه
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                           
8 22.-Ehdaa Salah, OP CIT, pp 18  

 الخصائصالمجموعة األولى 
 والدوافع

. الموارد البشرية 2

و  والمهارات

 االبداع

إنتاج المعرفة .2

 ونشرها

االبتكار وريادة .2

 األعمال

 األثر االقتصادي

 لقطع التكنولوجيا

 استخدام االنترنت

 من قبل األفراد

 االنترنت استخدام

 من قبل الشركات

 استخدام االنترنت

 من قبل الحكومة

التعليم العام 

 

 العاملين في تعليم

العلوم قطاع 

 والتكنولوجيا

 

المهارات 

 

المرونة 

 بيئة البحوث

 والتطوير

براءات االختراع 

تدفق المعرفة 

 إجمالي االستثمار

 في   

 األصول غير مادية

       المقاوالتية

 مال(يادة األع)ر

 

 الطلب على

 منتجات إبداعية

 سوق مخرجات

 االبداع

إنتاج ونشر .0
 تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
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 مؤشرات االقتصاد المعرفي حسب االتحاد االوروبي : 4شكل رقم 
Source : European Commission ,Indicators for the knowledge-Based Economy : 

Summary Report,2008, PP38-44. 

 أوجه التشابه واالختالف بين المؤشرات السابقة قراءة في

المجموعة الثانية:المخرجات، األداء 

االقتصادي،المجتمع واالقتصاد القائم على 

 المعرفة

 األداء االجتماعي. 2 المخرجات االقتصادية.1

الدخل 

االنتاجية 

التوظيف 

البيئة المحيطة 

 التوظيف والرخاء

 االقتصادي

 العولمةالثة: المجموعة الث

 . المواردالبشرية2 إنتاج المعرفة ونشرها.2 التجارة.1



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

212 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

للمؤشرات السابقة جند أهنا تشرتك مجيعها يف طريقة التحليل لبيئة االقتصاد  من خالل التحليل األويل      
 القائم على املعرفة، وقد احتل مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حمورا رئيسيا يف معظم املؤشرات.

االحصاء االسرتايل إىل أمهية العوامل االجتماعية واآلثار االجيابية والسلبية لعدم توفري قسط يشري مؤشر مكتب     
 وافر من املعرفة ملختلف الطبقات االجتماعية.9 

 على االبتكار يف تقييم املعرفة.  APECكما اقتصر مؤشر     
ددات بيض النظر عن باقي حم و نشري إىل انه يف العموم قامت الدول بصياغة مؤشراهتا حسب احتياجاهتا 

 املعرفة املتفق عليها دوليا، األمر الذي أوجد بعض القصور فيها نذكر على سبيل املثال مايلي:
  ال يوجد اتفاق عام من طرف الدول السابقة حول معيار شامل يتم من خالله قياس مستوى اقتصاد املعرفة يف كل

 الظروف واألوقات.
 ا يف إعداد تلك املؤشرات على املتيري التكنولوجي أكثر من باقي املتيريات.ركزت الدول السابقة جمهوداهت 
 .مل هتتم تلك املؤشرات باجلانب اخلدمايت والثقايف اللذان نعتربمها قطاعان هامان يف خلق قيمة مضافة لالقتصاد املعريف 

 
 KAMحسب نموذج قياس مستوى فعالية اقتصاد المعرفة الفصل الثاني: 

The Knowledge Assessment Methodology – World Bank 2012 
تلعب مؤشرات اقتصاد املعرفة دورا كبري يف قياس مستوى فعالية اقتصاد املعرفة يف خمتلف الدول. فحسب  

 )Knowledge واليت عرفت باسم منهجية قياس املعرفة ،10اليت أعدها البنك الدويلقياس املعرفة الدراسة املتعلقة ب
Assessment Methodology: KAM 2012)  تقيم املعرفة هبدف قياس وحتليل اقتصاد  ، اعتمدت على

 تنمية املوارد البشرية،و  املعرفة، وتقوم هذه املنهجية على افرتاض أن اقتصاد املعرفة يتضمن أربع ركائز أساسية هي: التعليم
استخدام برنامج  حيث يتم والنظام املؤسسي، واحلافز االقتصادي ،علوماتيةاملوالبنية  )البحث والتطوير(، واالبتكار

                                                           
9 based economy: A Emerging Trends and  -for the knowledge Chaudhry A S ,& Fen, Validating the indicators 

challenges in information Technology Management, 2006, Retrieved Feb 20.2015, P26.  
10 Measuring The Knowledge in The World Economy, Knowledge Assessment and Knowledge World bank,  

Index, 200 Economy2,available at: www.worldbank. 
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 هيكلي ونوعي، مت استخدام ألول مرة هذا املقياس  11مؤشرا 81تفاعلي شبكي طور ألجل هذا اليرض باستحدام 
 12دولة لقياس الركائز األربعة السابقة الذكر، وتعتمد الطريقة على معيارين مها: 210يف 
  معيار اقتصاد املعرفة(KEI) س مدى اهتمام البلد باستخدام املعرفة من أجل التنمية االقتصادية.يعتين بقيا 
  ( معيار املعرفةKI.الذي يقي  قدرة البلد على توليد، تبين ونشر املعرفة ) 

 فيما يلي شرح خمتصر للركائز األربعة القتصاد املعرفة 
 المبحث األول: الركائز األربعة القتصاد المعرفة

 
 (Innovation)االبتكار املطلب األول: 

نظام فعال من الروابط االقتصادية مع املؤسسات األكادميية، وغريها من املنظمات اليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة    
 املتنامية واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات الوطنية يف ضوء املتيريات البيئية العاملية.

 تطوير لنجاح الالزمة املالية و التجارية و الفنية و العلمية اخلطوات وعجمم هو االبتكار التنمية و التعاون منظمة وتعريف
 حمسنة أو جديدة معدات أو وعمليات ألساليب التجاري االستخدام و حمسنة، أو جديدة صناعية منتجات تسويق و
 13واتاخلط هذه من واحدة خطوة إال والتطوير البحث ولي  االجتماعية، اخلدمة يف جديدة طريقة إدخال أو

 : 14( من أهم مكوناهتاComplex Ability(أو قدرة عقلية مركبة ) Aptitudeاالبتكار مبثابة استعداد )
 ( وتتمثل يف غزارة األفكار.  Fluencyالطالقة) -
 ( وتتمثل يف تنوع األفكار.Flexibilityاملرونة)  -
 ( وتتمثل يف ندرة األفكار.Originalityاألصالة)  -

                                                           
دراسة تحليلية   World Bank KAM 2012برنامج  التفاعلي تحليل مؤشرات المعرفة واالقتصاد المعرفي بحسب الحامد كريم الحدراوي،   11

 .22، ص 2012القاهرة مقارنة، 
 .22، ص2012، 12المجلة االقتصادية السعودية، العدد اقتصاد المعرفة في الدول العربية، نور الدين علي،  12
 لة مقدمة يفبالدول النامية " مداخ االقتصاديةء اإلبداعي يف املؤسسات : دراسة األولويات للرفع من األدالإلبداعبالل بومجعة، " أقطاب النظام الوطين   13

 L’innovation ou l’imitation:levier de croissance des entreprise dans les pays en voie  de»  الملتقى الدولي حول  
développement» UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES ;23 et24 Juin 2009.P6 

 122ص ، 2002 د، قياس وتطوير اداء المؤسسات العربية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، الطبعة األولى،رضا السي 14
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يلة وحتتاج خربات طويلة وموارد مالية. فهو يبدأ برغبة املؤسسات على حتقيق منتج حقيقي حيقق االبتكار عملية طو 
 15عائد جمزي إذا جرت من خالل اخلطوات التنفيذية السليمة حىت تصل إىل األسواق، وأهم خصائص االبتكار ما يلي:

 ان ال يكون لدى املخرتع علم أو معرفة( شيء أساسي يف اإلبداع أو االبتكار ألنه يف معظم األحيRiskاملخاطرة )
مبا سيتوصل إليه يف املستقبل. ولكن يف معظم األحيان إذا توصل املخرتع إىل شيء جديد ومفيد قابل للتسويق يكون 

ولذلك جيب املوازنة بني  العائد جمزي, ويف كثري من األحيان يكون الفشل يف الوصول إىل شيء جديد هو الواقع،
 .ل إىل أفضل وانسب احللول لإلبداعالخرتاع وبني دراسة املخاطرة للتوصالبحوث للتوصل ل

 
 (Education) التعليم المطلب الثاني:

العاملة املاهرة على احلكومات أن توفر اليد  أساسي لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية، وبالتايل يتعني التعليم           
أو رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل، عالوة على استقطاب الكفاءات من العاملني 

 االقتصاديات يف العمال من املائة يف  20من أكثر فنحواإلبداع الالزمني لتحقيق التنمية االقتصادية. ذوي املعرفة، و 
 يستخدمون صاروا املصانع عمال من (، فالعديدinformation workers )   معلومات عمال هم املتقدمة
ل تلعبه املنظومة التعليمية وبشك كما أكدت عدد من الدراسات واألحباث على األثر الذي  أيديهم. من أكثر رؤوسهم

قوي على اإلنتاجية سواء للفرد أو للمجتمع، حيث أن مظاهر التطور االقتصادي والتقين للبلد تكمن وراء جهود 
 16العلماء ولباحثني، واملنظومة التعليمية يف جمال املعرفة واملعلومات.

 لقضايا هامة حلول إجياد يف إسهامها مدى على مناوإ اجملرد مضموهنا على تتوقف ال املعرفة من املنفعة أن كما 
 متقدمة دول إليها اليت توصلت املعارف بعض نقل بسبب عانت مثال النامية فالدول معني، وقت ويف معني جمتمع يف
 نسبيا نادرة موارد إهدار يف أو املعارف، دام هذهتاس جدوى إنقاص يف تسبب مما اقتصاداهتا، طبيعة مع تكييفها دون

                                                           
بالل بوجمعة ، شريف شكيب أنور ، تفعيل عملية االبتكار والتطوير في المؤسسات االقتصادية الجزائرية: أمام التحديات  15

 12و  12لمؤسسة االقتصادية الجزائرية و االبتكـار في ظل األلفية الثالثة يومي: الراهنة  الملتقى العلمي الدولي حول: ا

 .2، جامعة قالمـة، ص2002نوفمبر 
 .2املعرفة، مرجع سابق، ص اقتصاد حنو التحول يف التعليم بالل بومجعة، دور 16

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 املهارات تنمية يف يساهم املستمر التعليم فان وبالتايل .للدول املتقدمة متاح هو ما إىل بالقياس النامية الدول ىلد
 17.لذلك الالزمة
 واضحا انعكاسا إال مطرد، اقتصادي منو لتحقق تكون مل املاليزية التجربة أن املثال، سبيل عل اإلشارة وجتدر 
 املاهرة، العمل قوة من احلاجة على تلبية ساعدها قوي تعليمي نظام تأسي  يف جنحت البشرية، قد للموارد الستثمارها

 حديث، صناعي قطاع إىل زراعي تقليدي من قطاع االقتصادي التحول عملية يف بفعالية النظام هذا ساهم كما
 فنجاح .واالتصاالت املعلومات تقنية على القائم املعريف مرحلة االقتصاد لبلوغ حامسة كأداة اليوم التعليم ُويوظف
 التنمية عمود هو البشري الذي املال رأس من كبريًا تراكًما االقتصاد حيقق أن إىل أدى ماليزيا يف التعليمية السياسات
 .والتنافسية اقتصادي للدفع بالنمو املعرفة اقتصاد إىل التحول هدف املاليزية احلكومة وضعت وقد وجوهرها،

 
(  Information and Communicationنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكاملطلب الثالث: 

(Technology 
وهي اليت تسهل نشر وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية لدعم النشاط االقتصادي      

الزم لالنتقال إىل اقتصاد ييري الوحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية، وتعد هذه البنية عنصرا هاما يف إحداث الت
املعرفة، لكوهنا األداة األساسية اليت من خالهلا يستطيع األفراد يف جمتمع املعرفة أن يتصلوا  بكل ما هو جديد من 

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، على قدر كبري من األمهية ملا تنطوي على عدد من التفاصيل  املعارف. تعد مؤشرات
ط بالتكنولوجيا و اجلانب االقتصادي يف الوقت نفسه . ومع ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة اليت ترتب

التقى االقتصاد املرتكز على املعرفة بقاعة تكنولوجية مالئمة مما أدى إىل تعزيز مشرتك بني ازدهار النشاطات املكثفة يف 
   18هلذه األخري ثالثة تأثريات يف االقتصاد:املعرفة و اإلنتاج و نشر التكنولوجيا التجديد و 

                                                           
 .2نف  املرجع، ص 17
 ملعريف وانعكاساته على التنمية البشرية)نظرية وحتليل يف دول عربية خمتارة(، دار جريرهدى زوير خملف الدعمي، عدنان داود حممد العذاري، االقتصاد ا 18

 ,12، عمان األردن، ص1020للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
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  أهنا تسمح بدر أرباح إنتاجية خاصة يف جمال املعاجلة و التخزين و تبادل املعلومات فقد  استطاعت  الشركات اليت
تعمل ضمن هذا النشاط أن حتقق مستويات عالية من األرباح وأصبحت هلا أسواق خاصة واخرتقت األسواق الدولية 

 العالية التقنية اليت يزداد اإلقبال عليها بشكل كبري يوما بعد آخر. باملنتجات 
  تعزز التكنولوجيا املعلومات و االتصاالت اجلديدة ظهور و ازدهار صناعات جديدة وقد ولدت هذه الصناعات طلبا

 يانات. ة بعلى اخلدمات املرافقة هلذه الصناعات نظرا ملا تشتمل عليه هذه الصناعات من خدمات برجمة ومعاجل
   ظهور وظائف جديدة و االستعاضة هبا عن سابقاهتا القدمية أو جعلها مساعدة هلا فمثال خدمة التعلم عن بعد و

كذلك احلكومة اإللكرتونية والتجارة االلكرتونية والصحة كل تلك الوظائف املستحدثة اليت جنمت عن التطور 
 ا. فئات عن الوظائف الروتينية والوظائف اليت تقدم من خالهلالتكنولوجي واملعلومايت الكبري أغنت العديد من ال

 
( Economic Incentive and Institutionalاحلافز االقتصادي والنظام املؤسسي:املطلب الرابع: 

(Regime 
هتدف إىل جعل تكنولوجيا  والذي تتجسد أمهيته يف وضع القوانني والسياسات الالزمة للعمل باقتصاد املعرفة اليت 

املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتشمل هذه السياسات دعم براءات االخرتاع، ومحاية امللكية الفكرية و 
 التعريفات اجلمركية على املنتجات التكنولوجيا. ختفيض
 19وفيما يلي شكل  يوضح  العناصر الفرعية للمرتكزات قياس االقتصاد املعريف: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
19 World KAM 2012. 
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   شرات اقتصاد المعرفة حسب ماجاء به برنامج القياس للبنك الدوليالعناصر الفرعية لمؤ :  5شكل رقم
KAM    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )(KAM 2012ن إعداد الباحثني باالعتماد على م :المصدر
وقد أسفرت حسابات البنك الدويل عن أربعة مستويات لقيم كل من مؤشر املعرفة ومؤشر اقتصاد املعرفة  

 مناطق العامل وهي كالتايل:على مستوى خمتلف 
  :وفق مقياس الدليلني  وتتميز البلدان وفق هذا   02و  20تكون فيه قيمة الدليل ما بني مستوى مرتفع

الرتتيب مبستوى رصني و بسيادة أنشطة اقتصاد املعرفة  مع البدا يف ترسيخ جذور جمتمع املعرفة، وتقع ضمن 
 أمريكا الشمالية وأوروبا اليربية .هذا املستوى الدول الصناعية السبعة ودول 

البنية  التعليم والتدريب البحث والتطوير

 المعلوماتية
البنية 

 األساسية

تصدير التقنية العالية 
كنسبة من التصدير 

 الصناعي

عدد العلماء والباحثين 
العاملين في مجال البحث 

 والتطوير

إجمالي االنفاق على 
 البحث والتطوير

سنوي لعدد المتوسط ال
 براءات االختراع 

االصدارات العلمية 
 والتقنية

 

إجمالي االنفاق على التعليم 

 لكل فرد

معدل معرفة القراءة والكتابة 

 للبالغين

نسبة الطلبة المسجلين 

والمتمدرسين في الطور 

 االبتدائي و الثانوي، 

نسبة االلتحاق بالتعليم 

 األساسي التعليم جودة  العالي

 الرياضيات   تعليم   جودة  

 لوموالع

 المتصلة المدارس   نسبة  

 تباإلنترن

 التقنِي   بالتعليم االلتحاق   معّدل  

 التعليميّ  النظام   جودة  

  الجامعيّ 

 في العاملين تدريب   درجة

 الجامعات

 

مقدار االستثمار في 
 وسائل االتصاالت
نسبة االشتراك في 
الخطوط الهاتفية 

 المحمولة
 في المعرفي التكنولوجي   التبادل  

 االقتصاد

 الدوريات الصحفية
وتكلفة   والعلمية

 المكالمة الدولية
ة استخدام واإلطالع نسب

على المواقع 
االلكترونية التعليمية 

)استخدام جيد 
 لالنترنت(

 لالقتصاد الرقمي التمكينية البيئة  

النمو السنوي للناتج 
 المحلي االجمالي

 مؤشر التنمية البشرية

القيود الجمركية 
 وغير الجمركية

 جودة التنظيم

 سيادة القانون

 الخارجي العالم على نفتاح  اال

 لالقتصاد المؤسسي   التنظيم  

 لالقتصاد المؤسسي   التمكين  
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  :وتتميز بلدان هذه املرتبة مبستوى مقبول يف ميدان  02و  02ترتاوح فيه قيمة الدليلني بني مستوى جيد
اقتصاد املعرفة، مع البدا يف التحول من جمتمع املعلومات حنو جمتمع املعرفة، وتشمل كل من دول اوروبا وأسيا 

 الوسطى وشرق أسيا.
 و تشمل البلدان اليت جنحت يف توسيع اقتصاد  02و  02ترتاوح فيه قيمة الدليلني ما بني توسط: مستوى م

املعلومات، وبدأت يف ارساء اللبنات األساسية القتصاد املعرفة مع توفر مقومات جمتمع املعرفة، وهذه الفئة 
 تشمل دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

 وتشمل البلدان اليت ال تزال تسعى للوصول إىل جمتمع  02ين عن : تقل فيه قيمة املؤشر مستوى منخفض
 املعلومات متهيدا للوصول إىل جمتمع املعرفة، وتشمل دول أمريكا الالتينية وإفريقيا وجنوب أسيا.

  
 ؟حساب بيانات برنامج البنك الدولي لقياس المعرفةاآلن كيف يتم نتساءل المبحث الثاني: 

 INSEAD and WIPO 2014/2015) )20ث للربنامج  يف احلقيقة يف آخر حتدي 
مؤشرا، يتم من خالهلا قياس املعامالت عن طريق دليل رقمي يسمى دليل  201اشتملت املنهجية على 
( ويتم حساب الدليل من  KI  INDEX (( ودليل املعرفةKAM  INDEX اقتصاد املعرفة   ) 
من املرتكزات األربعة السابقة الذكر، وحلساب الدليل منها واحد  00مؤشرا ميثل كل  21بيانات متوفرة عن 

حتول املؤشرات إىل قيم معيارية، مث يتم القياس من خالل حتديد بدقة ترتيب البلد بالنسبة للمؤشر باعتبار أن 
 وهكذا.... 1والثاين على  2البلد األفضل حيصل على الرتتيب 

اليت متثل  يب البسيط لقيم املؤشرات الثالثةحيسب دليل كل مرتكز باعتباره يساوي املتوسط احلسا 
املرتكز،مث حيسب دليل اقتصاد املعرفة باعتباره يساوي املتوسط احلسايب البسيط لقيم املرتكزات األربعة حيث 

 تقع قيمة كل دليل بني الصفر والعشرة وهي متثل نسبة موقع الدولة باملقارنة مع باقي الدول.
اول تقدمي مؤشر البنك الدويل على عينة من الدول بعضها أجنيب والبعض دويل اسالمي  هذه املساحة العلمية سنحيف

 عريب واليت توفرت فيها معطيات  رقمية اليت ختدم اليرض من هذا البحث.
                                                           

 ) بتصرف(.22حامد كريم الحدراوي ، مرجع سابق، 20
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 املطلب األول: الدول العربية
مل دولة يف العا 212(  إىل ترتيب الدول العربية ضمن KAM1021) تشري دراسة مؤشر البنك الدويل 

من املؤشر  2.2، حيث تكون أفضل جمموعة اليت يبلغ دليلها 20و  0وذلك من خالل سلم معياري يرتاوح ما بني 
، وتليها اجملموعة الثالثة يف الرتتيب اليت يكون مؤشرها ما 2.2و  2العام، تليها اجملموعة الثانية اليت يبلغ دليلها ما بني 

 .1.2اليت يشري دليلها إىل ما دون ، وأخريا اجملموعة الرابعة 1.2و  2بني 
 21نستعرض يف اجلدول املوايل بعض الدول العربية املرتبة ترتيبا تنازليا وهو كالتايل: 

 : مؤشرات قياس المعرفة في بعض الدول العربية8جدول رقم 
 KI    مؤشر المعرفة KEIمؤشر اقتصاد المعرفة الترتيب البلد

 االمارات العربية المتحدة
 البحرين

 سلطنة عمان
 المملكة العربية السعودية

 قطر
 الكويت
 االردن
 تونس
 لبنان

 الجزائر
 مصر

 المغرب
 سوريا
 اليمن

 موريطانيا
 السودان

11 
10 
12 
20 
21 
21 
22 
80 
82 
12 
12 
201 
222 
212 
200 
202 

2.11 
2.10 
2.21 
2.12 
2.81 
2.00 
1.12 
1.22 
1.22 
0.21 
0.28 
0.22 
1.22 
2.11 
2.22 
2.18 

2.01 
2.18 
2.82 
2.02 
2.20 
2.22 
1.22 
1.80 
1.22 
1.18 
0.21 
0.12 
0.02 
2.28 
2.21 
2.81 

 KAM  8108البنك الدولي المصدر: 

                                                           
.KAM 2012bank .org/  WWW.World 21 

http://www.world/
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 من إعداد الباحثين باالعتماد على البيانات الجدولية السابقةالمصدر: 
 2و  2.2) ما بني نالحظ أن دول جمل  التعاون اخلليجي الستة مرتبة يف اجملموعة الثانية خالل املخطط  من

(  2و  1.2(،وتليها يف اجملموعة الثالثة كل من االردن، تون ، لبنان، اجلزائر، مصر، امليرب، سوريا مبؤشر ) مابني 
 .1.2وباقي الدول جاءت يف ذيل الرتتيب مبؤشر أقل من 
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 لي:فيما يلي المؤشرات الفرعية للمعرفة في المنطقة العربية نستعرضها في الجدول التا
 : مؤشرات االبداع، التعليم والتدريب والتقانة المعلومة واالتصال في المنطقة العربية14جدول رقم 

 مؤشر تقانة المعلومة واالتصال مؤشر التعليم والتدريب مؤشر االبداع البلد
 االمارات العربية املتحدة

 البحرين
 سلطنة عمان

 اململكة العربية السعودية
 قطر
 الكويت
 االردن
 ن تو 

 لبنان
 اجلزائر
 مصر
 امليرب
 سوريا
 اليمن
 موريطانيا
 السودان

  1.12 
1.22 
2.88 
1.21 
2.11 
2.11 
1.02 
1.12 
1.82 
0.21 
1.22 
0.22 
0.02 
2.12 
2.28 
2.11 

8.20 
2.28 
2.10 
2.22 
0.12 
0.20 
2.22 
1.22 
2.22 
2.12 
0.02 
1.02 
1.10 
2.21 

.0.22 
0.81 

8.22 
1.21 
2.11 
8.02 
2.22 
2.20 
1.21 
1.81 
0.28 
1.01 
0.21 
1.01 
0.22 
2.22 
1.28 
0.22 

 يمكننا توضيح هذه البيانات وفق المخطط التالي .KAM 8108المصدر: البنك الدولي 
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 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البيانات الجدولية

 كل بة األوىل عربيا يفمن خالل البيانات السابقة نالحظ أن دولة األمارات العربية املتحدة حتتل املرت 
املؤشرات املدروسة وتليها البحرين والسعودية مبؤشر متوسط خبصوص االبداع والتعليم والتدريب وتأيت باقي الدول 

 22العربية يف ترتيب متتايل حسب ما هو موضح سابقا.
بتكار لثالثة الباالضافة إىل البيانات السابقة تشري تقارير بعض الدراسات اجلزئية اليت تناولت  مؤشر ا 

(، جند أن االمارات العربية املتحدة  INSEAD and WIPO 2014 /1022سنوات وبدراسة مقارنة ) 
تتصدر قائمة الدول وتليها قطر، بينما جاء ترتيب باقي الدول العربية ترتيبا ضعيفا، كما يشري التقرير إىل وجود فجوة 

 23ع باقي دول العامل املتطورة.حادة يف مؤشرات االبتكار هلذه الدول باملقارنة م
                                                           

 اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة من إعداد  ،8105العربي  مؤشر المعرفةللمزيد من المعلومات يمكن االطالع على المرجع:   2222
لرابط التايل ، دار اليرير للطباعة و النشر، ديب االمارات العربية املتحدة، املتاح على ااإلمنائي املتحدة األمم برنامج /العربية للدول

www.knowledge4all.com/ar 
23  : The Human Factor In Innovation, ITHACA  CornellUniversity, INSEAD and WIPO, The global Innovation Index 

and GENEVA , 2104, p 163. 
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كما تشري العديد من الدراسات العلمية و التقارير الدولية اليت أجنزت للبحث كميا يف مستوى اقتصاد املعرفة عربيا 
يف  ودوليا أن املؤشرات التفسريية للركائز األربعة القتصاد التنمية تفصح جليا بأن املنطقة العربية ترتاوح القيم التفسريية

وتليها كل من  البحرين وقطر  24العربية املتحدة  ( وهو كأعلى مقياس جاءت به دولة االمارات2.11توسط ب )امل
 وسلطنة عمان و اململكة العربية السعودية.

 
 املطلب الثاين: بعض الدول االسالمية

ركيا وسلطنة عمان يا وتبالنسبة للدول االسالمية جند تناف  ما بني االمارات العربية املتحدة و البحرين وماليز  
( حيث احتلت البحرين الصدارة حيث حصلت على KAM  1021حسب ما أشار إليه تقرير البنك الدويل )

لتحتل االمارات العربية املتحدة  1021و تراجعت إىل سبعة مراتب يف سنة  2112املرتبة األوىل عربيا وإسالميا سنة 
 دوليا . 11املرتبة األوىل عربيا و 

، 2112عامليا يف سنة   22طنة عمان فقد كانت يف الرتتيب السابع عربيا والتاسع إسالميا و اما سل 
. وهذا املؤشر جيد 1021يف سنة  2.21دوليا مبؤشر قدره  12وأصبحت حتتل الرتتيب الثالث إسالميا والرتتيب 

 يشري إىل أن عمان قذ بذلت جهودا عالية للرفع من مستوى مؤشراهتا املعرفية.
فيما يلي نستعرض بعض البيانات الرقمية يف مؤشر اقتصاد املعرفة لبعض دول العامل مبا يف ذلك الدول العربية 

 واالسالمية.
 
 
 
 
 

                                                           
24  Knowledge economy Orient Planet PR & Marketing Communication, MADAR Resaerch & Devolopment, Arab  

report, DUBAI , UAE, P 24. 
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سنة  KEI مؤشر الدولة
2112 

الرتبة سنة 
2112 

 KEI مؤشر  
 قيمة التييري 1021الرتبة سنة  1021سنة 

 الواليات املتحدة االمريكية
 بريطانيا
 بية املتحدةاالمارات العر 
 ماليزيا
 تركيا

 اململكة العربية السعودية

1.20 
1.01 
2.01 
2.12 
2.12 
2.01 
 

2 
22 
12 
12 
21 
28 

 8.22 
8.22 
2.11 
2.02 
2.22 
2.12 

21 
21 
11 
18 
21 
20 

-0.22 
0.00- 
0.22+ 
.12- 

0.00- 
0.11+ 

 8108لسنة : مؤشر اقتصاد المعرفة لبعض دول العالم حسب تقرير البنك الدولي13جدول رقم  

 
 

كل من االمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية سجلتا ارتفاعا يف أن   الحظمن خالل البيانات السابقة ن
مستوى اقتصاد املعرفة باملقارنة مع باقي دول العينة يف كل من املؤشر والرتبة، األمر الذي أكده مؤشر املعرفة العريب 
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 املتحدة األمم برنامج /العربية للدول اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد ةمؤسسواملنجز من طرف  1022
 . اإلمنائي

 
 خاتمة
تناولت هذه الدراسة االرتباط الوثيق بني االقتصاد املعريف ومستوى التنمية االقتصادية ملختلف الدول يف العامل  

الشيل عترب تم املعرفة بفعالية واالهتمام برأس املال الفكري مسألة استخدا خلصت إىل أنو  واألجنيبالعريب واإلسالمي 
ية يف ضوء املتنامية واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات الوطن مواكبة ثورة املعرفة الشاغل ملختلف اجملتمعات بيية 

 املتيريات البيئية العاملية.
ات قة ملؤشر بيانات معرفية و قياسات دقيأن تطوير االقتصاد املعريف يتم وفق توفري قاعدة إىل خلصنا كما  

 .حةاملتا همواردحمددة حسب طبيعة كل اقتصاد و 
من بني أهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها هي أن التنمية االقتصادية وبناء جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية  

ؤشر تحقق منه من خالل عرض تطور ميعتربان من أكرب التحديات اليت حتاول هذه االخرية  جتاوزها وهذا ما مت ال
 املعرفة يف دولة االمارات العربية املتحدة واملراتب املتقدمة اليت احتلتها يف الوسط العريب.

 لكن بالرغم من اجملهودات املبذولة لتحقيق تنمية مستدامة على املستوى العريب اال  
جاوز تزال قائمة وهو ما اشار اليه مقدار املؤشر الذي مل يت ان الفجوة بني البلدان العربية وباقي دول العامل املتطور ال

، حيث أن التحول حنو االقتصاد اجلديد يتطلب تقييم وتطوير الركائز األربعة اليت جاء هبا البنك 20من  2.11
 الدويل.
نهوض لكما أشرنا إىل بعض الدول االسالمية مثل ماليزيا والتطور املشهود يف تطوير رأس املال الفكري وا 

باالقتصاد يف مصف االقتصاديات املتطورة، وذلك من خالل تأسي  بعد جوهري قوامه تطوير املوارد الفكرية البشرية 
 ومواكبة التحوالت التكنولوجية املتسارعة على الصعيد العاملي.

فكري لوأخريا نشري إىل أن هناك على العموم  ضعف اسرتاتيجية عربية يف صناعة وتأهيل الراس املال ا 
 ي ودفع عملية التطوير واالبتكار.والبشري، وكل ما يساهم يف تطوير الشراكة يف صناعة االقتصاد الفكر 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

220 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 قائمة المراجع باللغة العربية حسب ترتيبها في البحث
 للنشر املسرية دار ، األوىل الطبعة ، المعرفي واالقتصاد المنهج ، العزاوي حممد فائز اهلامشي، الرمحان عبد .2

 .2007 ، لتوزيعوا
 برنامج /العربية للدول اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة،8105مؤشر المعرفة العربي  .1

 ، ديب االمارات العربية املتحدة.اإلمنائي املتحدة األمم
 .1002، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، إدارة المعرفة ،رحبي مصطفى عليان .0

صاد املعرفة، ،جملة اقتاقتصاد المعرفة وعالقته باالقتصاد الجديدري الفون  عريان، حسام الدين حممد، أم .1
لقاهرة، ا –مركز دراسات وحبوث الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، اجليزة 

1002. 

امل قائم على المعرفة في الدول نحو مجتمع متكاللجنة االقتصادية واالجتماعية ليريب آسيا ،  .2
 .، لبنانق التطبيق، األمم املتحدة، بريوت:االسرتاتيجيات وطرائالعربية

 الوطين امللتقى، مداخلة مقدمة يف المعرفة اقتصاد نحو التحول في التعليم دور بالل بومجعة، .2
، التسيري وعلوم والتجارية تصاديةاالق العلوم كلية تنظيم من، "التكلفة و العائد بني التعليم اقتصاديات"بعنوان

، نقال عن: حممد عبد العال صاحل، موجهات التنمية 2، ص2015أبريل 09-08يومي اجلزائر،-جبامعة أدرار
 الصناعية يف االقتصاد اجلديد، ورقه مقدمة إىل: املؤمتر السنوي األول للجمعية االقتصادية العمانية, مسقط,

 .1002أكتوبر  00–01
ة للتنمية ، املنظمة العربيرأس المال الفكري طرق قياسه وأساليب المحافظة عليهحرحوش،  املفرجي عادل .2

 .1000اإلدارية، القاهرة،
 .1001، دار املريخ، الرياض، االدارة االلكترونية االستراتيجية والوظائف والمشكالتجنم عبود جنم،  .8
 في بحسب البرنامج  التفاعلي تحليل مؤشرات المعرفة واالقتصاد المعر حامد كرمي احلدراوي،   .1

World Bank KAM 2012 22، ص 1021، القاهرة دراسة تحليلية مقارنة. 
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، 22تصادية السعودية، العدد ، اجمللة االقاقتصاد المعرفة في الدول العربيةنور الدين علي،  .20
1021. 

 ء اإلبداعي فيأقطاب النظام الوطني لالبداع: دراسة األولويات للرفع من األدابالل بومجعة، "  .22
 L’innovation»  " مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول   المؤسسات اإلقتصادية بالدول النامية

ou l’imitation:levier de croissance des entreprise dans les pays en voie  de 
développement» UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES ;23 et24 Juin 2009. 

 ،ياس وتطوير اداء المؤسسات العربية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريداتقرضا السيد،  .21
 .1002الطبعة األوىل، 

تفعيل عملية االبتكار والتطوير في المؤسسات االقتصادية بالل بومجعة ، شريف شكيب أنور ،  .20
االبتكـار  تصادية اجلزائرية وامللتقى العلمي الدويل حول: املؤسسة االق  ،الجزائرية: أمام التحديات الراهنة

 .، جامعة قاملـة1008نوفمرب  22و  22يف ظل األلفية الثالثة يومي: 
االقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية هدى زوير خملف الدعمي، عدنان داود حممد العذاري،  .21

، عمان 1020 وىل، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة األالبشرية)نظرية وتحليل في دول عربية مختارة(
 .األردن

 للدول اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة من إعداد  ،8105العربي  مؤشر المعرفة .22
  ، دار اليرير للطباعة و النشر، ديب االمارات العربية املتحدةاإلمنائي املتحدة األمم برنامج /العربية
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  Abstract 

Aims of this research to a statement etiquette wisdom and conditions, means and 

mechanisms for access to the wisdom, and includes several sections, mechanisms 

of wisdom, and the means of access to the wisdom, and the statement of 

administrative applications wise, human resources management, natural and 

exploitation, using descriptive and analytical approach in the study, and aim the 

study that for a Muslim to looking for wisdom wherever they may be, as the 

Prophet said: "wisdom goal of the believer," to get to the wisdom desired, how 

much wisdom was the reason for the emergence of a great scientist, or insist nation 

on its enemy, or was the seed of a great invention, and solves age of wisdom 

replaces the information age. 

 

 الملخص

الوصول إىل احلكمة ،ويتضمن عدة مباحث ، وسائل وآليات و  آداب احلكمة وشروطها،لبيان  يسعى هذا البحث
آليات احلكمة ، ووسائل الوصول للحكمة،  وتطبيقات إدارية حكيمة ، من إدارة املوارد البشرية ، واستغالل  الطبيعية 
، مستخدمة املنهج الوصفي والتحليلي يف الدراسة، وهتدف الدراسة إىل أنه على املسلم أن يبحث عن احلكمة أينما 

كما قال صلى اهلل عليه وسلم " احلكمة ضالة املؤمن " ، للوصول إىل احلكمة املنشودة ، فكم من حكمة  وجدت ،  
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كانت السبب يف ظهور عامل كبري، أو نصر أمة على عدوها ، أو كانت بذرة الخرتاع عظيم ،  وقد آن اآلوان ليحل 
 عصر احلكمة حمل عصر املعلومات.

 

 الدراسة : مشكلة

اإلسالمية ، والعامل أمجع من نقص احلكمة وقلة احلكماء ، بالرغم من وجود الذكاء ، واألذكياء ، والقادة تعاين األمة 
وفن القيادة ، وتوفر الكتب واملعلومات والوقت ، والصناعة واملصانع، وعلى الرغم من كل هذا ، فالعامل يعج 

لب دول العامل ، وظهر االستهتار بكل القيم بالفوضى واجلهل ، واألهواء ، والفساد ، واحلروب منتشرة يف أغ
واألخالق ، وازداد العامل غياً، وظهرت مفاهيم ضالة مضلة ، بعيدة عن املنطق ، ودبت الفرقة يف جسد األمة ، 

وقطعت أعضاءها حتت اسم اإلصالح والتغيري ، متناسية سبل التغيري احلقيقي احلكيم ، وضوابط التغيري ، ومهملة 
ة ريقا معوجا ، ملتزمة باملصاحل الشخصية البحتة ، ومهملتاحة ، واملوارد املتوفرة ، وبالتايل رمست طالكفاءات امل

املصاحل العامة ،فتنبه احلكماء هلذا الوضع املخيف ، وأخذوا على عاتقهم رسم الطريق للحكمة ، وتأسيس منهج 
ل واآلليات اليت ما هي الوسائ يف السؤال التايل :وتتلخص مشكلة الدراسة للسري عليه للوصول إىل احلكمة املنشودة ، 

 ؟ إىل احلكمةنصل هبا 
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 المقدمة

 الحكمة شروطها وآدابها .

احلكمة: احلكمة ليست العلم ؛إمنا هي فوق العلم ،لكنها بالعلم ، واملعىن احلقيقي له ، فاملراد بالعلم الوصول إىل احلق 
واحلقيقة ، وكما أن اإلميان يوصل لإلحسان ، كذلك العلم يوصل للحكمة ، فإذا احلكمة غطت العلم وغشيته أعطته 

ف فيزيائية أو كيمائية فحسب ، وإمنا يف كيفية االستفادة هبذا العلم واهلداجلمال والقوة ، والعلم ال يكمن يف معادلة 
منه ، فالعلم سالح ذو حدين ، منه حكمة ومنه ضاللة ، فيه خري وفيه شر ، وما يفصل بينهم هي النية الصادقة، 

يه قال علفيجدر بنا أن نستقصي احلكمة أينما وجدت ، كما وليس كل عامل حبكيم ، ولكن كل حكيم عامل ، 
، كان ال بد أوال من بيان احلكمة مبعناها العام واخلاص ، السالم ، احلكمة ضالة املؤمن ، وعمالً هبذا احلديث 

كمة القلب الغالب بيت احل وشروطها ، وآداهبا ، فاحلكمة ترفع اهلمة ، وتزكي النفوس ، ويرتقي هبا اإلنسان واجملتمع ،
 .عليه اإلخالص 

ق بالعلم والعمل فاحلكمة من اهلل معرفة األشياء وإاجادها على غاية اإلحكام و من اإلنسان حلكمة إصابة احل"فا 
وفعل اخلريات هبا واحلكم أعم من احلكمة فكل حكمة حكم وال عكس فإن احلكم له أن يقضي ، معرفة املوجودات 

ب ة صادقة كذا قرره الراغعلى شيء بشيء فيقول هو كذا أو ليس بكذا ومنه حديث إن من الشعر حلكما أي قضي
وقال ابن الكمال احلكمة علم يبحث فيه عن حقائق األشياء على ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقة البشرية فهي 

 . يف االستخدام والتطبيق علم نظري غري آيل 

 .الدة اليت هي تفريطهاوالبواحلكمة أيضا هي هيئة القوة العقلية العلمية املتوسطة بني الغريزة اليت هي إفراط هذه القوة 
ة العلم مع وقيل احلكمة يف اللغ،وقد فسر ابن عباس رضي اهلل عنهما احلكمة يف القرآن بتعلم احلالل واحلرام " ،(1)

                                                           
/ 2دمشق،حتقيق د. حممد رضوان الداية ، ط-:دار الفكر املعاصر ، دار الفكر : بريوت 192(  املناوي :حممد عبد الرؤف، التوقيف على مهمات التعاريف ص1

 .ه2/2101بريوت ،ط–،حتقيق : ابراهيم االبياري ،دار الكتاب العريب 211ه . اجلرجاين : علي بن حممد بن علي : التعريفات ،ص 2120
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حِلكمُة : َمْرجُعها إىل الَعْدل والِعْلم واحلِْلم . ويقال : أْحَكَمْته الَتجاِرُب إذا كاَن حكيماً . وَأْحَكَم فالٌن عّني  ا .العمل 
 ".(2) كذا أي : َمَنعَه 

قال ابن فارس : احلاء والكاف وامليم أصل واحد، وهو: املنع، وأول ذلك احلكم، وهو املنع من الظلم، ومسيت حكمة 
 واحلكمة هذا قياسها؛ ألهنا متنع من اجلهل، واحملكم: اجملرب املنسوب إىل احلكمة، قال طرفة :، ألهنا متنعها الدابة؛

 ليت احملكم واملوعوظ صوتكما ... حتت الرتاب إذا ما الباطل انكشفا

واحلكمة عبارة عن معرفة ذو احلكمة،  وقال ابن منظور :قيل: احلكيم:،  (3) أراد باحملكم الشيخ املنسوب إىل احلكمة
احلكم: احلكمة  وقال اجلوهري :، (4)أفضل األشياء بأفضل العلوم، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها:حكيم

 بضم الكاف، أي: صار حكيما، قال النمر بن تولب : -وقد حكم، وصاحب احلكمة: املتقن لألمور من العلم.

 .اولت أن حتكماوأبغض بغيضك بغضا رويدا ... إذا أنت ح

هو الشيخ اجملرب، املنسوب إىل  -بفتح الكاف-قال األصمعي : أي: إذا حاولت أن تكون حكيما، واحملكم 
    (5)احلكمة

                                                           

 
 ، حتقيق د.مهدي املخزومي ، د.ابراهيم السامرائي ، دار ومكتبة اهلالل. 66ص 1(   الفراهيدي : ابو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، كتاب العني ،ج2

،حتقيق :عبد السالم حممد 92/  1حكم( جـ معجم مقاييس اللغة مادة )ه(  191أمحد بن فارس بن زكرياء القزويّن الرازي ، أبو احلسني )املتويف :ابن فارس : ( 2)
 م .2999-ه 2199هارون ، دار الفكر ،

،  10/  21مادة )حكم( هـ( لسان العرب ، 922ريقى )املتوىف: ابن منظور : حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلف( 1)
 ه. 2121 -بريوت الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

، حتقيق : أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم  2902/  1ه(  الصحاح تاج اللغة ، مادة )حكم( 191( اجلوهري :أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب ) املتويف 1)
 ه.2109بريوت، الطبعة الرابعة ، –للماليني 
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 شروط الحكمة وآدابها :

الفطرة اجلبلة املتهيئة لقبول الدين كذا عرب ابن الكمال وقال الراغب هي ما ركب اهلل يف اإلنسان من قوته  الفطرة :أوالً 
يكون على  الفطر بالفتح أصله الشق طوال وذلك قد، على معرفة اإلميان وقال الشريف اخللقة اليت جبل عليها اإلنسان 

  . (6) عالإاجاد الشيء وإبداعه على هيئة مرتشحة لفعل من األف سبيل الفساد وعلى سبيل الصالح وفطر اهلل اخللق وهو

َها ال تـَْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه ْ  }تعاىل:  الق يِن َحِنيًفا ِفْطرََة اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ   [10]سورة الروم:  {فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
مجاعة من املفسرين أن املراد بالفطرة: قال و ، (7): اخللقة أو هييها صنعة اهلل اليت خلق الناس علوقيل الفطرة هي : 
جاء عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "كل مولود .  و (8) الدين، وهو اإلسالم

فالفطرة شرط أساسي ملن يعطى احلكمة ، ذلك ألهنا تعّن  . (9) يولد على الفطرة، فأبواه يـَُهوِّدانه ويـَُنصِّرانه ومُيَجِّسانه"
 صفاء القلب من االحقاد واحلسد والغرية .  

كانت   -لقهطبيعته وخُ -وملا كانت احلكمة مفهوًما يتعلق باإلنسان وشخصه :   التقوى والقلب السليمثانياً : 
سري قوله إلمام أبو عثمان النيسابوري يف تفوقد بني ذلك ا، أخطر آثار البدعة يف شخصية املبتدع هي حرمان احلكمة

، [ قال: )هو القلب اخلايل من البدعة، املطمئن إىل السنة(89تعاىل: ))ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم(( ]الشعراء:
نطق  -قواًل وعماًل -نطق باحلكمة، ومن أمَّر اهلوى على نفسه  -قواًل وعماًل -وقال: )من أمَّر السنة على نفسه 

وكما  ،حيث إن اتباع اهلوى اجعل اإلنسان ينطق بالبدعة بعد فقده للربانية، اليت جتعله ينطق باحلكمة، بالبدعة(
 فأول آثار البدعة ُذل املبتدع، وأول آثار.تقابلت البدعة مع احلكمة .. تقابلت آثار البدعة مع آثار احلكمة ..

                                                           

 ( . 2/162( التعاريف )(6
 ( .181/  1( . تفسري الكشاف للزخمشري )99/  10( جامع البيان يف تأويل القرآن ، الطربي )(7

 9( . الكشف والبيان للثعليب  )190/  10بن عاشور  )( . التحرير والتنوير ، ا11/  21( . اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب  )169/  6( معامل التنزيل ، البغوي  )(8
 /102) . 

 ( 1618صحيح مسلم كتاب القدر، باب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار واملسلمني ، برقم )(9(
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 كثري قول لقمان البنه: )يا بّن، إن احلكمة أجلست املساكني جمالس امللوك(.ولذلك أورد ابن  .احلكمة ِعزة احلكيم .
، فتقوى القلب يورث لإلنسان عزا وفخرا وحكمة ، فإذا وصل درجة احلكمة ، جلس يف جمالس امللوك ، "(10)

 والعلماء .

 " .(11) احلكمة عشرة أجزاء فتسعة منها يف الصمت والعاشرة عزلة الناس : يقال : اً : الصمتثالث

 شرط املشروط للحكمة الصمت ، إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ، ال يتدخل فيما اليعنيه ، 

( احلكمة تنزل من السماء فال تسكن قلبا فيه أربعة: الركون إىل الدنيا 116/ 20حلية األولياء وطبقات األصفياء )
وهم غد، وحب الفضول وحسد أخ، قال: وال يصح الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان: إحدامها الثقة باهلل 

املنع أفضل  يا، وال يكمل الفقري حىت يكون نظر اهلل له يفواألخرى الشكر هلل فيما زوى عنه مما ابتلى به غريه من الدن
من نظره له يف العطاء، وعالمة صدقه يف ذلك أن اجد للمنع من احلالوة ما ال اجد للعطاء، ال يعرفه غري بارئه الذي 

وكل  [ متليكه فكل شيء له تابع119خصه مبعرفته وأياديه فهو ال يرى سوى مليكه وال ميلك إال ما كان من ]ص:
/  احلكمة تنزل من السماء فال تسكن قلبا فيه أربعة: الركون 20شيء له خاضع "حلية األولياء وطبقات األصفياء )

إىل الدنيا وهم غد، وحب الفضول وحسد أخ، قال: وال يصح الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان: إحدامها الثقة 
يف املنع  ه غريه من الدنيا، وال يكمل الفقري حىت يكون نظر اهلل لهباهلل واألخرى الشكر هلل فيما زوى عنه مما ابتلى ب

أفضل من نظره له يف العطاء، وعالمة صدقه يف ذلك أن اجد للمنع من احلالوة ما ال اجد للعطاء، ال يعرفه غري بارئه 
كل شيء له [ متليكه ف119الذي خصه مبعرفته وأياديه فهو ال يرى سوى مليكه وال ميلك إال ما كان من ]ص:

تنزل من السماء فال تسكن قلبا فيه أربعة: الركون إىل الدنيا وهم غد، وحب الفضول وحسد أخ، قال: تابعاحلكمة 
                                                           

10   )http://majles.alukah.net. 

ه 2/2120بريوت ، ط–، حتقيق أبو اسحاق احلويّن، دار الكتاب العريب  61: عبداهلل بن حممد بن عبيد بن أبيس، الصمت وآداب اللسان ، ص(   ابن أيب الدنيا 11
. 

 

http://majles.alukah.net/
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ريه غ الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان: إحدامها الثقة باهلل واألخرى الشكر هلل فيما زوى عنه مما ابتلى وال يصح
 نظر اهلل له يف املنع أفضل من نظره له يف العطاء، وعالمة صدقه يف ذلك أنمن الدنيا، وال يكمل الفقري حىت يكون 

اجد للمنع من احلالوة ما ال اجد للعطاء، ال يعرفه غري بارئه الذي خصه مبعرفته وأياديه فهو ال يرى سوى مليكه وال 
 . "(12)[ متليكه فكل شيء له تابع وكل شيء له خاضع 119ميلك إال ما كان من ]ص:

يل آيًَة قَاَل  قَاَل َربِّ اْجَعلْ مت سنة إالهية أمر اهلل عز وجل بعض االنبياء هبا ملدة أيام ، زكريا عليه السالم }والص 
فالصمت آية لزكريا عليه السالم حني وهبه اهلل حييا عليه  ( 20 { ) مرمي :آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَث َلَياٍل َسِويًّا

ت ، أو الصوم الكالمي هو لعظيم االمور ، واحلكمة من أعظم األمور، ويأمر اهلل عز وجل مرمي السالم ، فالصم
 بالصوم عن الكالم  حني ولدت عيسى عليه السالم من غري أب ، وبكلمة اهلل كن ، وهو الصمت فيقول تعاىل :}

{ ) مرمي :   فـََلْن أَُكلَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسيًّاَحداً فـَُقويل ِإينِّ نََذْرُت لِلرَّمْحِن َصْوماً َفُكِلي َواْشَريب َوقـَرِّي َعْيناً فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر أَ 
اْشَريب من املاء العذب يـَْعِّن َصْمًتا. َفُكِلي من النخلة وَ « ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّمْحِن َصْوماً » ِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه:عَ (  16

- اْليَـْوَم ِإْنِسيًّابالولد فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحداً فـَُقويل ِإينِّ نََذْرُت لِلرَّمْحِن َصْوماً يعىن صمتا فـََلْن أَُكلِّمَ َوقـَرِّي َعْيناً 
فال صوم  –واملقصود بالصوم هنا ، الصمت عن الكالم مع البشر ، ولكن الكالم بالتسبيح والتهليل _ كالم مع اهلل 

ثبتت الدراسات أن الصوم عن الكالم يزود النفس بالطاقة االاجابية ، واعتقد ذلك يعود لعدم اجملادلة وكثرة فيه ،وقد ا
الكالم ، ألن كثرة الكالم صفت اجلهالء ، وسبحان اهلل كيف تكون احلكمة بالصمت ! وإذا ما حاولنا أن نطبق 

 االنعاش والقوة واالاجابية ، وللصمت طاقة جمانية لوجدنا انفسنا يف حالة خمتلفة من –الصمت عن الكالم  –األمر 
 .  "(13)هائلة ، يغفل عنها كثري من الناس وهذا ما اكده الدكتور علي الكيايل 

                                                           
ار السعادة ( ، د116/ 20حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (هـ110أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران  )املتوىف:  (  االصبهاين :12
 م. 2991ه/ 2191مصر، –

13 )https://m.youtube.com علي الكيايل .  الدكتور 
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عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم ، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم ، : احلكمة ف
،وهي العدل ، والعلم ، واحللم ، والنبوة ، والقرآن ، واإلجنيل ، وأحكم (14) واحلكمة : إصابة احلق بالعلم والعقل

وأمر اهلل تعاىل نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم بالدعوة إىل اهلل تعاىل  (15) األمر : أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد 
( 211ْحَسُن { ) النحل :ِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي أَ باحلكمة ، فقال : } ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَ 

 .  اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث جمموعةفاحلكمة هي 

 

 المبحث األول: آليات الحكمة  .

 الدعاء والتوجه إىل اهللللحكمة آليات حىت نصل إليها، وهي متعددة لكن أهم هذه اآلليات من وجهة نظري هي 
تعاىل بنية صادقة ، واخالص ؛ لنيل درجتها العليا ، وقد دعا األنبياء والرسل وسألوا اهلل عز وجل احلكمة وفصل 

الفرصة ،  اغتنام -، ومن مث الرتكيز على اآلليات املادية وهي عديدة ومتعددة ، وأمهها  :-عليهم السالم  -اخلطاب 
 حديات ، وبعدها االهتمام والتقومي . مع مواجهة الظروف والت

فالفرص تأيت يف أوقات حمددة ، ويأيت معها ظروف ااجابية وأخرى سلبية ، وعلى اإلنسان الذي يبحث عن احلكمة  
ستفيد منها هذه الفرصة لي هتماماهلا ، وعليه بعد ذلك أن يتابع باأن يغتنم هذه الفرص ويواجه الظروف بكل أحو 

 ويفيد 

                                                           

هـ( النهاية يف غريب احلديث 606ابن األثري : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف:  (14)
،واملعجم 229/  2الكاف ، مادة حكم  م، باب احلاء مع2999 -هـ 2199بريوت،  -حممود حممد الطناحي،املكتبة العلمية  -واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 . 219، املفردات يف غريب القرآن, للراغب األصفهاين, كتاب احلاء, مادة : حكم ص  290/  2الوسيط ، مادة : حكم : 

، وانظر : لسان العرب البن  2121، صهـ ، باب امليم ، فصل احلاء 829القاموس احمليط ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، املتوىف  الفريوزآبادي :  (15)
 .61، وخمتار الصحاح ، مادة : حكم ، ص 211/  21منظور ، باب امليم ، فصل احلاء
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 ول : اغتنام الفرصة .المطلب األ

ا فالن، قد فيقال: ي الفرصة مفرد فرص ، وتطلق غالبا على األمر النادر ، والذي رمبا اليتكرر ، أو يتكرر قليال ،
وهذا بالنسبة لألشياء من ناحية ، أما اإلنسان فاليوم بني يديه ولكن رمبا يف الغد   (16)، جاءت فرصتك، أي وقتك
أعجزه ، فاليوم فرصته ليس غدا ؛ ألنه اليضمن البقاء والعودة ، لذلك يقال يف املناسبات انتهت حياته أو أصابه أمر 

، عساكم من عواده، وهكذا املسلم يفهم جيدا معىن اغتنام الفرص ، من خالل ارتباطه بالعبادات ، فمثال شهر 
اعات من يام والقيام وتأدية الطرمضان الذي يأيت كل عام ، حياول املسلم بكل طاقته أن ينتهز هذه الفرصة ، بالص

فروض ونوافل بكل نشاط ، ألنه يعلم متاما أن فرصة العبادة يف رمضان أضعاف العبادة يف غريه ، لذلك حياول أن ال 
يرتك دقيقة يف رمضان دون أن يفعل نوعا من العبادات ، صالة وصوم وتسبيح وزكاة وصلة رحم ، لينال درجة العتق 

 رمضان سيعود ، لكن هو رمبا اليعود . من النار ، لعلمه أن

وهكذا يف حياتنا علينا أن نعلم أن الفرصة اليت تأيت اليوم رمبا ال تعود غدا ،وعندما نتحدث كمؤمنني عن اغتنام 
م اهلل به على بل نؤمن أن ما أنع –الذين يقولون بقلة املوارد وندرهتا  –الفرصة ، فإننا ال نعىبء بقول أهل االقتصاد 

اإلنسان ال يعد وال حيصى ، وعلى اإلنسان أن يستفيد من هذه النعم بالشكل الصحيح واملفيد وما فيه خري ، وأن 
يستخدم طاقته ليتمكن من استغالهلا مبا هو خري له وللجميع ، ورغم أن اإلنسان بطبعه ال يشبع ، ويريد املزيد ،قال 

سالم: " ال ميلئ بطن ابن آدم إال الرتاب " ، فهو يتطلع إىل كثري من الشهوات وامللذات  ويطمع يف  علية الصالة وال
 كل شيء .

 كيف يتعامل اإلنسان مع الفرص ؟!

كم قلنا سابقا بأن الفرصة هي األمر النادر ، فإذا نظر اإلنسان إىل ما حوله لوجد أن كل شيء نادر ، إذا ما قارنه 
يف هذه الدنيا ، فعمر اإلنسان أنفاسه قوته وشبابه وغريها ، وهي الفرص النوادر يف هذه الدنيا، بعمره ومدة بقائه 

                                                           

 م . 1001، حتقيق : حممد مرعب ، دار إحياء الرتاث العريب ، (219هـ( إصالح املنطق )ص: 111ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )املتوىف:  (16)
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وليست األشياء حبد ذاهتا ، وقد ورد عن علي رضي اهلل عنه :" إضاعة الفرصة غصة " ، لذلك على املسلم أن 
ملصلحته يف الدراين ، فيكون من يوظف كل ما سخر اهلل له من موارد طبيعة وموارد عنده كانسان من عمر وقوة 

نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما أَ الفائزين " قال تعاىل : "} اَر اآْلِخرََة َواَل تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
وال بد أن نعرف قيمة الفرصة قبل ضياعها ( 99القصص : ){ ُمْفِسِديَن َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ الْ 

، وحناول اغتنامها ، واصحاب املبادرات هم الذين يوفقون يف اقتناص الفرص يف الوقت الصحيح ، لذلك فإهنم 
ك الفرصة يوحدهم املستفيد منها دون غريهم ، وقالوا أن الفرصة تأيت متنكرة وتذهب ساخرة ، لذلك ال تظن أن تأت

مباشرة، بل عليك أن تراها من وراء الكواليس ، فمنهم من يقول " احسست باألمر لكن مل أكن متأكد " ، ومنهم 
من يقول " مل أكن أتوقع أن جتري هكذا بسرعة " ،،، وهذا صورة من اجرى خلف الفرصة بعد أن تذهب من يديه ، 

يه ، وال ث عنها بني االوراق ، أما غريه فينتظرها حىت تأيت إلأما صاحب الفكر والعقل، فهو يقفز على الفرصة ويبح
شك أن الفرص عزيزة ، وال تبايل مبن اليبايل هبا ،فالفرصة كالثمرة ال بد أن تعرف الوقت املناسب لقطافها ، فإذا 

و سبقك أ قطفتها قبل أن تنضج مل تستطع االستفادة منها فكانت مرة يف طعمها ، وإذا انتظرهتا حىت تسقط تلفت
 إليها غريك .

 حىت جتد الفرصة وتستفيد منها ، ال بد أن تعرف بعض خصائصها : 

من خصائص الفرص أهنا ضبابية أي غري واضحة ، كالثمرة املغطاة باالوراق واألغصان ، فعليك أن  -
 تستشعرها من بعد ، او تشتم رائحتها ، وهذا حيتاج إىل سعة علم وإطالع ، وتعقل وتركيز .

متر بسرعة وجتري كجريان السيل ، فهي ال تقف عندك حىت تراها بل تركض من أمامك ،إىل غريك أهنا  -
 وغريك لذلك عليك ، حني تشعر هبا أن متسكها وتوقفها انت، الهنا متر مر السحاب .

ب اية ، واغتنامها متاح للجميع ، ويقول املثل :" الفرص تقرع كل األبو و اتأيت الفرص للجميع متكافئة ومتس -
 ، ولكن قد ال تفتح هلا الباب ، أو اهنا تدخل يف بيت ال أحد فيه . 
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إذا ذهبت الفرصة ومل تغتنمها فإهنا ال تعود إليك ، ألن غريك قد أمسك هبا واستفاد منها ، فهي صيد مثني  -
 ملن صادها . 

 كيف نصيد الفرصة ؟ للصيد أدوات ال بد ان حتضرها  عندما تفكر بالصيد وهي :

 الستعداد  أوال : ا

الفرصة كما سبق وقلنا أهنا متر بسرعة مر السحاب ، فمن أراد منها املاء عليه أن يهيئ الوسيلة جلمع املاء قبل أن 
يهطل ، وال ينتظر أن متطر السحابة مث يبدأ بالبحث عن وعاء ليجمع به املاء ، فهو ما زال يبحث وهي متر من فوق 

 كالسمكة يف البحر ، هل ترمي شباك الصيد أواًل أو تنتظر حىت ترى األمساك مثرأسه ليستفيد غريه منها ، وهي أيضا  
ترمي الشبكة ؟! والصحيح أن هتيئ الشبكة وترميها البحر مث تنتظر قدوم السمكة ، وهكذا تفوز بالسمك الذي تريد 

يلة مث ينتظر الفرصة ، لوس، فالفرق بني الناجحني يف اغتنام الفرص والفاشلني يف ذلك ؛ حيث يقوم الناجح بتهئية ا
أما الفاشل فيتنظر قدوم الفرصة مث يبدأ بتهئية الوسيلة ، فكما اسلفنا أن الفرص تأيت للجميع ، ولكن ال يصيدها إال 

 من أستعد هلا .

وقد سئل أحد التجار الناجحني كيف تربح وخيسر غريك ؟! قال أنا أدخل السوق حينما يكون غريي ال يزال مرتددا 
 ج منه حينما يكون غريي قد قرر الدخول ، فأحصد أنا الربح وحيصد هو اخلسارة .، وأخر 

وقد تسأل كيف اعرف الفرصة وهي كما قلنا سابقا أهنا ضبابية ؟! نعم ان الفرصة ضبابية ، وغري واضحة يف صورهتا  
، ومل نثق أهنا فرصة ، إال أن الظروف احمليطة هبا تكفي للكشف عنها ،،، فعليك أن تفهم جمريات الظروف مسبقا 

 تستعد الستعداد املسبق ، بغض النظر عن النتائج ، أما إذا ملوتستعد هلا ، لتغتنم الفرصة، وحقيقة ال خنسر شيئا با
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وأتت الفرصة ، فسوف تفوتك ويأخذها من استعد هلا وتضيع عليك ، وختسر بفواهتا .وقال االصفهاين : " اجعل 
 .(17)زمان رخائك ، عدة أليام بالئك 

 ثانياً: القفز على الفرصة وانتهازها حينما تأتي .

، قلنا إن الفرص ال تبايل مبن ال يبايل هبا ، وهي  (18) الفرصة إن الفرصة ... تصري إن تنتهزها غصهْ وأنتهز وقيل : 
أيضا ال تتكرر ، وال ميكن نسخها بأي صورة من الصورة ، وهذا يتطلب منك أن تتصرف بسرعة جتاه الفرصة وكاهنا 

ه ، ال احدهم : " من فتح له باب خري فلينتهز األخرية والوحيدة ، وهكذا هي الفرص فهي ال تعود إذا ذهبت، وقد ق
، ألن الفائت ال ميكن حلاقه ، فبادر  (19)فإنه ال يدري مىت يغلق عنه ، وال شك أن يف إضاعة الفرصة غصة  ، 

، وال تنتظر إىل أن (20)بسرعة إىل شبح الفرصة ،وقد قيل : "وإذا هبت رياحك فاغتنمها    فإن لكل خافقة سكون
ىل صورة وإال أضعتها ،،، وعندما تضييع منك ؛ فإهنا لن تعود إليك ، وستبقى غصة ضياعها  يف تتحول الفرصة إ
 نفسك وقلبك .

 ثالثاً: انتهاز الفرصة واستغاللها من غير شروط .

أي املغامرة واألخذ بزمام األمور ، فمن اجلدير باإلنسان أن يدخل املغامرة بكل ثقة ، فالذي يفوت ميوت ، والفرصة 
إذا ذهبت ال تعود ، وحقيقة الفرصة هي من يفرض الشروط ، وال حيق لك أن تضع شروط هلا ، فعليك تقبل الفرصة 

 معها .  بكل ما فيها وتستغلها بشكل يتناسب مع شروطها وتتكيف

                                                           

 م .1029/ 1/1، تاريخ االستفادة www.alwarraq.com ، مرقم آليا  موقع : الوراق = 98،ص2: الراغب ، حماضرات األدباء، ج االصفهاين (17)

(، حتقيق :خري الدين مشسي باشا ، دار الفكر 191(السراج : حممد علي، اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل )ص: 18)
 م.2981، 2دمشق ،ط–

(19) www.haydarya.com( تاريخ االستفادة 20810. الفصل الثاين : اغتنام الفرص ،الباب السادس يف املواعظ االجتماعية رقم ، )م .1029/ 1/1 

 م .1029/ 1/1، تاريخ االستفادة www.alwarraq.com ، مرقم آليا  موقع : الوراق = 98،ص2(االصفهاين : الراغب ، حماضرات األدباء، ج20)

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.haydarya.com/
http://www.haydarya.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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 رابعا : التمسك بالفرصة بشدة ، وعدم التردد في استغاللها .

الكل ينتظر الفرصة حلني تأيت ، ولكن عندما تأيت يبدأ بالرتدد ويزهد فيها ، أو رمبا خياف من الفشل ، أو أنه صدم 
وأقول رمبا ختسر  ريعة ،من املفاجأة فلم يستطع استغالل الفرصة ، وقلنا أن الفرص متوفرة ، لكنها خمتلفة ورمبا س

ة األخرى القادمة استعد للفرصو  ال تبقى باكيا ومتحسرا عليها ؛ فرصة عرضت عليك ؛ ألنك قصرت يف انتهازها ، ف
إليك ، بل أحبث عن الفرص انت ، فالفرص ال تنتهي ، ومن خسر فرصة فليبحث عن غريها ؛ ألن البكاء على 

 ت دون فائدة ، وعليه أن يستعد النتهاز فرصة جديدة.االطالل ال يفيد ، بل يهدر القوة والوق

 

 المطلب الثاني : مواجهة الظروف الطارئة والتحديات .

إن من ضروريات الوصول إىل احلكمة ، امتالك القوة، وعدم اخلوف من املواجهة، مع التفاؤل واليقني بأن كل مشكلة 
ا اخلاص هبا ، رغم أن كل ما يف األرض والسماء ، سخره اهلل ال بد أن يكون هلا حل ، مع العلم أن احلياة هلا قانوهن

عود متوازية حمكمة ، بل طريق متعرج فيه صأو  يف خطوط مستقيمةعز وجل لك كإنسان ، فطريق احلياة ال تسري 
وكل إنسان يناسبه طريق ال تناسب اآلخر حسب عمله وبيئته ، فمن يرى  وصخور ، ، فيه مستنقعات وسهولونزول 

 لصخور رزقه؛ ألنه يعمل حجارا ، آخر يرى الصخور عراقيل أمامه ؛ ألنه يعمل مزارعا ، وهكذا هي احلياة ؛ يف ا
سبيلنا ،   نا ،ومعوقات تقف يفوحني نعيش هذه احلياة، نشعر أن هناك عراقيل تأيت أمام طريقنا ، وأزمات تواجه خطا

قة بالنفس مبا يناسبها ، وعلينا أن نستوعب هذه مع هذه الظروف، جبرأة وحزم وث وباحلكمة نستطيع التأقلم
التحديات لنجد هلا حال يتناسب معها، وال اجوز لنا أن نتصارع مع هذه التحديات ! إمنا علينا أن نتعامل معها 

ه مسار الطريق ،وعلينا ان جند أسلوبا حلل هذ األوضاع ، لتصحيح ،ونبذل جمهودا يف الوقت املناسب لتصحيح 
 إحلاق أي ضرر بنا أو باآلخرين، وهذا يكون من خالل ما يلي :الظروف دون 

 التحدي والظرف الطارئ بكل وضوح .املعوق و حتديد -
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 مجع كل املعلومات املمكنة حول الظرف الطارئ ، واستشارة أهل الذكر .-

 وضع عدة حلول ممكن ان تساعد يف مواجهة التحدي .-

 ، وذلك اعتبارا اهنا عقد ، فال بد ان حتل عقدة عقدة . حماولة جتزئة التحدي ، إىل جزئيات صغرية-

 تقييم هذه احللول مجيعا ، من حيث قابليتها وااجابياهتا وسلبياهتا ، واختيار أفضلها .-

 أختيار الوقت املناسب لتنفيذ خطة احلل ، مع استخدام احسن الوسائل للحل .-

 الظرف الطارئ . اختاذ القرارات بناء على املعلومات اليت مجعتها عن-

 التوكل على اهلل عز وجل والدعاء لتسهيل األمر الصعب . -

 

 المطلب الثالث: االهتمام والمتابعة .

ال يكفي أن تقوم بانتهاز الفرصة ، وإعداد خطة ملواجهة الظروف الطارئة ، بل عليك أن تعزز ما سبق باالهتمام واملراقبة 
ل ، وعليك التغيري ، فال تتوقف عن التفكري يف ما هو أفضرع بالتوفيق والتيسري مع الدعاء والتضومتابعة جمريات األمور 

بني الفينة واألخرى لألحسن ، وعليك مراجعة ما مت فعله للتأكد من أن األمور تسري بالطريق الصحيح ، وحتليل القرارات 
ى واقعية مور بشكل صحيح، والتعرف علوالنجاحات أو االخفاقات بذكاء عايل ، واملتابعة تعّن األطمئنان إىل قيام األ

األهداف اليت يراد حتقيقها ، وأيضا صالحية وكفاءة الوسائل املتبعة، وتذليل املشاكل والصعوبات اليت تواجه املوضوع ، 
وليس املراد من اإلشراف أن يتدخل املسؤول يف كل صغرية وكبرية ، أو اللجوء إىل التجسس على أفراده ، أو حماسبتهم 

نيبهم على خطأ دون النظر ملا قد يصدر من اجتهاد وحسن نية ، فإن ذلك مما يفسد الود ، واليت هي أسس العالقة وتأ
 األخوية ، ويغرس سوء الظن ، ويفقد الثقة كما أن ذلك له سلبيات كبرية على املسؤول .
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ور جبدية العمل ا ، مثل  تناقص الشعباملقابل فإن ضعف أو عدم اإلشراف واملتابعة واالهتمام، يولد سلبيات كبرية أيض
عند األفراد فالسؤال عن األمر دليل االهتمام به ، وأيضا جهل اإلدارة مبا اجري يف الشركة ، رمبا تقع أخطاء يف تنفيذ 
خطة العمل وتسبب يف اهنيار الشركة متاما ، أو حترفها عن أهدافها ، أو جتميد حركتها ، وكل هذه األمور ال تعرف إال 

 خالل اإلشراف واملتابعة .  من

 

 المبحث الثاني :وسائل الوصول إلى الحكمة : العلم  : التدريب: القيادة  .

 المطلب األول : العلم

إن العلم قوة هائلة وهو أعلى الرتب ، يعطي اإلنسان طاقة ال تقدر حبدود ، ويكسبه مكانة عليا ، وميهد له        
اِلِس فَاْفَسُحوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا يف اْلَمجَ  }الطريق أمام الرفعة يف الدنيا واآلخرة . قال تعاىل 

 َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  مبَا َواللَّهُ وا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  تُ آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أو إذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن وَ للَُّه َلُكْم  يـَْفَسِح ا
 . (11اجملادلة :) {

له يف  حني أتى حممدا صلى اهلل عليه وسلم يبلغه برسالة اهلل عليه السالموذلك أن جربيل ؛وبدأ اإلسالم بالعلم       
ليه عخلوته، واهلل تعاىل يعلم أن حممداً صلى اهلل عليه وسلم أمي ، لكن أول كلمة من اهلل تعاىل  له على لسان جربيل 

ة اقرأ باسم راءة ! وتأيت كلماألمر بالقراءة : اقرأ ! وعقال ال ميكن أن تأيت أحدا أميا تعرف أنه أمي وتأمره بالق السالم 
ال إوما هذا  ،أول ركن لدخول اإلسالم  ،ربك : ومل تكن كلمة أخرى مثل صلي أو  أعدل  أو  جاهد أو  حىت اشهد

عرف اهلل ألنك حني تقرأ ت؛ دليل على أن القراءة هي من اجعلك تعدل ،وتصلي ،وجتاهد وتفعل ما أمرك اإلسالم به 
قية اىل تلتزم مبا أمرك ، فالعلم طريقك ملعرفة احلق وادراكه ، وذلك ألن اهلل ميز اإلنسان على بتعاىل ،وحني تعرف اهلل تع

ُر اآْلِخَرَة َويـَْرُجو أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما حَيْذَ   }املخلوقات بأن اعطاه قوة اإلدراك والتفكري : قال تعاىل 
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َا  يـَْعَلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ َرمْحََة َربِِّه   وقد استشهد اهلل (  9الزمر :)  {اأْلَْلَباب أوُلو يـََتذَكَّرُ  ِإمنَّ
 }تعاىل على وحدانيته بأهل العلم وذلك لعلمه أن العلم يؤدي إىل معرفة اهلل الواحد الذي ال شريك له ، قال تعاىل 

 . ( 18آل عمران : )  { ْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ا وَ هُ  ِإالَّ  ِإلََٰهَ  اَل ُه أَنَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط  َشِهَد اللَّ 

ال ملن أحبه اهلل تعاىل ، حيث إن اهلل عز وجل اعطى امللك ملن حيب وملن ال حيب ، أعطى إوالعلم ال يعطى         
طيه ، ولكنه اعطى العلم لسليمان ومل يعطه لفرعون . واملال أيضاً يع عليه السالمامللك لفرعون واعطى امللك لسليمان 

صلى مان األرض ومباله ! واعطى املال  لسلياهلل تعاىل ملن حيب وملن ال حيب ، فقد اعطى املال لقارون مث خسف به 
 ولعبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه . لكن احلكمة والعلم ال ،ولعثمان بن عفان رضي اهلل عنه اهلل عليه وسلم ،

َلىَٰ َعَلْيِهْم نْ أو تُوا اْلِعْلَم مِ  الَِّذينَ  ِإنَّ ُقْل آِمُنوا بِِه أو  اَل تـُْؤِمُنوا    }ال ملن احب . قال تعاىل إيعطيها اهلل   قـَْبِلِه إذا يـُتـْ
 (. 108- 107راء : االس) { َويـَُقولُوَن ُسْبَحاَن َربِـَّنا ِإْن َكاَن َوْعُد َربِـَّنا َلَمْفُعواًل ، خيَِرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجًَّدا 

ون شعار أن يكن خيشى اهلل تعاىل ،وكفى به جهال أن يعصي اهلل عز وجل ، وال بد أويكفي اإلنسان علما       
 زِْدين  َربِّ  َوُقلْ   َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ْقَضىَٰ يُـ  َأنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  بِاْلُقْرآنِ  تـَْعَجلْ  َواَل فَتعاىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ    } املسلمني :قوله تعاىل 

(  وعلينا الدعاء إىل اهلل تعاىل بالعلم واملعرفة من خالل ما أمرنا به اهلل تعاىل يف اآلية طلب الزيادة 221طه :)  { ِعْلمً 
ر . أو زدين ولدا أو  غريه من جاه وسلطان أو  عم وليس وقل ربِّ زدين ماال،يف العلم ، فقال ادعو اهلل بزيادة العلم ، 

نفاق ، ألن العلم حيرسك ،واملال أنت حترسه ، والعلم يزكو على اإلقال علي رضي اهلل عنه : العلم خري من املال : 
 (.21)نفاق واملال ينقص باإل

يكسبهم احلسنات وبعد موهتم فهو يعمل هلم و  ،والعلم يرفع أصحابه ويكسبهم االحرتام واجلاه بني الناس يف حياهتم     
أو  على األقل هم من ميلي على صناع القرار قرارهتم ، فلكل  ، هم قادة العامل احلكماء  حىت بعد موهتم ، والعلماء

                                                           
. النابلسي : حممد راتب ، موسوعة 99، ص2: جدار الفكر ،د.ط ،  حلية األولياء وطبقات األصفياء ، (  االصبهاين : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ، 21

 . 1021-1-11تاريخ االستفادة  www.nabulsi.com.2006-9-26:صالح األمة في علو الهمة النابلسي ، 

http://www.nabulsi.com/
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رئيس جمموعة من املستشارين يف كل االختصاصات يعطيه القرار بشكل نصح والرئيس يصدر القرار ويوقع عليه بأنه 
 هو من  أصدره واجلميع يعرف هذه التكتيكات .

فعليك بالعلم ، وإذا اردت اآلخرة فعليك بالعلم ، وإذا  ": إذا اردت الدنياالشافعي رمحه اهلل  لذلك كله نورد قول  
والعلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك ، فإذا اعطيته بعضك مل يعطك  (.22)اردت الدنيا واآلخرة فعليك بالعلم " 

ص هلل شيئا ، ويظل املرء عاملا ما طلب العلم ، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل . وحني يطلب املرء العلم عليه باإلخال
 . 23تعاىل حىت يستخدمه اهلل عز وجل يف الدعوة اليه ويوفق يف التأثري بالناس "

نعرف  وقادة التغيري لألفضل ، وحنناحلكمة ، والعلماء واملتعلمون هم رواد لكل أمة  احلق احلكمةفالعلم طريق         
ل أمر اصدره نشر العلم للجميع وخاصة ، أو  ونشر احلكمة فيها  أن صالح الدين األيويب حني آراد إصالح األمة

إىل وجود  يده اهلل تعاىل بالنصر على الصليبيني : فانتشار العلم يؤديأولذلك ، مهات ،حىت تريب جيال متعلما عاملا األ
والعلماء ال بد أن يكون هلم تالميذ ، فدولة شعبها إما أن يكون عاملا ،أو  أن يكون متعلما ، حتما وحكماء ،  علماء 

ناله يف الدنيا يال بد أن علمه هذا عليه أجر من اهلل عز وجل ، ألن العامل يعرف أن  يف طليعة الدول املتقدمةتكون س
ها اهلل تعاىل يؤيد بنوره هؤالء لشرف ما يقومون به فاملالئكة تبسط اجنحتو أو  اآلخرة ، واملتعلم أيضًا يعرف ذلك ، 

لطالب العلم ، وطريق اجلنة سهلت له ، فإذا ابتلي أحدهم بشيء من لطالب العلم ، والسمك يف البحر يستغفر 
 .ملن اقتدأ به من الناس املبتلني وأعرتف بذنبه فكان قدوة، وأناب واستغفر  ،املعاصي خر راكعا هلل تعاىل

، احلكماء  دالعلم وانتشاره كان السبب األهم يف وجو لنجد أن  ،من قبلتاريخ احلضارة يف األمة وإذا حبثنا يف       
يدهم أو   وقد آتى سبحانه وتعاىل العلم للعلماء ،ذكر يف أغلب اآليات احلكمة مرتبطة مع العلم  ذلك ألن اهلل تعاىل 

                                                           
-1-11تاريخ االستفادة  www.nabulsi.com.2006-9-26:صالح األمة في علو الهمة (  النابلسي : حممد راتب ، موسوعة النابلسي ، 22

1021 . 
  

  www.nabulsi.com.2006-9-26: صالح األمة في علو الهمة( النابلسي : حممد راتب ، موسوعة النابلسي ، 23
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قبل ، قال  من الزلل والفجور ،وكما أُيد األنبياء من،بل حيميهم فهم ورثة األنبياء صلوات اهلل عليهم ،باحلكمة واملوعظة
َناهُ ُحْكًما َوِعْلًما   } لسالماتعاىل يف حق موسى عليه  هُ َواْستَـَوىَٰ آتـَيـْ : القصص) { اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي ِلكَ وََكذََٰ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

َناهُ احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَابِ  } السالمويف حق داو د عليه  (21اآلية   ويف يوسف (10اآلية :ص) { َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتـَيـْ
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما   } السالمعليه  ُه آتـَيـْ ِلكَ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ .  وعن احلبيب ( 11: اآلية فيوس) { اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي وََكذََٰ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيهِ  }حممد صلى اهلل عليه وسلم  ُهْم يـَتـْ  َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب مْ ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِّيِّنَي َرُسواًل ِمنـْ
بل جعله يعلم الناس ؛ ي مل يعطه احلكمة والعلم فقطأ  (1:  اجلمعة) { َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ 

 ألهنم بدون هذا العلم هم يف جهل كبري وضالل كبري .  ؛ احلكمة ويعطيهم من مناهل العلم ما حيتاجون

علم من أهم قواعد احلكمة ودعائمها، فكما أن اجلهل مانع من موانعها، فإن العلم سبب من أسباهبا، وركن من وال" 
َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء { )فاطر: من اآلية -سبحانه-وهلذا قال ؛ 24" أركاهنا (. وخشية اهلل من 18: } ِإمنَّ

(. ال يستوون يف أشياء  9َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن { )الزمر: من اآلية : } َهْل -احلكمة، وقال تعاىل
: } ال تعاىلقوالعلم يف عدة آيات من كتاب اهلل، -وهي احلكمة-وقرن اهلل بني احلكم ،  كثرية، ومنها إدراك احلكمة

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما { )األنبيا َناُه ُحْكًما َوِعْلًما  وقال عز وجل(. 91ء: من اآلية َوُلوطًا آتـَيـْ ُه آتـَيـْ : } َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ
َنا ُحْكًما َوِعْلًما { )األنبياء: من اآلية وقال تعاىل(.11وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي { )يوسف:  (. 99: } وَُكالًّ آتـَيـْ

ُه َواسْ : } تعاىلوقال  َناُه ُحْكًما َوِعْلًما { )القصص: من اآلية َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ  (.21تَـَوى آتـَيـْ

يكون و  احلكمة،الذي يود  كون أهم األولويات للمجتمع تال بد أن و من خالل نشر العلم ،يكون  نشر احلكمة       
من النظر يف تاريخ  لبد لالجيااملفيدة حقا يف ذلك ، وال   واختيار املناهج ،ذلك بانتقاء املادة اليت يتعلم هبا الطالب

ب وكتب احلديث والسرية النبوية وجماهدة النفس وتربيتها على اآلدا والصاحلني، مم ، والنظر يف قصص األنبياء،األ
 قبل علمه  ربيعة فتعلم منه آدابهكانت أمي تعممّن وتقول يل : اذهب إىل :” الشرعية  ، قال مالك رمحه اهلل تعاىل 

                                                           
 .  islam.com-www.al . موقع اإلسالم 18( العمر : الشيخ ناصر بن سليمان ، احلكمة ، ص24

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
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 ق الشر يوقه اخلري يعطه ،ومن يت سالم ": إمنا العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم ، ومن يتحر. وقال عليه الصالة وال25"
. وقال الغزايل رمحه اهلل تعاىل ": فمن أراد مثال أن حيصل لنفسه خلق اجلود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل اجلود 26"

تيسر عليه فيصري نفسه حىت يصري ذلك طبعا وي وهو بذل املال ، فال يزال يطالب نفسه به ، ويواظب عليه تكلفا جماهدا
فكل هذه وصايا قيمة من االنبياء والعلماء لنا ولالجيال  .27ومجيع األخالق احملمودة شرعا هبذا الطريق "… جوادا 

 بكيفية أخذ العلم وطلب الزيادة فيه ما دام يف اإلنسان قدرة على ذلك . 

 التدريبالمطلب الثاني : 

ْربَةُ من   ْرُب باُب السِّكِة الواسعِة، والدَّْرب كلُّ َمدخل من م، الضَّراَوة؛ َوقد َدِرَب يَْدَربالدُّ َداِخل درب: قَاَل اللَّْيث: الدَّ
َج هَلَجاً، : َدِرَب َدَرباً، وهلَِ  ، ل: َدِرَب فاَلن َوَعرَِد َعْمرو: التَّْدرِيُب الصَّرب يف احلَْرب وقَت الِفرار يـَُقا هِباالريوم َدْرٌب من ُدور 
ارِبَ ،  ا اْعَتاَد الشيَء وأُوِلَع بِهِ وَضرَِي َضًرى، ِإذ اِرُب احلاِذق بصناعته؛ قَاَل: والدَّ ْربُة َعادٌة ، ُة العاِقلةالدَّ َوقَاَل اللَّْيث: الدُّ

َها، َويـَُقال: َما زَالَ وُجْرأٌَة على َحْرٍب وكلِّ أمٍر؛ َوَرُجٌل ُمَدرٌَّب قد َدرَّبَته الشَّدائِد َحىتَّ َمَرن   فالٌن يْعُفو َعن فاَلن َحىتَّ َعَليـْ
ذها ُدْربة  .28 اختَّ

ويشمل  كتب كثرية يف التدريب منذ زمن بعيد ،  ت، وقد ألفعامة واحلياة خاصة ، للتدريب أمهية كبرية يف احلكمة و 
علم الدين  لـ:عي الشاف ب يف الفقة ونذكر كتاب " التدري ، والفّن واكتساب خربة العملوالذهّن ، التدريب الفكري 

                                                           
( القاضي عياض : أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب )املتوىف: 111هـ( ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك احملقق: جزء 2: ابن تاويت 25

.229، ص 2، ج 2990 - 2966: عبد القادر الصحراوي، 1، 1، 1جمزء  2961 الطنجي،  
 ( .2663( الطرباين :سليمان بن أمحد ، المعجم األوسط ،حتقيق : إبراهيم احلسيّن ،دار احلرمني ، د.ط،د.ت ،ح رقم )26

  .58 ،ص3( الغزايل : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: 101هـ( إحياء علوم الدين، دار املعرفة – بريوت ،ج27

 م .1002، 2( حتقيق : حممد عوض مرعب : دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت، ط91/ 21هتذيب اللغة )(  األزهري : حممد بن أمحد أبو منصور ، 28
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ال يكفي العلم ، ف صاحل بن عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل بن شهاب بن عبد احلق بن عبد اخلالق البلقيّن
بالقوانني النظرية دون التدريب عليها حلل مسائلها ، وتفكيك غوامضها ، والغوص يف مكنوناهتا ، فكذلك ال يكفي 
العلم بقواعد، ووسائل احلكمة دون التدرب عليها وعلى استعماهلا يف نوازل األمور عند احلاجة إليها ، وتطبيقها على 

 الواقع والوقائع املناسبة . 
رح بتدريب خواص تالميذه على هذا املنهج بط -رمحه اهلل-أبو حنفية ومن األمثلة على التدريب ما فعله اإلمام 

املسائل عليهم، ومناقشة األحكام معهم، وتصحيح الصحيح، وتزييف الزائف، كما عرف ذلك عن املالكية يف 
يف املسائل  ،ه ليستشريهم القاضي شفاهة أو كتابةالقضاة املشاَورين، وهم العلماء الذين حيضرون مع القاضي يف جملس

تاج أن ندرب من ، وكذا احلكمة حن اليت ينظرها بني اخلصوم، حىت بلغت عدَّة املشاَورين يف قرطبة مخسة عشر فقيًها
على قواعد وأصول احلكمة ،  لنستفيد من حكمتهم  يف حل املسائل ،  –اهلبة األهلية  –نرى فيهم فطرة احلكمة 

 أمور األمة ، ألن احلكيم ال يبادر وخيرب الناس أنه حكيم ، إمنا يعرف من خالل فعله وتصرفه ، حيث يعرف   وتسري
 كل من حوله أنه حكيم ، وهو ال يدري بنفسه أنه حكيم . 

 ة رضي اهلل عنهاأن عائش»على استخدام السالح ، اصحابه وميرهنم على احلرب ، و  النيب صلى اهلل عليه وسلم يدربو  
قالت: لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما على باب حجريت واحلبشة يلعبون يف املسجد ورسول اهلل صلى 

رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم »عن عائشة قال:  وراية أخرى« 29 يسرتين بردائه أنظر إىل لعبهم اهلل عليه وسلم
 كان صلى اهلل حنيالسابق ديث احلأثناء املناسبات الدينية كما يف   التدريب على الرتويح «.30 واحلبشة يلعبون حبراهبم

 النظر إليهم . ، ويف هذا تشجيع هلم بيلعبون يف املسجد باحلراب عليه وسلم يسرتها حىت تنظر إىل األحباش وهم 

                                                           
 .( 111، كتاب الصالة ، باب اصحاب احلراب يف املسجد ، ح رقم )  صحيح البخاري :  البخاري ( 29
 . (111املرجع السابق : ح رقم ) ( 30
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هلم اللعبة من  عكما يف حديث الربيع اليت كانت تصن، التدريب على العبادة عند االطفال باللعب والرتويح عن النفس
 الصوف وتذهب هبم إىل املسجد وهم صيام فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطي اللعبة حىت اإلفطار.

ْنَصاِر، الَّيِت اُشورَاَء ِإىَل قـَُرى اأْلَ َعِن الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ اْبِن َعْفرَاَء، قَاَلْت: أَْرَسَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َغَداَة عَ و 
َفُكنَّا، بـَْعَد َذِلَك  «َمْن َكاَن َأْصَبَح َصاِئًما، فـَْلُيِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن َكاَن َأْصَبَح ُمْفِطرًا، فـَْلُيِتمَّ بَِقيََّة يـَْوِمهِ »َحْوَل اْلَمِديَنِة: 

ُهْم ِإْن َشاَء اهللُ، وَ  َيانـََنا الصَِّغاَر ِمنـْ للُّْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن، فَِإَذا َبَكى نَْذَهُب ِإىَل اْلَمْسِجِد، فـََنْجَعُل هَلُُم اَنُصوُمُه، َوُنَصوُِّم ِصبـْ
ْفطَاِر  َناَها ِإيَّاُه ِعْنَد اإْلِ  ".31َأَحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم أَْعطَيـْ

يرمون  كانواتدريب األطفال على العمل اجلاد والعمل اجلماعي من خالل الرتويح، كما يف حديث النفر الذين   -
 سنبني يف وان شاء اهلل-، فالرتويح عن النفس ضروري جدا  عليه وسلم يرمى معهم مجيعاً بالسهام فجعل صلى اهلل

 .-استغالل املوارد البشرية كيفية االستفادة من الرتويح 

علمه من ا ما نتونعلم أن احلكمة منها ما هو هبة من اهلل عز وجل ؛ فتكون جبلة؛وفطرة يف اإلنسان احلكيم ، ومنه
احلكماء واحلياة بتوفيق من اهلل تعاىل وبنوره ، وقد جاء األمر االهلي إىل حممد عليه  الصالة والسالم  ، بتعليم احلكمة 
للمسلمني والصحابة يف أكثر من آية ، واغلب الذين كتبوا يف تفسري هذه اآليات ، مل يبينوا كيفية تعلم وتعليم احلكمة 

تعريف احلكمة وبياهنا ، ومل يضعوا منهجا واضحا للتعليم احلكمة ، ونفهم من هذا األمر ، أهنم ، بل اقتصروا على 
اعتربوا احلكمة هبة إالهية ، ال تكتسب اكتسابا ، لذلك مل نرى مدارس تعلم احلكمة وال برامج تدريبية ، وال مساقات 

رى حلكمة ، كحاجته للتدريب على أي مهارة أخجامعية تعىن بتعليم احلكمة ،  ولكن حاجة االنسان للتدريب على ا
، بل اشد ، وخاصة يف هذا الوقت الذي اجزم ان حاجة اإلنسان للحكمة مثل حاجته للطعام والشراب ، وهذا ما 

 " .32أكد عليه الدكتور علي عوض شراب يف مشروعه الطريق إىل احلكمة 

                                                           
 . (2216،كتاب الصيام، باب من أكل يف عاشوراء فليكف باقي يومه ، ح رقم ) صحيح مسلممسلم :( 31
  ." الطريق إىل احلكمة  موقع الدكتور علي شراب مؤسس منهج( 32
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 المطلب الثالث : القيادة

 وحقيقة أختلف علماء النفس واإلدارة -القائد –ال بد أن يتميز الشخص الذي يرنوا إىل احلكمة بصفة القيادة 
واالجتماع على جوهر القيادة ، هل تولد مع الشخص ؟ أم تكتسب ؟ وحقيقة وصلوا إىل أن قليل من البشر يولدون 

ودنا إىل وميكن تطوريها مبا يناسب العصر ، وهذا يققادة ، ومن جهة أخرى القيادة ميكن اكتساهبا ألهنا قابلة للتعلم ،  
ؤال ، هل القادة هلم صفات خاصة هبم وثابته نسبيا عند اجلميع ؟!  هناك بالطبع بعض الصفات اليت يتصف هبا  س

كل القادة ، ولكنها قليلة ، والصفات اليت خيتلفون فيها أكثر من الصفات اليت يتفقون هبا ، فمنهم من يتصف 
اد يف وائية ، ومنهم لطفاء يف التعامل ، ومنهم احلبالشخصية االجتماعية ، ومنهم على العكس متاما ، فشخصيته انط

طبعه ، ومنهم السريع يف حركته وقرارته  ، ومنهم البطيء باحلركة واختاذ القرار ، وال يتخذ القرار إال بعد أن يقتله حبثا ، 
ن فعالني ، يوغريها من الصفات الكثرية ، والقادة الناجحون هلم صفات مشرتكة وهي : اهنم فعالون ألن هلم مساعد

وألهنم منجزون وحمبون بسبب اجنازهتم ال بسبب شهرهتم ، ويتصفون إيضا بقرهبم من العمال والعاملني معهم والعمالء 
واجملتمع ككل ، وتراهم مضرب للمثل يف العطاء والتواضع والقدوة احلسنة ، وينظرون إىل القيادة على أهنا تكليف 

 وليست تشريف ، فهي مسؤولية كبرية .

" يف  33والقائد له منط خاص به وله فلسفته يف اإلدارة ومكوناهتا ، وأكد كل من "وارين بينيس و روبرت تاونسند 
كتاهبم إعادة اخرتاع القيادة " أنه ال توجد نظرية علمية أو صيغة رياضية تؤدي إىل تكوين الشخصية القيادية ، إال أنه 

 يها  هي :هناك أمور ميكن االتفاق عليها اجب أن تتوفر ف

                                                           
 ( خالصات كتب املدير ، الشركة العربية لإلعالم العلمي ) شعاع( العدد)81(  القاهرة ،2996م .33
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أوال: القائد يهتم بالوقت وعنده إحساس دائم باالحلاح وأمهية البدء واالجناز ، وعدم التوقف إال يف الوقت املناسب ، 
وال ينتظر األوامر لكي يبدأ أو يتوقف عن العمل ، وهو يستغل الفرص والنجاحات الصغرية ليؤكد للجميع أن النجاحات 

 الكبرية قادمة .

اقف اآلخرين وال يشتتهم، ويؤلف بينهم ، واجمع وال يفرق ، ويربط بعالقاته السمحة بني اجلميع ، ثانيا: يوحد مو 
 ويرسم الطريق  بدقة وثقة ، كمنهدس فنان ليسري فوقه اجلميع ، من غري تزاحم أو صدام . 

ية ، ويفكر بشكل ريح العاتثالثا: يضع رأسه يف السماء واقدامه يف الرتاب ، كالشجرة الراسخة القوية ، اليت جتابه ال
 عاملي ، ويتصرف بواقعيه وال ينفصل عن بيئته ومرتبط مبجتمعه ويتعامل بضمري .

ء يف عندما تبادر بتنظيم جمموعة من األصدقاء أو زمال ،يف الناس وتوجيههم إلجناز اهلدف القيادة هي عملية التأثري
سيطة هناية األسبوع مع بعضكم البعض، أو لتجهيز حفلة بالعمل جلمع تربعات ملساعدة احملتاجني، أو لقضاء عطلة 

 . قائدألحد الزمالء، يف هذه احلاالت ستظهر أنت مبظهر ال

اهلدف: هدفك يف هذه املنطقة من التطوير االحرتايف اجب أن يكون معرفة وإحراز أكرب قدر ممكن من صفات القيادة 
 ؟ .وكيف ومىت تطبق كل منهاللقيادة  الفعالة، وأن تتعرف على األمناط املختلفة

 "34 صفات القيادة:

ع شرح مرت أهم هذه الصفات حدد علماء النفس واإلداريني العديد من الصفات املميزة للقيادة الفعالة. وقد ذك
 : خمتصر لكل منها

 الشعور بأمهية الرسالة: اإلميان بقدرة الشخص على القيادة وحبه للعمل كقائد. -
 على مواجهة احلقائق القاسية واحلاالت الكريهة بشجاعة وإقدام.الشخصية القوية: القدرة  -

                                                           
 املرجع السابق .(34
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 اإلخالص: ويكون للرؤساء والزمالء واملرؤوسني واملنظمة والعائلة. -
 النضج واآلراء اجليدة: شعور مشرتك، براعة وذوق، بصرية وحكمة، والتمييز بني املهم وغري املهم. -
 بادرة.الطاقة والنشاط: احلماس، الرغبة يف العمل، وامل -
 احلزم: الثقة يف اختاذ القرارات املستعجلة واالستعداد للعمل هبا. -
 التضحية: يضحي برغباته واحتياجاته الشخصية لتحقيق الصاحل العام. -
 مهارات االتصال والتخاطب: فصاحة اللسان وقوة التعبري. -
 مي األداء... اخل.رق العمل وتقو القدرات اإلدارية: القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتشكيل ف -

_ اخرتهتا من عدة دورات تدريبية .وهذه الصفات بشكل خمتصر ، وليست شاملة لكل صفات القائد ،
 .-حضرهتا ، وال استطيع حتديدها بالضبط 

 المبحث الثالث : تطبيقات إدارية في عصر الحكمة من إدارة الموارد البشرية ، واستثمار الموارد الطبيعية .

 الموارد الطبيعية .استثمار المطلب األول :

. ويقول   َوإِلَْيِه النُُّشوُر {{ هِ يقول اهلل عزَّ وجلَّ: }ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزقِ 
َر َلُكُم َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقً سبحانه: }اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنْـ  ا َلُكْم َوَسخَّ

َر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـنْيِ  اَر َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـَّهَ  اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم األَنـَْهاَر {َوَسخَّ
. هذه املوارد الكربى اليت  اٌر {{ َساَن َلظَُلوٌم َكفَّ {َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اإِلنْ 

  ذكورة آنفا.اهلل لنفع اإلنسان كما يفيده ظاهر اآليات امل اوقد سخرهات مما أحلي اهلل استثماره، ذكرت يف هذه اآلي

اإلسالم دين العمل ، والعمل يف اإلسالم عبادة ، بل أن األنبياء والرسل صلوات اهلل عليهم كان هلم حرفة وعمل 
يعتاشون منها ، ومل يكونوا عالة على غريهم ،وحث اإلسالم على العمل ورغب يف اتقان العمل واالحرتافية فيه ، واهلل 

اَل: " ِإنَّ اهلَل تـََباَرَك ِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَ واهلل حيب العبد احملرتف ،وَ حيب إذا عمل احد عمل أن يتقنه ، 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

422 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

وعندما هاجر النيب عليه الصالة والسالم واصحابه إىل املدينة ،  ، 35َوتـََعاىَل حيُِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن يـُْتِقَنُه "
اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واالنصار ، قدم االنصار نصف ما ميلكون ألخواهنم ، ومل يسجل على واخى النيب صلى 

أحد أنه أخذ من اخيه شيء ، بل كان يقول له " بارك اهلل لك يف مالك ،ولكن دلّن على السوق "، وهذا من عزة 
النفس  طاب  الرتبية احلكيمة على عزةأنفسهم فاملؤمن عزيز النفس ، يأكل من عمل يده وجهده ، ويف حديث االحت

،واملثل التطبيقي على حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف إدارة املوارد الطبيعية واالستفادة منها ، فاهلل تعاىل قد كتب 
 الرزق لكل البشر ، وسخر هلم سبل احلصول عليه ، فالفقري فقري يف اإلدارة قبل فقره باملال ، وحني جاء الرجل الفقري

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يشكو الفقر وقلة املال ، وعدم توفر العمل ، تعامل معه النيب صلى اهلل عليه وسلم ، 
بكل حكمة وبرزت احلكمة يف ارشاد الفقري إىل ما سخره اهلل هلا يف الطبيعة ، واعطاه رأس مال يشرتي به أدوات العمل 

قولة تطب واجمع احلطب مث يبيعه ملن حيتاج هذا احلطب ، وكلنا يعرف امل، من فأس وحبل ، مث يذهب إىل اجلبال ليح
 Give a manالصينية " ال تعطيّن مسكة بل علمّن صنع الصنارة ؛ لصيد السمك " والنسخة االجنليزية  تقول " 

a fish and you feed him for a day ,teach a man to fish and you feed him for 
a lifetime".  ،" : ألن حيتطب أحدكم ُحزمة على ظهره، خري له من أن يسأل أحداً، وقال عليه الصالة والسالم
 " . فليعطيه أو مينعهُ 

 ومن هنا تأيت حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تعليم الفقري العمل، واستغالل املوارد الطبيعية اليت وهبنا اهلل عز وجل
سالم عليه وسلم علينا أن حنل مشاكل الفقر والبطالة بنفس اسلوبه عليه الصالة وال وسخرها لنا ، وألنه قدوتنا صلى اهلل

، ولكن لألسف قليل من الدول من تنتهج هذا املنهج ، بل يكتفون بتخصيص مورد مايل شهري لألسر الفقرية يعتاشون 
نيتها اق الدولة وزيادة مديو ، كان السبب يف اره-وهذا ضيع الكثري على االفراد والدول  –منه وال يكاد يكفيهم 

                                                           
الدكتور عبد العلي  ، حتقيق :(111/ 9هـ(شعب اإلميان )118أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر )املتوىف:  البيهقي : (35

  م.1001-ه2111، 2الرياض ، ط –، مكتبة الرشد للنشر  عبد احلميد حامد
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حرفة أو صنعة  ولو أهنم دربوهم على وتأخرها ، وحيث على التكاسل والركون، بل ويهدر طاقات شبابية وموارد طبيعية ؛
   لكان خريا هلم من هذا األمر ، ولكانت سببا يف تطور الدولة وحضارهتا وتقدمها بني مصاف الدول املتحضرة .  

  :  الموارد البشرية وإدارة  استغالل:  المطلب الثاني

املوارد البشرية : ونعّن هبا الطاقة البشرية ، فاإلنسان خليفة اهلل عز وجل يف إعمار األرض ، وقد زوده اهلل بالعقل 
والقوة اجلسدية لتحقيق هذه العمارة ، وجعل الناس متفاوتني يف اقدارهم وارزاقهم ، وقد تنوعت ميوهلم ورغباهتم ، 

لفت طاقاهتم ، وكانت الفروق بينة وواضحة بني األخوة واألصحاب واالقران ، وكل هذا حلكمة إالهية مقصدها واخت
األعظم وهو عمارة األرض ، وتسخري اجلميع للجميع ، وقد أهتم النيب عليه الصالة والسالم بكل هذه املتناقضات 

، فلنرى كيف استغل النيب عليه الصالة والسالم بشكل جعل من أمته يف عقد من الزمان ، من أقوى وأعظم الدول 
شباب أسامة بن زيد ، ورىب فيه الطموح ، ودرب فيه فن القيادة والفروسية واإلقدام ، حني جعل منه قائدأ على كبار 
القوم من الصحابة أمثال علي وعثمان وعمر وأيب بكر رضي اهلل عنهم مجيعا ، رغم أهنم من شيوخ القوم ، وهو من 

ايل ، لكن حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف إدارة املوارد البشرية ، جعلته خيتار أسامة قائدا للجيش ، كونه املو 
يتملك صفات القائد اليت وجدها النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه ، وجعلت من باقي الصحابة الرضا والقبول هبذا ، 

، وهو رضا العاملني بكل ما يأمر به القائد ،وهناك الكثري من بكل رحابة صدر ، وهنا احلكمة العليا يف هذا املوقف 
األمثلة التطبيقية اليت انتهجها النيب عليه الصالة والسالم يف إدارة املوارد البشرية ، ونبني بشكل جممل ما الوسائل 

لى اهلل عليه يب صاحلكيمة اليت على القائد اتباعها لتحقيق إدارة بشرية صحيحة من خالل ما فهمناه من تعامل الن
وسلم مع صحابته رضي اهلل عنهم ومن خالله نبني ما استفدناه من فعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم واحلكمة اليت 

 انتهجها يف تعامله مع اصحابه رضوان اهلل عليهم فيما يأيت : 

 احلكمة يف التعامل مع العاملني .
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 االهتمام بالعاملني  -2

العاملني لن يهتموا بقدر ما تعرف ؛ حىت يعرفوا قدر اهتمامك ، وهلذا أشعرهم باهتمامك أوالً ، ال بد أن تتذكر أن 
وبعدها ميكنك أن تطلب منهم أن يفعلوا أي شيء ، فلسنا جمتمعاً من اآلالت ، حيث أننا نتعامل مع بشر، والناس 

 هلم مشاعرهم ، وكل واحد يطمح يف أن يكون موضع حمبة وتقدير واحرتام.

وهلذا إذا ما عاملت الناس هبذه الطريقة ؛ فاهنم يستجيبون بشكل أفضل ؛ أما إذا ما عاملتهم كما تعامل اإلنسان 
اآليل فاهنم يستجيبون كما تستجيب تلك اآللة ، وهبذا الوضع يصعب عليك احلصول على أي إبداع ، وستالحظ 

 بوط املعنويات وكثرة املشاكل.أهنم يعربون عن شعورهم بالتعاسة من خالل مظاهر معينة مثل ه

 التكلف العاملني من العمل ما يشق عليهم حىت وإن كنت تطيق ذلك -1

ال تتوقع من العاملني معك أن يكرسوا أنفسهم للعمل على غرار ما تفعل أنت ، فالسبب الذي جعل منك مسؤواًل 
 ، وهلذا أدعمهم يف ذلك ؛ ولكن لعمل معني هو أنك تنظر إىل ذلك العمل من منظور خمتلف عن بقية العاملني

عليك أن تتفهم جيداً أن املخلصني املضحني هم االستثناء ال القاعدة. وتنشئ املشكلة عندما يتوقع املسئول من 
العاملني حتته أن يعملوا ساعات فوق املطلوب ألنه هو يفعل ذلك ، أو أن اجعلوا العمل معهم داخل وخارج البيت 

أن اجعلوا عماًل معيناً هو كل حياهتم ألنه يفعل ذلك ، فعلى املسئولني والقادة أن يقدموا  ألنه هو يفعل ذلك ، أو
مثااًل حيتذي به ؛ ولكن عليهم أيضاً أن يدركوا الفارق بني تقدمي املثال واملطالبة املقنعة ، فالعاملون معك يريدون أن 

عدة قاهتم ونشاطاهتم ، أما تبعات جتاهل هذه القايعملوا ومع ذلك يريدون أن يستمتعوا بعالقاهتم العائلية وصدا
 فسوف يكون االستياء اخلفي أو السافر ، واحتمال ختريب نظام العمل.

قدر الفوارق بني العاملني ، واحبث عن الصفات املشرتكة بينهم لالنطالق بالعمل منها ؛ وحىت تستطيع إدارة  -1
لفروق ؛ ة أمر واقع ، وحاصل بني اجلميع ، وال حيق ألحد جتاهل هذه ا، فالفروق الفردياألفراد املختلفني بطرق خمتلفة
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ألمهيتها يف توزيع املهام ، فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ، ومن هذه القاعدة تنطلق الفروق الفردية ، وتقوم على 
 أساسها تقسيم املراتب والرتب .

، وحقيقة يف هم ظيم برامج وأنشطة تروحيية للعاملني وعائلتالرتويح عن العاملني بني الفرتة واألخرى ، ويكون يف تن -1
غري الضارة اليت ميكن أن يقوم هبا الفرد  باألنشطة :ال بد للفرد أن يروح عن نفسه  –هذا العصر اآليل _ عصر اآللة 

نسانية إلأو اجلماعة يف أوقات الفراغ بغرض حتقيق التوازن، أو االسرتخاء وإدخال السرور والتنفيس عن النفس ا
  وجتديد مهتها ونشاطها يف ضوء القيم واملبادىء اإلسالمية.

  :تربز أمهية الرتويح عن النفس يف جوانب كثرية منهاو 

غلبة جلانب من بدنية ( ففي الوقت الذي تكون فيه ال -عقلية  -حتقيق التوازن بني متطلبات الكائن البشري ) روحية 
م التوازن بني ذلك اجلانب الغالب وبقية اجلوانب األخرى املتغلب عليها.ويساهجوانب اإلنسان، يأيت الرتويح ليحقق 

النشاط الرتوحيي يف إكساب الفرد خربات ومهارات وأمناط معرفية، كما يساهم يف تنمية التذوق واملوهبة ويهيئ 
وقوع يف اجلرمية، وخباصة كري أو اللإلبداع واالبتكار،ويساعد االشتغال باألنشطة الرتوحيية يف إبعاد أفراد اجملتمع عن التف

يف عصرنا الذي ظهرت فيه البطالة حىت أصبحت مشكلة، وقلت فيه ساعات العمل والدراسة بشكل ملحوظ وأصبح 
ت هذا العصر،والرتويح ينقذ اإلنسان من امللل والضجر وضيق الصدر، وما إىل ذلك من وقت الفراغ أحد مسا

العادة عند بعض الناس خلوهم من األعمال اجلدية، والرتويح ينسي اإلنسان ما اإلحساسات األليمة اليت يسببها يف 
َها، ما روي :من أدلة جواز الرتويحو  لديه من آالم نفسية أو حسية، أو خيفف من وطأهتا َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

، فـََلمَّا مَحَْلُت اللَّْحَم َسابـَْقُتُه َسَفٍر قَاَلْت: َفَسابـَْقُتُه َفَسبَـْقُتُه عَ أَنَـَّها َكاَنْت َمَع النَّيبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  َلى رِْجَليَّ
َقةِ »َفَسبَـَقِّن فـََقاَل:  وما رواه مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ) واهلل لقد رأيت رسول ،."36 «َهِذِه بِِتْلَك السَّبـْ

                                                           
كتاب اجلهاد، باب يف سبق على سنن أيب داود ، هـ(191ِجْستاين )املتوىف: ري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ بن األشعث بن إسحاق بن بشسليمان  أبو داود : (36

 بريوت .–: املكتبة العصرية ، صيدا  احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد(1198الرجل ، ح رقم )
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إىل لعبهم، مث يقوم  ، سرتين بردائه لكي أنظربون حبراهبم يف مسجد رسول اهلللعاهلل، يقوم على باب حجريت واحلبشة ي
  السن، حريصة على اللهو. من أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة

ومل ،لكي يتفق مع روح اإلسالم ،ومقاصد الشريعة ، والرتويح من املباحات ما مل خيالف الشرع الرتويح له ضوابط و 
يضر بأحد أثناء أو بعد ممارسته  وهو فرع ؛ ألن اجلد أصل ، وهو وسيلة ، وفيه من اآلثار النفسية االاجابية على الفرد 

من حيث إزالة التوترات العصبية ، وحتسني املزاج ، وتنشيط اجلسم واالجهزة الرئيسة فيه مثل التنفس ، وال ننسى 
  ة . القوام السليم ، وتنشيط الدورة الدموي

 الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات .

مت حبمد اهلل وفضله البحث املوسوم بـ " وسائل وآليات عصر احلكمة " وهو مبثابة اجلزء الثاين ، وتناولت يف البحث 
شروط وآداب احلكمة ، ووسائل الوصول إىل احلكمة وآلياهتا ، من خالل التعرض لثالثة موضوعات أساسية ، 

-إىل النتائج التالية :لت فيها توص  

 : احلكمة ليست العلم ؛إمنا هي فوق العلم ،لكنها بالعلم واملعرفة تنمو  أوالً 

 : الفطرة شرط أساسي للحكمة ، ذلك ألهنا تعّن صفاء القلب من االحقاد واحلسد والغرية .  ثانياً 

 . حترم الفرد من احلكمة  البدعة:   ثالثاً 

: الصوم الكالمي هو لعظيم االمور ، واحلكمة من أعظم األمور ، وقد اثبتت الدراسات أن الصوم عن الكالم  رابعاً 
 يزود النفس بالطاقة االاجابية .

 : أهم آليات احلكمة : اغتنام الفرصة، ومواجهة الظروف الطارئة، واالهتمام واملتابعة . خامساً 

 العلم  : التدريب: القيادة  .  : أهم وسائل الوصول إىل احلكمة : سادساً 
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اجلهل مانع من موانعها، فإن العلم سبب من أسباهبا، وركن من و العلم من أهم قواعد احلكمة ودعائمها،  :  سابعاً 
 . أركاهنا

 مسلمني والصحابة يف أكثر من آية ، بتعليم احلكمة للاالهلي إىل صلى اهلل عليه وسلم :  جاء األمر ثامناً 

سالم دين العمل ، والعمل يف اإلسالم عبادة ، وحث اإلسالم على مراعاة العمل والعمال ، واحرتام العاملني : اإل تاسعاً 
. 

 التوصيات :

ضرورة تأسيس معاهد ومؤسسات تعىن بالتدريب على احلكمة ، ودعمها ،والسعي لتطويرها ، ووضع منهاج  -
 لتدريس احلكمة . " وهذا ما تنبه إليه مؤسس منهج الطريق إىل احلكمة " الدكتور علي عوض شراب. 

ثمارهم يف احلكمة ، واست ضرورة انتقاء األفراد الذين يتمتعون بذكاء فطري وموهبة القيادة ، وضمهم إىل رواد -
 هذا اجملال .

التأكيد على اتقان العمل واالحرتافية فيه ، من خالل وضع برامج تدريبية لتنمية املواهب والقدرات والطاقات  -
 البشرية .

ضرورة استغالل املوارد الطبيعية بشكل يتناسب مع حجم الفقر والبطالة املتزايد ، وذك من خالل توجيه االفراد  -
 ، وتوفري االدوات اليت حيتاجوهنا لذلك . للعمل 
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  Abstract 

The research attempts to reveal the design thinking that goes on in the designer's mind 
when he tries to allocate a certain activity inside the architectural project. The research 
views designing as an explicable process even if beginner or experienced designers 
couldn't give convincing reasons for all the decision they make. The designer is a 
person who works on the data given to him and produces his design idea through a 
planned succession of analytical structural and evaluative steps until he reaches the best 
possible solutions. Accordingly the research hypothesizes that Activity inside the 
Architectural project depends to a great extent on the development of the design idea 
in the designer's mind. The aim of the study has been to reach the best design method 
for Activity inside the Architectural project through design strategies. 
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  خلص امل

عالية داخل املشروع فالتوقيع لحياول البحث الكشف عن طبيعة التفكري التصميمي داخل عقل املصمم عند حماولته 

 ويعترب العملية التصميمية قابلة للتفسري حىت وان مل يستطع املصممون املبتدئون او املمارسون ان يعطوا اسباب ,املعماري

مقنعة لكل القرارات اليت يتخذوهنا حيث ان املصمم شخص يعمل على املعلومات اليت تعطى له ويعطي فكرته التصميمية 

لذلك فان  ,ملمكنة يتولل ا ى افلل الحلول االتصميمية حىتو ة من اخلطوات التحليلية الرتكيبي عرب تعاقب خمطط له

يمية داخل داخل املشروع يعتمد وبشكل كبري على تطور الفكرة التصم الفعالياتان توقيع "فرضية البحث املعتمدة هي 

وع من خالل داخل املشر  الفعاليةوكان هدف البحث هو الولول ا ى افلل الطرق التصميمية لتوقيع  " عقل املصمم

  اسرتاتيجية التصميم. 

 .العملية التصميمة ,اسرتاتيجية التصميم فعالية التصميم, ,الفعالية: الفكرة التصميمية, الكلمات املفتاحية

 

 
  

 
 
 
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

070 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 املقدمة -0
 حتقيق نتاجات يف أساسي دور مهما يف تطوير وتنظيم العملية التصميمية وهلا تشكل املفاهيم يف العمارة جزءا

 بالنسبة للنتاج املعمارية األفكار كما ان أمهية.  طروحاتعدة  ماأكدته وهذا ،به يبدأ العمل تفرد نا اذ ، متميزة معمارية
متميزة.كما وتعد الفكرة  نتاجات حتقيق يف يساهم ابداعي جانب األفكار من هذه تشكيل عملية تتلمنه وما املعماري
توجهاته  أفكار املصمم و  من جوانب العملية التصميمية وتعترب أكثر العنالر أمهية يف إظهار (concept) التصميمية

 يمه.كما أهنا تعرب وبشكل كبري عن النتاج املعماري النهائي وتعرب عن اهلدف من تصم
 مفهوم الفعالية  -8

 -0فردات منها : من املليعرب عن عدد  ""Merriam-Websterيف قاموس  (Activity)جاء  مفهوم الفعالية 
 -8 .قتصااادينشااا  ا وا نشااا  اجرامي,او كنشااا  بد ,  نوعية أو حالة النشااا : ساالو  أو إجراءات من نوع معن

 -بعملية )مثل اهللاام   -أ, : مثلوظيفة طبيعية -4    ,مشااهد من اارارة والنشااا  , اوعمل قوي أو حيوية: حيوية
م عن يز التعليفحتوحتاادياادا: إجراء تعليمي يهاادف إ ى  ذهنيااةعمليااة ثااارلااة يف الواقع أو حيتماال أن تنطوي على وظيفااة 

شاااااكل من او  أنشاااااطة اجتماعيةو  األنشاااااطة التجاريةك  ,يشاااااخصاااااالالساااااعي  -5. قوة نشاااااطة -3. طريق اخلربة املباشااااارة
ا ى يتطرق فايربستاين  .(Internet)1).أشكال التنظيم، وااشراف، والرتفيه يف كثري من األحيان خارج املناهج الدراسية

تساااااالساااااالها الزم  و  املعا  املختلفة ملفهوم الفعالية وساااااابل تصاااااانيفها وذلك بابعتماد على طبيعة الفعالية ومن يقوم  ا
وموقعها, حيث ركز على امهية  مفهوم الفعالية ومدى ارتباطها الكبري بالعملية التصاااااااميمية حيث اشاااااااار ا ى ان مفهوم 

  (03, ص8110 ,)النجيدي.  املعماري مع ابستعمال )املنظومة ابجتماعية الفعالية مفردة اساسية اليت تربط التفكري
يطة به,  بالبيئة احمل مباشرةيقوم به الشخص ويكون له عالقة  هو كل عملان مفهوم الفعالية  Chapin أوضح

 الوسطبل الفرد ضمن من قاملنجز السلو  و الفرد وتتلمن التصرف  ينجزهاالفعالية كل ابفعال املرنة اليت  تتلمنكما 
: هي الفعالية مفهوم صف تاليت ابفعال, ومن تكوين مايعرف مبفهوم "الحدث" له ابرر الكبري يفوالذي  احمليط املادي

طول و  السنهو األسبوع و اليوم من إ ى ان هنا  اربعه قياسات زمنيه   Chapinيشر   كمايأكل, ينام, جيلس ويتحدث,
                                                           

1 - http://www.merriam-webster.com/dictionary/fare 
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حملتمل ااو من   دوثوقد تكون مكررة الحالفعاليات او األحداث حتدث يف اوقات حمددة  بعض .. اخل حيث انالعمر 
ت املدرسة ,خدمات النقل اخلدماكما يف تلك اليت حتدث يف   ولجدكأن يكون    معن خا زم  يكون هلا نظامان 

أن وحدة الدراسات  Chapinأشار  الرتفيهية وفعاليات التسلية تكون كلها منظمة إ ى حد كبري من ناحية الوقت,
لفلاء اعمارية يف جامعة لندن بينت ان تنظيم الفعاليات زمنيا ثكن ان حيوز بفائدة كبرية للحصول على استعمال امل

ص متداخلة ئتوزيع الفلائي وجرى ولف رالث خصاذلك فقد طور نظام للجدولة الزمنية والل وبصورة اكفا وأكثر مرونة
العالقة مع  ,طبيعة الفعالية وخدمات املتطلبات البيئية املطلوبة, ومساحة الفرق يف الوقت ملسامهنمهمة هي : عدد ا

 (.Chapin, , P.123-140. )الفعاليات واملواقع األخرى

السيطرة وذلك ب ضمن الفلاء الواحد فعاليةالمن قبل املصمم املعماري على من يقوم ب سلطةقد يكون هنا  
 فعالية احملددة,يقوم الشخص بال وأين  من قبل املصمم يقوم  ا الشخص )يتم حتديد ذلك مع منعلى توقيع الفعالية 

ة املصمم للمشروع, كل هذا يكون مالئما لفكر  وحىت أن الغرض من ذلك هو توقيع الفعالية توقيعا مناسبا داخل املوقع
تصممية أن هنا  عالقة طردية بن تطور ألفكرة القبل التطرق إ ى فرضية البحث القائلة ب وعالقتها مبوقع الفعاليةالرئيسية 

من قبل املصمم  وموقع الفعالية ب بد لنا ان نعرف مفهوم الفكرة التصميمية وإسرتاتيجياهتا املتبعة يف العملية التصميمية
 املعماري وكيف بأمكان املصمم التعامل معها بخراج مشروعه التصميمي.

 فعالية التصميم مفهوم -4

يف دراسة النجيدي أعطى عدة تعريفات لولف مفهوم التصميم املعماري منها "هو التصور املسبق او منذجة 
الشيء املراد لنعه قبل عملية لنعه وعمله, واستعمال املبادئ العلمية واملعلومات الفنيه والتخيل, ويشكل التصميم 

 يطرحكما   (.01, ص0118)النجيدي, دا مسبقا". فعالية خالقة تتلمن اجياد شيء جديد ومفيد الذي مل يكن موجو 
 والذي له مدلوبت  (Design)م يالفعل التصم خالل من تفكري املصممن، طريقة عن األولية نظره وجهة بوسون
 وتصميم التصميم الصناعي مثل املتخصصة املعرفية الحقول يف أكثر خصولية وأخرى اليومي ابستعمال يف عامة
 ابجتاه بسبب يظهر حقل آلخر من التصميم يف ابختالف كون وغريها والتصميم املعماري اهلندسي والتصميم األزياء
 كان وهلذا ، خمتلفة بطرق للمشكلة التصميمية والنظر. التصميمية املشكلة طبيعة بسبب وليس التصميم طريقة حنو

 جانب يهمل مل انه إب الحل، باجتاه هذه موجهه دراسته إن ورغم النتاج على منه أكثر العملية التصميمية على الرتكيز
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على  للتصميم مساعدة توجيهات وإمنا للتصميم طريقة لارمة يطرح مل انه حيث انه اذ, التصميمية يف العملية املشكلة
التصميم املعماري هو عملية عقلية منظمة نستطيع  ا التعامل مع انواع   (Lawson,1997,p.75-76).,وفق تعبريه

متعددة من املعلومات وادماجها يف جمموعة واحدة من ابفكار وابنتهاء برؤية واضحة لتلك ابفكار وعادة تظهر هذه 
الرؤية يف شكل رسومات او جدول زم  والتصميم يتلمن الطريقة واملنتج يف نفس الوقت يظهر التصميم املعماري يف 

عتمد وتصوراته عن املشروع او املبىن املطلوب, وحىت وقت قريب الورة رسومات اهلدف منها التعبري عن افكار املصمم 
املصممون متاما على الطرق املدركة بداهة القدرة التصميمية على اهنا احساس داخلي غري قابل للتعليم.  العملية 

ا  حتول  ا ى مفهوم بسيط مفاده اهنا سلسلة ابجراءات اليت التصميمية حسب منظور كرستوفر جونز تشري يف الغالب
يء جديد ومفيد شحالة انية ا ى حالة مستقبلية مطلوبة ومن التعاريف اليت استعرضها: اهنا فعالية مبدعة تتلمن وجود 

عبد )وتعترب ابفكار التصميمية القفزة اخليالية من حقائق الحاضر ا ى امكانيات املستقبل. السابق. يف مل يكن موجودا
 .(40-41ص ,8100مصحب والعقيلي,

يف احداث  من الرغبة ءاان سبب الصعوبة يف عملية التصميم واضح من خالل تعدد وتسلسل الفعاليات بد
الة التغيري ولوب ا ى التغيري النهائي والصعوبة تكمن يف ان املصممن جمربون على استعمال املعلومات املتوفرة للتنبؤ بالح

 ( 80, ص8110/. )النجيدياملستقبلية للمشروع النهائي

  الفكرة التصميمية مفهوم -3

وبتجميع كل هذه التعريفات ميكن أن نتعرف على  ( concept ) هنا  الكثري من التعريفات للفكرة املعمارية
 :مفهوم الفكرة املعمارية كالتايل

 ذاتيةباملصمم ة خالنبع من عوامل يبعلها  مبفهوم الفكرة التصميميةاشار النجيدي ا ى عدة مفاهيم تتعلق 
يف عمله ري عماصمم املالنجيدي ان اهم مامييز امل وضحبطبيعة املشروع اي الظرف التصميمي كما  هلا عالقةواخرى 
 بكوهنا فكاربأز هذه وتتميبشخصية املعماري نفسه  تفردتتميز بالجديدة و  تصميمية مبدعة طرح افكار هو واجنازاته
لية بستيعاب مفهوم الفكرة التصميمية ودورها يف العم اخر مهما بعدابتوضيح النجيدي تطرق مستهلكة كما غري 

 دقته مبقدار التفرد هذا ان تفرد العمل املعماري يبتدئ بالفكرة التصميمية اما الشكل فانه يلتقط"التصميمية موضحا 
الفكرة  مفهوم ان ا ى Snayder & Cataneseفيما اشارت دراسة  ,(041, ص8110, )النجيدي. "عنها التعبري يف
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رورية  ض ,كما اشارت الدراسة ا ى أمهية الفكرة التصميمية كوهناعمارة جديدة خلق على وبشكل كبري ساعديالتصميمية 
تاجات بشكل كبري يف خلق النو فهي تسهم  "روح املشروعمايعرف ب"الطريق ا ى تشكل فهي  "الحياة"كلرورة 
 العملية تتشكل يف ان الفكرة التصميميةا ى   Zeiselأشار  .(Snayder & Catanese 1991, p.203)  اببداعية

علومات اليت تتداخل مع نوعن من املحيث : التخيل, العرض وابختبار  أساسية فكرية مفاهيمالتصميمية عرب رالث 
املهمة.   راحل التصميميةاملبتقدم  املصمم مسؤولية فيه وتتعمقشيئا فشيئا حتفز اخليال لتطور الفكرة التصميمية 

(Zeisel,1984, p.12 ) 
ان التصميم املنتظم هو اداة ببقاء املنطق والتخيل منفصلن وجيب ان يكون الشخص حريصا يف فصل ابفكار 
التخيلية والتصميم من ابفرتاضات املنطقية عن املعلومات وابحتياجات وتسجيل ابفكار يتطور عرب رالث مراحل 

 (41, ص8100)عبد مصحب والعقيلي, هي: التحليل, الحل, التقييم
من موالفات  ,التحليل: فيها يتم تسجيل قائمة بكل متطلبات التصميم وتقليصها ا ى جمموعة كاملة .0

كلة التحليل بقراءات اولية لكل ابفكار اليت ولدت عند تعرض املصمم للمش ويبدأ ابداء املنطقية املرتابطة.
 ألول مرة.

ل لكل من موالفات ااداء يتم  جتميعها لتشكل التصميم املتكامل. و الحل: ويتم الحصول على الحلو  .8
يتم اجياد الحلول املقبولة لكل من موالفات ااداء و عمل تصميمات باقل  التنازبت املمكنة و يتلمن 

ة, بكالحل ما يلي: التفكري اببداعي وهو ما مايدعى العالفة الذهنية الحلول اجلزئية, احملددات, الحلول املرتا 
 .ووضع الحل املتكامل

يل و يتم فيها اختبار مرادفات التصميم املختلفة باملقارنة مبوالغات ابداء و خالة املتعلقة بالتشغ: التقييم .4
و التصنيع و املبيعات وتقييم دقة مرادافات التصميم لكى تقابل متطلبات ابداة للعمل و ابنشاء و 

ميم قبل اهلدف من التقييم هو معرفة السلبيات والعيوب يف التصالتسويق قبل اختيار التصميم إلنهائي و 
 تطويره. 

 حياول عندما خميلته يف األشكال عمليات خلق أو التصورية، الفعاليات إجراء إ ى يلجا ما ان املصمم غالبا
 ).بالنسبة لالخرين احملكية اللغة مقام له بالنسبة ما تقوم غالبا الذهنية الصور تلك وان ، البصرية إدرا  املعلالت أو فهم



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

072 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

Tversky, 2004, p210 ) شرية م عدد من الدراسات ابساسيةالتطرق ليف دراسة فهمي أعطت تعريفا مهما من خالل
 مفردات مجع خالهلا من يتم مكثفة وابداعية جهود نتيجة املؤلفة الذهنية الصورةهو مفهوم الفكرة التصميمية ا ى ان 
 يتم ايصاهلا ومعا  مقالد على تنطوي وهي هذه املفردات، يف كامن هو ما متثل بنية يف الظرف التصميمي وجوانب

ان عملية بناء  (014, ص8112)فهمي,  .ومبدعامؤررا  يكون أن ماأريد لأليصال اذا مباشر غري أو مباشر بشكل أما
التحليل  وعملية والتصور الفكر دائرة يف حتليل وتركيب إب اخليايل الحس مفردات وتركيب اخليال الفكرة التصميمية بفعل

 فكل فعل وتعقيدا ، ختصصا   أكثره إ ى أبسطه من النتاج بنية هذ وتشكل إنسا  معريف إنتاج ألي بزمة هذه والرتكيب
 أو شكل موضوع أو وجتزئة بتحليل الفكر  ا يقوم معيارية الفعالن كطريقة ويولف. هدم فعل شيء كل قبل هو بناء
 والتشكيل الفنون عامة يف واضحة العملية هذه كون,  جديدة وأسس تركيبها بصيغ إعادة مث ومن بنائها عنالر إ ى قلية
وضحت دراسة فهمي ا ى ان الفكرة التصميمية تنبع من عدة مصادر وتتنظم كما ( 20 ،ص 1996 )الجميل، خا  بشكل

 -0حقول :ق رالث وفباساليب عدة مشرية ا ى ان ابفكار التصميمية الرئيسية املقصودة يف املشاريع املعمارية تكون 
ن حاوية اكثر من د تكو تعددية ابفكار املقصودة: قد تكون فكرة رئيسية واحدة فقط, وقد تتلمنها افكار رانوية او ق

مدى انتمائية الفكرة التصميمية املقصودة: قد تكون من داخل ميدان العمارة, او من خارج  -8فكرة رئيسية واحدة. 
 -4ميدان العمارة كالطبيعة،الفن،األقتصاد،ابجتماع .او قد تكون مرتبطة بفرتة زمنية معينة او مكان وفق حدث معن. 

 .(005, ص 8112)فهمي, . عامة-اخلصائص حمددة اخلصائص, غري قصودة: حمددةطبيعة خصائص ابفكار امل
رة عامة يف املراحل هي فك -وبتجميع كل هذه التعريفات ميكن أن نتعرف على مفهوم الفكرة املعمارية كالتايل: 
ن التفصيل والتطوير بحقا   ماألولية من العملية التصميمية وتعد الفكرة التصميمية بداية التفكري والذي حيتاج إ ى الكثري 

 التصميمية الفكرةو  كما وتشكل نواة إطار العمل التصميمي والذي يسمح بزيادة تعقيده مع استمرار العملية التصميمية
 .الصورة الذهنية اليت نتجت من حتليل املشروع واهلدف منههي 
 الفكرة التصميمية داخل عقل املصمم 4-2

إ ى أن  تصميمية هذه التعاريف تشري ىف الغالبلية العدد من التعاريف للعموحددوا التصميم  أجتهد منظروا
لوبة اي أن املهندس املعمارى ا ى حالة مستقبلية مط  األجراءات اليت حتول  ا حالة آنيةمن العملية التصميمية سلسة 

 .لحالة املطلوبةج اىف عقله لتستخر بل الحالة اآلنية للمشكلة التصميمية ليجرى عليها عمليات حتويل يستق
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يف الفقرة القادمة سيتم التطرق لعدد من الدراسات اليت أوضحت مفهوم الفكرة التصميمية وماهي طبيعة 
طرائق التصميم  ان العنصر املشرت  بن املناهج املتبعة يف تشكيل وتكوين الفكرة التصميمية لدى املصمم املعماري.

خارج  التفكري اخلا  باملصمم, أي جتعله علنيا وليس ضمنيا أي ابنفتاح ا ى الحديثة هو ان الطرائق حتاول ان تعلن عن
وسيتم يف الفقرة الالحقة التعرض على هذه الطرائق من نواح رالث: املصمم كصندوق أسود,  العملية التصميمية.

 : املصمم كصندوق زجاجي والتصميم على وفق املنهاج التوفيقي بن املنهجن
ان نتاج املصمم حمدد بنوع حمدد من  :الاسود كصندوق  املصمم ومنهج طريقة  -ألاولىالطريقة  3-0-0

املعلومات الداخلة حول املشكلة, وانه من املمكن ابسراع بانتاج املصمم لكن يعمل بصورة اكثر عشوائية, كما ان 
 طريقة , اناعطاء الوقت التصميمية تعتمد على قدرة املصمم على اعطاء نتاجات ذات عالقة مباشرة مع املشكلة

ريقه بان ص هذه الطختتل:  دسيةالحالطريقة بالصندوق األسود ) ايلا وتدعى املغلق ابسود كصندوق املصمم ومنهج
ورا أوليا عن التكوين صترد املتوفرة وبعدها يقوم باعطاء يقوم املهندس املعماري باجراء حتليل سريع للمتطلبات واملوا

 مناسبا حىت هذه املرحلة ويقلى كل الوقت املتبقي يف العملية التصميمية بتطوير هذا التكوين مندو باري الذي يمملعا
بشكل  و صميمي يعتمد الفكرة ابولية او الحل التان عملية خلق  ابحيان خالل معاجلة مشاكله بصورة تعاقبية ىف اغلب

ل مبسط ات هيكمشكلة معقدة ا ى مشكلة ذ من. ة التصميمة ككل متكامل وحتويلهاعادة هيكلة املشكلاكبري على 
لعمل التصميمي اوهذا يقلل من كفاءة ة دناع التام بفكرة واحتمشكلتن رئيسيتن اوهلما ابق هلذا التوجهوواضح جدا, 

ة كان على انفراد لكن ئان كانت سيواليت و ار خمتلفه اخرى افكة مناقشها بسبب عدم الولوج يف ددحيو  امكاناتهويليق 
-0مخطط ) (54-34ص ,8100)عبد مصحب والعقيلي,ل بكثري من اي منها . افلا قد تعطي حال بعلهحماولة مجعها مع 

0.) 
 
 
 
 

 مراحل تكوين الفكرة التصميمية حسب منهج الصندوق االسود( 0-0مخطط)
 54ص, 8100عبد مصحب والعقيلي, المصدر/ 

 

حل  مشكلة واحدة

 واحد
توصيل  تطوير

 الحل
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حيث يرى ان هلذه الطريقة أمهية كبرية يف خلق اشكال ابداعية كونه يعتمد على اخلربة  Jonesويف دراسة 
يم لعبا, حيث هذا ماجيعل التنبؤ بطبيعة العملية التصميمية والتنظو املكتسبة عند املعماري وطبيعة املشكلة التصميمية 

نز ا ى ان ا اشار جو م, كالتصميمية جتري داخل فكر املعماري وبميكن رؤيتها او تفسريهاان العمليات  Jonesاشار 
  Jones, 1992,p.4).) أغلب العمل التصميمي يكون لندوق اسود.

العملية التصميمية يف ان هذا التوجه  :شفافزجاجي  كصندوق  املصمم ومنهج طريقة -الطريقة الثانية  3-0-8
 ,ةمع املشكلة التصميمية ككل متكامل، منذ بداية العمليه التصميميعلى تصور حمدد عن طريقة التعامل يعتمد اساسا 

يه فعملية التحليل يف هذا املنهج يفقد املصمم  املشكلة ا ى مكونات مبسطة للولول ا ى الحل الكلي. حتولهنا 
من يف ف طريقة هذا املنهج عن املنهج السابق يكعمله ا ى عمل امليكانيكي بن اختالامكانياته اببداعية هلا وحتول 

حد عملية لعبة من امكانية مجع الحلول يف حل وا فصيلية مث اجياد الحلول هلا جيعلجترئة املشكلة الكبرية ا ى مشاكل ت
صورة بالتخلص من الذاتية للمصمم وجعله يفكر بنهج يستفاد من هذا امل, (52-51 , ص8100)عبد مصحب والعقيلي,جدا. 

ري يم بشكل اساس وكذلك يتطرق املصمم ا ى عدد كبمهم التصاوسع من رغباتة وافكاره اخلالة بل بافكار من سيهم
حتديد نوع املعايري اليت سيقييم عليها املشروع وحتديد ابمهية النسبية لك معيار اي هل , و يةمن املشكالت التصميم
 (8-0مخطط ). ب وهكذا ظيفة...اوزية او اجلماليه او الو سيتم الرتكيز على الرم

 
 
 
 

 مراحل تكوين الفكرة التصميمية حسب منهج الصندوق الشفاف( 8-0مخطط)
 56ص, 8100عبد مصحب والعقيلي, المصدر/

يكلة واضحة يدركها املصمم بوعي مبا سيجري ويكون هلا هج بكون العملية التصميمية شفافة يتميز هذا املنه
التصميمية اليت جتري داخل عقل املصمم وتعتمد التفكري املنطقي ب املفروض, وتكون العملية واضحة تسهل العملية 

  (18-71 ،ص 2005 )نعيم،. مربرة وسهلة الفهم غري غاملة
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كال   ويشمل الدمج بن الطريقتن السابقتن للحصول على اجيابيات :املنهح التوفيقي -الطريقة الثالثة  3-0-4
كيب السلبيات وميكن حتديد اربع مراحل الرئيسة للعملية التصميمية وفق هذا املنهج وهى التحليل والرت الطريقتن وابعاد 
صميمية ومجيع باجتاهات كثرية ملعرفة جوانب املشكلة الت يكري التصميمفففي التحليل يتم توسيع الت والتقييم والتطوير

تقليص  ية من خطر تركيز اجلهد على بدائل حمددة مث يصار إ ىالعوامل املؤررة عليها مث يصار إ ى تقليص املرحلة الثان
, 8100حب والعقيلي,)عبد مص .اجلهد اكثر من خالل تقييم هذه البدائل واختيار البديل األفلل مث تطوير الفقرة املختارة

 (4-0مخطط ) (68-60ص 

 
 
 
 
 
 
 

 التوفيقيمراحل تكوين الفكرة التصميمية حسب المنهج ( 4-0مخطط )
 68ص, 8100عبد مصحب والعقيلي, المصدر/

على حتديد طبيعة املتطلبات واجلهة املستفيدة وطبيعة املوقع اي ابجابة على ابسئلة )ماهي,  التحليليشمل 
همة من اما الرتكيب فيشمل اوب حتديد العنالر التصميمية امل ملن, واين  ؟ اضافة ا ى حتليل تصاميم النماذج السابقة.

  .(64-60ص, 8100)عبد مصحب والعقيلي, .البدائلالعديد من تخلق لخالل تركيبها مع بعلها 
على إهنا اللغوطات  Paul Alan Johnsonتتفاعل املؤررات املسلطة على املعماري )املصمم , و اليت يعرفها 

اليت تواجه املصمم يف عمله مثل التوافق مع املوقع, القوانن السائدة, والتماشي مع أفكار العصر وان الدعم الذي تغذيه 
هذه املتطلبات مع املنطق الداخلي للمشكلة, مع ما يسميه "رغبة املصمم يف البحث عن إقرار وشرعية ملصلحة تصميمه 

 (Johnson-1994: p 272). عمله املعماري" متثل له خطوة ربات يف
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تنبع هذه الشرعية من مصدرين أساسين يتفاعل أحدمها مع اآلخر، وميثالن سوية قواعد املصداقية اليت يرجع  
 (Ibid: p 272) إليها املصمم, وشرعيتها تأيت من شرعية سلطتها:

 
, وهو ميل املصممن يف External Assuages: أو املسكنات اخلارجية Historicism األول:  التاريخية .0

البحث ابعتبارات اخلارجية و توظيفها كأسباب اقرار ما يفعلونه يف حماولة لفهم روح العصر. و كعامل تركيز 
" قوة يف Typologyافلل يف حماوبهتم لتصميم الحاضر. عندما ينظر إ ى التقاليد كدليل، أو يصبح النمط "

 .التصميم
: ابقتناع الداخلي لدى املصممن بسبب الحمل الداخلي الناتج من تبنيهم Determinism تميةالثاني: الح .8

ميمية أو ، مثل الروتن املفروض إرناء الفعالية التصواجبات مسار الفعالية  التصميميةمواقف يف التعامل مع 
 .مؤرر الربنامج الوظيفي وامتيازه

كنتيجة, تتداخل التارخيية و الحتمية مع بعلها لتعطي للمصمم قاعدة الشرعية و الثقة اليت يبحث عنها من 
 خالل عوامل: ضغوطات العمل, منطق املشكلة التصميمية, دوافع و رغبات املصمم. 

 
مااااااان الدراساااااااات الساااااااابقة يتلاااااااح لناااااااا ان هناااااااا  رااااااااالث منااااااااهج أساساااااااية يتعبعهاااااااا املصااااااامم عناااااااد قيامااااااااه 

صاااااااامم كصااااااااندوق زجاااااااااجي, واملاااااااانهج صااااااااندوق اسااااااااود, ماااااااانهج املك  املصاااااااامم بالعمليااااااااة التصااااااااميمية وهااااااااي: ماااااااانهج
التااااااوفيقي. ليااااااتم يف الفقاااااارة الالحقااااااة حتلياااااال بعااااااض املشاااااااريع العامليااااااة ومشاااااااريع الطلبااااااة واملقارنااااااة باااااان طبيعااااااة تفكااااااري 

 .ة ا ى الفكرة التصميميةاملصمم وكيف أرر هذا على توقيع الفعاليات ضمن املشروع املعماري وبابستعان
 

 طبيعة تكوين وتشكيل الافكار التصميمية لدى املصمم 3-8

ان لااانع القرار ميثل حلقة ولااال رئيساااة ما بن أشاااكال السااالطة اخلارجية و املصااامم يف الفعالية التصاااميمية,  
طموحاته و املعماري )كوهنا متثل أغراض و مصاااأ أطراف الزبون )و الذي ميثل الساالطة بأشااكاله املختلفة  و أهداف 

، و هي عملية اختاذ )لااانع  القرار Crucialباااااااااااااااااابعتبار الحاسااام لااانع القرار  Brawne يصااافو  رغباته و أفكاره .
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Decision Making"و هو معاناة ومتعة ابختيار القرار و هو بال شااااااااااااااك منطق عملية التصااااااااااااااميم" .(Brawne ,

1992 ,:p137) كل ثا يايت  ويتمثل يف: 
القرارات املتخذة من قبل الزبون: "وتعتمد على أسااااس تساااالساااالية هرمية، فرضاااايات تنظيمية "القرارات : األول

املتعلقة بالزبون هي األساااااااااسااااااااية و األولية. مثال ماهية املشااااااااروع الواجب تشااااااااييده ملنطقة معينة. فقرارات الزبون تعرف 
 املشاكل التصميمية من منطلق عام جدا .

من قبل املعماري: وكل مسااتشاااريه يف الحقول اهلندسااية األخرى ذات العالقة وتشااتمل  الثا : القرارات املنفذة
 .Building Complicationعلى جممل القرارات بن مرحليت استهالل عملية التصميم إ ى مرحلة  إكمال البناء 

ددات و تتمثل بالبناية الناجتة من جمموعة ابعتبارات املتمثلة بالقوانن و حم ابعتبار الثالث : الناتج املعماري
و مؤررات لاااانع القرار، حيث يعرف املبىن الناتج : خاللااااة كامل الفعالية التصااااميمية وساااابب اسااااتهالهلا، هي ابلتزام 

من يسااااكنها ومن  لتأرري علىالثابت جتاه قرار معن عن طريق ساااالساااالة من املؤسااااسااااات واألفراد، تتطلب القابلية على ا
 يف جمتمع معن.  Building Stock األبنيةينظر إليها، فتصبح بذلك جزءا  من رليد 
ة مشاكل كثرية يف تشكيل ابفكار التصميمية من اجل امتام العملية التصميميمن بشكل عام يعا  طلبة العمارة 

توضيحه من خالل دراسته  McGinty, وهذا ما حاول حيث يالقي طلبة العمارة مشاكل يف اختاذ القرارات السليمة
 :ةاملعمارياملختص بالتصاميم املشاكل اليت من املمكن ان يواجهها الطالب  همأ شخص حيث

ره التصميمية للغري افكا يف توضيح كبرية  حيث يواجه طالب العمارة لعوبة ,وسبل التوالل طبيعة ابتصال 
مع ايت ذلنفسه, وتولل الباحث ا ى ان املصمم الناجح هو من يقوم حبوار  وهذا نابع من عدم فهم الطالب افكاره

كذلك شكل   ,رهذه ابفكا يعمل على تطويربذلك و لنفسه أوب قبل شرحها للجهات املختصة عقله ليوضح أفكاره 
كما   وضوع مسبقا.ملوعدم ابملام با لدى الطالب املعماريالواضح عريف املقصور الالناجتة من و اخلربة, يف نقص مفهوم ال

هذا و  عند الطالب يسبب مشاكل كثرية يف أكمال العملية التصميمية للطالب املصمم صعوبة اختاذ القرار السليمان ل
 . Snayder & Catanese, 1979,P213-214)). لدى الطالب ناجم عن النقص املعريف
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ميزة أمهية عظمى خللق مشاريع معمارية متمن خالل الدراسات السابقة يتلح ان ملفهوم الفكرة التصميمية 
 ى يعا  وبشكل واضح بسيما يف املراحل الدراسية ابو  كمصمم  وناجحة تعرب عن ذات املعمار وتبن ان طالب العمارة

من قصور معريف يظهر بشكل واضح بطبيعة جتسيده لألفكار التصميمية الناجم من لعوبة الرتكيب والتشكيل وعدم 
 السليم ألمتام العملية التصميمية.اختاذ القرار 

 
  طبيق فرضية البحثت -5

لف املشاريع املنتخبة لغرض تسليط اللوء على أهم األحداث املؤررة يف الفعالية و  القادمة تتناول الفقرة
يعتمد اذ ل املشروع توقيع الفعاليات داخ يففرضية البحث املعتمدة لفحص  التصميمية و فهم مستوف للناتج املعماري

سرتاتيجية خل املشروع من خالل اوبشكل كبري على تطور الفكرة التصميمية داخل عقل املصمم لتوقيع الفعالية دا
 : ية املناسبةتصميم

  مشروع عامليعلى طبيق فرضية البحث ت 5-0

 Bauhaus Schoolمدرسة الباوهاوس : شروعامل

 Walter Gropiusوالتر غروبيوس  املصمم:  

الطراز املعمارى:  0145يف مدينة ديساو, ناوع املبناااى : تعليمي سكىن, أنشيء بتاريخ: يقع املشروع  وصف املشروع:
مرت مربع تقريبا , كانت فكرة املبىن  01511حوا ى - , املساحة اامجالية :(Neo-classic styleكالسيك -النيو

التنوع الوظيفى ىف املساقط األفقية للباوهاوس يف ديساو حيث تتلمن مساحات للتعليم وسكن  -التصميمية هي 
للطالب وأعلاء هيئة التدريس، وقاعة حماضرات ومكاتب، واليت تنصهر معا يف تكوين شكل كمراوح اهلواء عندما 

مستوحى من شكل مراوح الطائرات، واليت كان يتم تصنيعها بتوسع يف  طط املشروع و املنشأجاء خمتراها من السماء، 
حيتوى املبىن األكرب على الورش التابعة للباوهاوس ,  يتكون املبىن من جمموعة من املبا  : -املناطق احمليطة بديساو. 
لى اادارة وقسم رف, يصل بينهما جسر حيتوى عملدرسة الح ةالفصول واملكتبة التابع فلاءات املبىن األخر حيتوى على

غرفة وملحقاهتا ومتصل بالدور ابرضى  82العمارة , من اجلهة األخرى مساكن الطلبة مكونة من مخسة طوابق و ا 
 (د-جـ -ب-أ 0-0شكل ) بصاليت مطعم ومسرح وحتته املغسلة واملطبخ .
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 www.bauhaus-movement.com المصدر/ يوضح مكونات المبنى الرئيسئية   مخطط وموديل (أ 0-0شكل) 
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 :باعتماد للمشروع تحليل الباحثان (ب0-0شكل)
 www.bauhaus-movement.com  مصدر/ 
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 باعتماد: للمشروع تحليل الباحثان (ج0-0شكل)
 www.bauhaus-movement.com  مصدر/



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

022 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هندسة العمارة  طالب محلية لتصاميم مشاريعتطبيق فرضية البحث على  5-8

اخذ مشروعن ب يف جامعة سامراء املرحلة الرابعة يف قسم اهلندسة املعمارية طالبتدريس ومن خالل قام البحث 
 تصميم جممع الدرة السك  والواقع مشال شرق مدينة سامراءاملشروع املعماري وهو  لطالبن من نفس املرحلة ولنفس

 ااداريةو لمن املشروع فعاليات متعددة منها السكنية, الرتفيهية والتجارية يت لحي ابفراز وحي القادسية, املتجاورة 
 مبالحظة تطور الفكرة التصميمية وتأرريها على موقع تلك الفعاليات من خالل اسرتاتيجية والتعليمية وقام الباحثان

 .التصميم املتبعة وهي املنهج التوفيقى
 ئة السكنيةفعالية السكن وفق الحاجات ابنسانية يف البيلسكنية نوع الفعالية اليت مت دراستها هي الفعالية ا

املا يشغل الناس ، طعالقة حمده باملكان الذي يعمل بهتوحى دراسة الفعاليه باهنا الشىء الذى يعمله الناس والذى له 

 

 :تحليل الباحثان للمشروع باعتماد (د0-0شكل)
 www.bauhaus-movement.com  مصدر/ 
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العالقة مع بيئتهم ب ان دراسه الفعاليه ثكن ان تكون مفيده جدا ىف حتديد فهم األفرأد واملنظمات ,الفلاء فيزياويا
لسلو  العل  ، فردا او مجاعات وهى تتكون من اهو افعال مرنه يقوم  ا األفراد لذلك خنلص إ ى التعريف العام للفعاليه

 , لف بأفعال الحدثالذى ثكن ان يو 
حيث أهتم كال الطالبن مبوضوع الفعالية اليت يقوم  ا املستخدم داخل املشروع ومبا يتفق مع الفكرة التصميمية  

 وهذا ماسيتم شرحه بالتفصيل ضمن الفقرة القادمة: .اخلالة بالطالب نفسه
 فكرة الطالب الاول  5-8-0

حث اربعة البالفكرة التصميمية ميز ايف هم فكرة رئيسية وهي حماولة إدخال الرتاث كعنصر م ا ى استند الطالب
)الوحدات  يةالطالب تسليط الفعاليات السكن أشكال لتطور الفكرة التصميمية ففى مرحلة وضع الفكرة األساسية حاول

 وجد ,كنيةاملتلمنة اببراج السو ن خالل حتليله للفعاليات السكنية داخل املشروع وم ةىف مركزية مهمين السكنية 
ل والتوالل بشكل يشجع التفاع الطالب ان توقيع اببراج السكنية ضمن املركز سيشكل نقطة ثيزة للساكنن أمجع

ز فلاء يتميز باهلدوء وبعيد عن اللوضاء, حيث ركتتطلب الفعاليات السكنية  كما وجد الطالب ان,  ابجتماعي
ذ الطالب خمططات خأ ض سد احتياجاته السكنية.لغر  الطالب على طبيعة فعالية السكن ومايتطلب توفريه للساكن

من الطبيعة السكنية اجملاورة للموقع وأشتق منها الشكل اخلا  بالبيوت والوحدات السكنية املوجودة داخل املوقع حيث 
ان خمططاهتا تعتمد مبدا الفناء الداخلي ىف تسقيطها حيث راعى الطالب اجلانب الرتاري للمنطقة والذي هو ضمن 

 (8-0شكل ) ابساسية للمشروع. فكرته
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 اعداد الباحثان -/عمل الطالب االولالمرحلة األولى لتطور فكرة الطالب األول  يوضح الشكل (8-0)شكل

الفعاليات الطالب قام بتوقيع نالحظ أن   - (4-0) شكلمن خالل املرحلة الثانية لتطور الفكرة التصميمية  
الية التجارية مكانن خمتلفن عن الفعالية السكنية حيث ان الفع بشكل أخذتاألخرى للمشروع وهي التجارية والرتفيهية 

امكان ولكي متاشى قدر ا موقعا بعيدا عن الفعالية السكنية لتوفر هلا ابنفتاحية الالزمة للمناطق التجاريةقد اختذت 
 . ضمن التصميم ابساس املوقع من الطرف الثا الدور السكنية املوجودة حول 

 
 
 
 
 
 
 

 
 اعداد الباحثان -/عمل الطالب االوللتطور فكرة الطالب األول  الثانيةالمرحلة  ( يوضح الشكل4-0)شكل

اما الفعالية الرتفيهية وهي املطاعم ومناطق ابسرتاحة فقد اختذت موقعا قريبا من الفعاليات التجارية لكى تعزز 
 (3-0شكل) .وختلق حمورا حركيا بحياء املشروع خالل ساعات النهار واملساء للطالب ىف الفكرة التصميمية
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 اعداد الباحثان -/عمل الطالب االوللتطور فكرة الطالب األولالثالثة  المرحلة (3-0) شكل
للفكرة التصميمية  املتبعة لدى الطالب بدا ظهور جديد مالتصميمن خالل عملية الرتكيب ىف اسرتاتيجية 
لفكرة وع حيث اخذت الكتل البنائية بالتناسق ضمن املشروع وضمن اوختصص بعض الفعاليات ومتيزها ىف داخل املشر 

ليخلق شكل ثيز ومبراعاة الفكرة التصميمية للطالب  3Dالتصميمية وذلك بعد رفع الكتل بتكوينات رالرية اببعاد 
افظة لالنسيابية حم ومتيز املشروع وكما هو واضح مبحاور واضحة جدا، واليت تتلمن الحفاظ على تراث وتقاليد املدينة

  التامة للمشروع 
مث ىف مرحلة تقييم الفكرة التصميمية ظهر الشكل ومتثل نلوج الفكرة ورباهتا قد ارر على تغيري مواقع املكاتب 

فقد وضعت ىف طريقة عليا على احملور املركزي التجاري مع ابعاد الفعاليات السكنية قدر واملدرسة التعليمية اادارية 
  (5-0شكل )من اجلانب ابيسر للمشروع. األمكان عن هذا املركز
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 اعداد الباحثان -/عمل الطالب االوللتطور فكرة الطالب األول  االخيرةالمرحلة ( 5-0شكل)

 
 الثانيفكرة الطالب  5-8-8

ابتدأت فكرة هذا الطالب وكما يرى الباحث بوضع حمور حركي رئيسي للمشروع حيث متحورت على جانبيه 
د فكرة الحدارة ااعتمبلموقع, توجه هذا الطالب ليسية ئشكل املوقع وقربة من احملاور الر الفعاليات وحسب الرتدد و 

معتمدا فكرة احياء  ملوقعضمن مركز اوالرتفيهي والتصميم العصري يف التصميم وقام بالرتكيز على تصميم املركز التجاري 
أكد الطالب على و  مع توقيع اخلدمات والفعاليات ابدارية بالقرب من هذا املركز, املشروع يعتمد على هذه الفعاليات

 (6-0) شكل قدر املستطاع عن اللوضاء وكما هو موضح يف املخطط ابويل للطالب.ابعاد الفعاليات السكنية 
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 اعداد الباحثان - /عمل الطالب الثاني الثانيالمرحلة األولى لتطور فكرة الطالب  ( يوضح الشكل6-0)شكل
وضعت حيث  الفعاليات التجارية على احملور الرئيسي وترتيبيف املرحلة الثانية من تطور الفكرة التصميمية 

لحركة حول بالزا متفرعة من هذا احملور وشكلت نواة مركزية جانبية لع املفرد واملساحات الرتفيهية البيالت حمعم و املطا
من ل فعالية مناسبة لك ألغر لتأخذ أشكاب ذات أبعادإنسا  وختصصت كتل املشروع إ ى مقياس  الشكلالرئيسية 
 (1-0) شكل .الفعاليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد الباحثان - /عمل الطالب الثاني لتطور فكرة الطالب الثاني الثانية المرحلة  (1-0) شكل
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رب أما املرحلة الثالثة فابتدئت الفعاليات ابخرى تتشكل لتبدوا اكرت ختصصا ولتبتعد عن احملور الرئيسي كثريا ع
جاورات لسك  برتباطها مباحمور آخر موازي له ويتم الدخول اليه من خالل بالزا خالة للفعاليات ذات التخصص 

ولول أليه عن طريق على فلاء مفتوح كبري ميكن ال لتنفتحلصغرية املوقع السكنية خالة اببراج منها والبيوت السكنية ا
 (2-0)شكل  .سياحملور الرئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد الباحثان - /عمل الطالب الثانيالمرحلة الثالثة لتطور فكرة الطالب الثاني   (2-0)شكل 
ديثة للكتل الثالرية على التفاليل الح والرتكيزالتمايز متيزت ب فقدكرة التصميمة فتطور الأما املرحلة األخريه ل

حيث وضع الطالب كتل اببراج على جانيب املشروع لتأخذ بالتدرج حنو داخل املشروع ولوب ا ى مركز املشروع  اببعاد
 (1-0)شكل  وذلك للحفاظ على مبدأ ابنفتاحية والوضوحية ضمن مركز املشروع.بكتل اقل ارتفاعا 
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 اعداد الباحثان - /عمل الطالب الثانيالمرحلة الرابعة لتطور فكره الطالب الثاني ( 1-0)شكل 

 بولاتولل البحث ا ى امهية تطور الفكرة التصميمية وعالقتها بتوقيع الفعاليات كما جيد البحث أن املشروع 
 .كرة التصميميةؤررة على الفقد حقق مرتبة اكثر من املشروع األول وأعتمد على املنهج التوفيقي يف طرح العوامل امل

 
 الاستنتاجات الصاصة بالبحث -6

توقيع طبيعة لفكره التصميمية و ان هنا  عالقة  طرديه بن تطور ايتولل البحث إ ى الطرح السابق من خالل 
نفسه مم الفعالية بشكل يعتمد على طبيعة تفكري املص على اختالف انواعات املختلفة حسب نوع املشروع الفعالي

يث ح والبيانات اليت عمل املصمم على جتميعها يف املراحل ابولية من العملية التصميمية وطبيعة حتليله للمدخالت
وهذا يدعم  ختلفةاملفعاليات الالفكرة التصميمية بشكل يراعي خصولية املستخدم ضمن يسعى املصمم ا ى تشكيل 

املختلفة ات ادى ذلك إ ى تغيري مواقع الفعالي كلما  للمصممية التصميمالفكرة  تفكلما تطور ابساسية فرضية البحث 
يراعي خصولية املستخدم لسد احتياجاته ضمن الوسط املادي احمليط به من حيث احتياجه للهدوء  بشكل تدرجي

او التفاعل ابجتماعي..اخل من الظروف اليت ببد على كل مصمم من دراستها بشكل تفصيلي عند توقيع الفعالية 
ا على الفكرة اعتماد للمشروع إ ى أن تصل إ ى مواقعها الثابته يف املرحله األخريه ن املخطط ابساس للمشروعضم
  .األو ى

حيث يتم توقيع الفعاليات بالتصور ابويل للمشروع باعتماد فكرة املصمم ومدى مراعاته لطبيعة املستخدم 
لسد احتياجاته ويتم تطوير هذا التوقيع شيئا فشيئا كلما تطورت الفكرة التصميمية للمعمار باعتماد القرارات املتخذة 

ق اليه عند ير التصاميم على مستوى املقاطع كما مت التطر من قبله على مستوى التخطيط ابفقي للمشروع ومن مث تطو 
ولف مشروع ووالرت غروبيوس او على مستوى التصميم الثالري اببعاد كما يف مشاريع طالب هندسة العمارة يف 

كما   ,ن انواع الفعاليات وترددها الزم ماملميز لكل نوع درج عام  شبه عام  خا  هو تحيث يكون الجامعة سامراء, 
عزيز رانويه يف ختصيص الفعاليات ومتايزها حيث يكون ذلك التخصص  مؤررا يف ت جملاورات املوقع تاررياتاتلح ان 

 .اتيالفكره التصميميه وربات موقع الفعال
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من القاعدة  متكنه وتبن ان اابداع لدى املصمم يكون خمتلف من مصمم بخر اذ يعتمد وبشكل كبري على
جية من خالل تطويع احملددات املؤررة للسلطة اخلار والعمل قدر ابمكان على تطوير إمكانياته الذاتية, و  املعرفية لوسطه,

  ملشكلة التصميمية من منظور خمتلف.اببتكار يف الفعالية التصميمية و رؤية ا
 ؤرري وخالل فرض سلطة التصميم من القائد ابساسي يف تنظيم العملية التصميمية املصمم املعماري هو 

 على التصميم.على توجيه الفعالية التصميمية مقابل السلطات اخلارجية املؤررة  وبشكل مباشر
  التوصيات -1

توجيه  لااااانع القرار املعماري و الذي ميثل هذا األخري بدوره مفصاااااال مهما يفيف كيفية متثل سااااالطة التصاااااميم 
للمصمم املعماري ميمي التصتأيت قوة القرار و سار الفعالية التصميميه, العملية التصميمية من خالل التوجيه السليم مل

وره كاستشاري , و من خالل دبالشكل املناسب يف التصميم او يوظفه املصمم قوة املعلومة و املعرفة اليت ميتلكهامن 
يولاااااي البحث بان ما ك.   علق بابعتبارات اجلمالية للمبىنيف العملية التصاااااميمية, و لااااااحب القرارات الرئيساااااة مبا يت

صااااااااااولااااااااااية , ، اخلمن حيث مراعاة الشاااااااااارفيةجتماعية لفعاليات سااااااااااواء كانت العوامل ااع يوقتاملؤررة يف تؤخذ العوامل 
ات إضاااافة إ ى تطور الفعاليمواقع  لتثبيتكعوامل إضاااافية وعدها  النفساااية ملساااتخدمي العوامل بشاااكل يراعي ابنعزالية و 

  .الفكرة التصميمية
 وبوان يفساااااارها يف عقله لنفسااااااه ا املشااااااكلة التصااااااميمية مجيع جوانب مم املعماري أن يسااااااتوعبعلى املصاااااا

 ليتمكن من قيادة العمل املعماري. بالشكل الذي ميكنه من احتواء متطلبات املشروع املعماري
املراحل  دءا منين بالفرلة للمصممن املعمار منح و  الكاملة إعطاء الثقةفيما يتعلق بطالب العمارة فيجب 

األكادميية يف التشاااجيع على تنوع التعبري و حريته و اكتسااااب املعرفة ب اساااتنسااااخها من خالل اببتعاد عن التعليمية و 
 أساليب تقليد األعمال الناجحة و السائدة لرواد املدارس املعمارية و مصمميها.

ي  ذا الشاااااخصاااااية بشاااااكل ساااااينفرد املعمار  إمكانياته الذاتيةنفساااااه وذلك بتطوير  تطوير املصاااااممالعمل على 
التصاااميمية من خالل تطوير معارفه و اساااتخدامه آلخر املساااتجدات يف  القدرات والعمل على عكس العمل مساااتقبال

كما متت مالحظته من خالل ولاااااااااف أعمال   جمال املمارساااااااااة املعمارية, مثل برامج الرسااااااااام املعمارية على الحاساااااااااوب
 .الطلبة
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بساااتيعاب الساااليم والصاااحيح للوساااط املادي الحساااي و ا اادرا أن يوازن بن بمم املصاااكما يولاااي البحث 
بالتايل  لكي يكون كل منهما مطور لآلخر و كيفية تشاااااكيل ابفكار التصاااااميميةو العقلي الذه   اادرا , و احمليط به

 مطور لقدرات املصمم.
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Abstract 

This study entitled (Effect of electronic games in the behavior of the Sudanese 

child - a survey of a sample of parents in Khartoum State for the year 2018) 

 The objectives of the study are to know the motives of Sudanese children to 

practice electronic games and to discover the negative and positive aspects of these 

games and to identify the impact of these games on the behavior of the Sudanese 

child- The researcher used the descriptive study type, the survey method and the 

questionnaire tool 

One of the most important findings of the study is that it showed that the mobile 

phone is among the most electronic means used by the Sudanese child. The study 

showed that the love of adventure, leisure time and imagination development are 

the most important reasons for children to play electronic games.  
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  خلص امل

ولياء دراسة مسحية على عينة من ا –هذه الدراسة بعنوان )تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك الطفل السوداين 
عرةة دواة  االطفا  السوداني ن ملاارسة االلعاب ملالدراسة حيث هتدف  م(8332االمور بوالية اخلرطوم للعام 

تأثري هذه  تعرف على التأثريات احملتالة هلذه االلعاب والوقوف علىااللكرتونية والكشف عن سلبياهتا واجيابياهتا وال
من و استخدم الباحث نوع الدراسة الوصفية واملنهج املسحي واداة االستبيان.االلعاب يف سلوك الطفل السوداين، وقد 

وداين ووضحت الساهنا بينت ان اهلاتف احملاو  من اكثر الوسائل االلكرتونية اليت يستخدمها الطفل  نتائجهااهم 
الدراسة ان حب املغامرة وشغل وقت الفراغ وتناية اخليا  هي اكثر االسباب اليت من اجلها ميارس االطفا  االلعاب 

     االلكرتونية واشارت الدراسة انه باإلمكان تصني  العاب الكرتونية جتسد بطوالت القادة املسلا ن
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مقدمة: 0  

متجر من االلعاب االلكرتونية اليت جتذب االطفا  بالرسوم وااللوان واخليا  واملغامرة , وانتشرت  ال يكاد خيلو بيت او 
هذه االلعاب بصورة ملحوظة وقد ادى انتشار الكومبيوتر والعاب الفيديو يف السنوات االخرية واصبح هلا تأثري يف حياة 

كنولوجيا ةلم يعد هناك حقل من حقو  املعرةة اال والتالطفل ,وسامهت يف تشكيل حياة الطفل يف البيت واملدرسة  , 
احلديثة هلا الدور االكرب ةيه , ةقد انتشرت هذه االلعاب يف كاةة اجملتاعات وكذلك يف السودان بوجه خاص حيت 
اصبحت جزءا من غرةة الطفل السوداين بل اصبح االباء يصطحبوهنا معهم ايناا ذهبوا ليزيدوا االطفا  ادمانا على 

 ارستها مم

ةقد اصبح االطفا  يف السودان ويف بقية العامل يفضلون االلعاب االلكرتونية اكثر من االلعاب التقليدية والباحث يف 
 هذه الدراسة يود التعرف عي تأثري هذه االلعاب االلكرتونية على سلوك االطفا  . 

 مشكلة الدراسة :

ية متكن سهولة استخدامها لكوهنا وسيلة ترةيهيف انتشارها عد جنحت االلعاب االلكرتونية يف جذب االطفا  وقد سا
ؤالء على سلوك االطفا  وزادت الساعات اليت يقضيها ه خمتلفااالطفا  من االكتشاف والتجريب وقد اظهرت تأثريا 

اهرة للتعرف ظاالطفا  يف اللعب نتيجة لتعدد االلعاب االلكرتونية وتنوعها .ويف هذه الدراسة يود الباحث دراسة هذه ال
 على اثارها السلوكية والصحية ومعرةة ما خيص سلبياهتا واجيابياهتا وحتديد خماطرها .

  ما تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك الطفل السوداين؟ -ويتم حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤ  الرئيسي التايل :

 اهداف الدراسة  :
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 هداف امهها :تسعى هذه الدراسة لتحقيق جماوعة من اال

 معرةة دواة  االطفا  السوداني ن لأللعاب االلكرتونية . -3

 الكشف عن اجيابيات ممارسة االلعاب االلكرتونية على االطفا  . -8

 الكشف عن التأثريات احملتالة لأللعاب االلكرتونية على االطفا  . -0

 الوقوف على تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك االطفا . -4

  سة :اهمية الدرا   

ناو  مثل تفتح الدراسة اةاق جديدة لدراسات تت كاا   الدراسة تتناو  موضوع مهم هو تأثري االلعاب االلكرتونية يف سلوك االطفا    
  هذه الدراسة من جوانب مل يتطرق هلا الباحث

 تساؤالت الدراسة  :

 جتيب هذه الدراسة على جماوعة من التساؤالت امهها :

 االلعاب االلكرتونية ؟ ملاارسةلكرتونية يستخدمها الطفل السوداين ما اهم وسيلة ا-3

 ما الدواة   ملاارسة  االطفا   السوداني ن لأللعاب االلكرتونية ؟-8

 هل اسهات االلعاب االلكرتونية يف رة   مستوى التحصيل الدراسي لألطفا  السوداني ن؟-0

 ؟االطفا  يات العدوان عندونية يف غرس سلوكما مدى مسامهة االلعاب االلكرت -4

 ما االضرار الصحية اليت تسببها االلعاب االلكرتونية لدى االطفا  السوداني ن  ؟-6

 ؟ما اكثر انواع االلعاب االلكرتونية استقطابا الهتاام االطفا  السوداني ن -7
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 نوع الدراسة ومنهجها :

الناس  ة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة او موقف او جماوعة منتأيت هذه الدراسة ضان الدراسات الوصفية اليت تستهدف ) دراس
, او جماوعة من االحداث, او جماوعة من االوضاع وذلك هبدف احلصو  على معلومات كاةية ودقيقة عنها ,دون الدخو  يف اسباهبا 

 راسات املسحية والذي يعترب )جهداً علاياً للحصو . ويف اطار هذا النوع من البحوث استخدم الباحث منهج الد( 1)  (او التحكم ةيها
  ( 2()على بيانات ومعلومات واوصاف عن الظاهرة او جماوعة الظواهر موضوع البحث

  ( 3  () م8332) دال  عبد العزيز ، -الدراسة االوىل : -الدراسات السابقة :

 كويت .لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الاثر ممارسة بعض االلعاب االلكرتونية يف السلوك العدواين -بعنوان :

 اهداف الدراسة :

 معرةة االلعاب االلكرتونية اليت يقبل عليها الطالب .-3

 الكشف عن تأثري السلوك العدواين لأللعاب االلكرتونية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية بدولة الكويت.-8

 واق  اثر ممارسة االلعاب االلكرتونية لطالب مرحلة الثانوية  الوقوف على-0

                                                           

   ) 1)مسري حماد حس ن, حبوث االعالم االسس واملبادئ ,القاهرة:- عامل الكتب , ط3   ,3276 م,ص387 
 )2 (ا   887م,ص8338,  8لسيد احمد عمر ,البحث االعالمي مفهومه واجراءاته ,الكويت,  ,مكتبة الفالح للنشر ,  ط

ويت, رسالة  كدال  عبد العزيز احلشاش ,اثر ممارسة بعض االلعاب االلكرتونية يف السلوك العدواين لطلبة مرحلة الثانوية باملدارس احلكومية بال) 3  ) 
 8332ماجستري ,كلية الدراسات العليا جبامعة الكويت , قسم االرشاد النفسي والرتبوي ,
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 من مصفوةة الدراسات الوصفية واستخدمت املنهج املسحي -نوع الدراسة ومنهجها :

 صحيفة االستبيان  -اداة الدراسة :

 نتائج الدراسة :

للادارس احلكومية بدولة الكويت تعزى ال ثر ,( لدرجات طلبة املرحلة الثانوية  3وجود ةروق ذات اللة احصائية عند مستوى )-3
 ممارسة بعض االلعاب االلكرتونية 

  (4م() 8337 كهينة علواش, ):-الثانية الدراسة 

 اهداف الدراسة :

 الكشف على مدى تأثري الطفل مبا يشاهده من مادة عنيفة او ما يعرض عليه يف اية وسيلة اعالمية . -3

 لفيديو يف االحنراةات السلوكية اليت تشهدها وتعاين منها اجملتاعات .معرةة تأثري التلفزيون والعاب ا  -8

 معرةة الكيفية اليت ميكن هبا حتص ن الفرد واجملتا  من هذا العنف خصوصا االلعاب االلكرتونية   -0

 الكشف عن سبب اقبا  االطفا  على االلعاب االلكرتونية  -4

 سة  الوصفية  واملنهج املسحياستخدمت الدراسة نوع الدرا وع الدراسة ومنهجها :ن

 

 االستبيان االداة :

                                                           

         كهينة  علواش , معاجلة العنف من خال  التلفزيون والعاب الفيديو و تأثريه على الطفل , رسالة ماجستري  , جامعة ( 4)

 8337,سم االعالم واالتصا كلية العلوم السياسية واالعالم , ق  اجلزائر ,
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 نتائج الدراسة :

 االطفا  يقبلون على االلعاب االلكرتونية اكثر من االقبا  على مشاهدة التلفزيون.-3

 االلعاب االلكرتونية العنيفة هي اكثر االلعاب اقباال من االةا  عليها .؟-8
 عاب االلكرتونية ال توجد متابعة لألطفا  عند ممارستهم لألل -3

 
 (  5) )م 8332)امحد ةالق ,-:الدراسة الثالثة 

 الطفل اجلزائري والعاب الفيديو , دراسة يف القيم واملتغريات. -العنوان :

 -هدف الدراسة :ا

 معرةة مكانة العاب الفيديو ضان النشاطات الرتةيهية للطفل اجلزائري -3

 دى الطفل اجلزائريحتديد مصدر العاب الفيديو املفضلة ل-8     

 الكشف عن خصائص شكل ومضاون العاب الفيديو املفضلة .-0 

 معرةة القيم احملتواه يف هذه االلعاب.-4

 الكشف عن عادات ممارسة الطفل اجلزائري هلذه االلعاب . -3

 استخدمت الدراسة نوع الدراسة  الوصفية  واملنهج املسحي  : نوع الدراسة ومنهجها  

                                                           

     امحد ةالق ,الطفل اجلزائري والعاب الفيديو , دراسة يف القيم واملتغريات , رسالة دكتوراه , جامعة اجلزائر , كلية العلوم السياسية و االعالم , ( 5)      
          قسم االعالم واالتصا  ,8332م
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 ستبياناال االداة :

 

 اهم النتائج :

 لاللعاب االلكرتونية تأثري مباشر على الطفل اجلزائري .-3

 االلعاب االلكرتونية تؤثر على القيم واملضام ن االخالقية للطفل اجلزائري -8

 الدراسة الرابعة االلعاب االلكرتونية متثل واقعا جديدا يؤثر على ثقاةة اجملتا  اجلزائري -0

 (  6) م ( 8337)مها حسين الشحروري,   بعةالدراسة الرا      

 

 : اثر االلعاب  االلكرتونية على العاليات املعرةية والذكاء االنفعايل لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة يف االردن   لعنوان ا

 اهداف الدراسة :

 املتوسطةمعرةة اثر االلعاب االلكرتونية يف العاليات املعرةية لدى اطفا  مرحلة الطفولة -3

الكشف عن ةروق يف العاليات املعرةية لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة نتيجة استخدامهم لأللعاب -8
 االلكرتونية .

                                                           

االردن , رسالة دكتوراه ,    (6)على العاليات املعرةية والذكاء االنفعايل لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة مها حسين الشحروري , اثر االلعاب االلكرتونية 
  م 8337كلية الدراسات الرتبوية العليا , قسم علم النفس الرتبوي , 
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 االلعاب االلكرتونية على مقياس باراون للذكاء االنفعايل لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة-0

 اسة  الوصفية  واملنهج املسحي استخدمت الدراسة نوع الدر  نوع الدراسة ومنهجها :   

 االستبيان :االداة 

 اهم النتائج :

( ب ن املتوسطات احلسابية البعدية 3,3 3هناك ةروق ذات داللة احصائية على مقياس العاليات املعرةية الكلي عند املستوى )-3
 املعدلة تبعا ملتغري اجملاوعة ولصاحل اجملاوعة غري املوجهة .

,(على اختاذ القرار ب ن متوسطات االداء البعدي املعد  تبعا للتفاعل ب ن  33لة احصائية عند مستوى ) هناك ةروق ذات دال-8
 اجملاوعة واجلندر لصاحل ذكور اجملاوعة غري املوجهة

 التعليق على الدراسات السابقة :

ن تناو  معاجلة خمتلفة ةانها م تناولت الدراسات السابقة االلعاب االلكرتونية وتأثريها على الطفل من زوايا وجوانب 
العنف من خال  التلفزيون والعاب الفيديو , ودراسة تناولت العاب الفيديو دراسة   للقيم واملتغريات ,ومنها تأثري 
االلعاب االلكرتونية يف السلوك العدواين لدى طلبة املرحلة  الثانوية ودراسة تناولت اثر االلعاب االلكرتونية على العاليات  

ملعرةية لدى اطفا  مرحلة الطفولة املتوسطة يف االردن . اما هذه الدراسة ةإهنا تتناو  تأثري االلعاب االلكرتونية على ا
سلوك الطفل السوداين ,أي اهنا ختتلف عن بقية الدراسات يف تناوهلا لسلوك الطفل السوداين وقد استفاد الباحث من 

  تطرق اليها هذه الدراسات .الدراسات السابقة لدراسة جوانب اليت مل ت

نسبة لضخامة جمتا  الدراسة وهم اولياء امور االطفا  بالسوان  ةقد قصر الباحث جمتاعه على اولياء االمور بوالية 
 م للوقوف على اخر تأثريات االلعاب االلكرتونية علي سلوك الطفل السوداين    8332اخلرطوم, ومشلت الفرتة الزمنية العام 
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 :راسةمجتمع الد

ةقد اختار الباحث جزئية من اولياء امور االطفا   السوداني ن بوالية اخلرطوم متثل هذا اجملتا   وحتدد اغراض البحث  
 ةقد اختار الباحث هذه العينة بدال عن دراسة  اجملتا  كله  وذلك لألسباب االتية :

 نتشار يصعب الوصو  ايل كاةة عناصر اجملتا  الن اجملتا  كبري وواس  اال

الية عينة عشوائية بسيطة  من اولياء االمور بو  الكلي  للدراسة لذا مت اختيار يصعب دراسة الظاهرة علي اجملتا  -
مبحوث ومت اختيار هذه العينة نسبة لتجانس اةراد اجملتا  . قام الباحث بأعداد استاارة استبيان 043اخلرطوم وبلغت 

ي  خصائص وتعترب عينة ممثلة غري منحازة وةيها مج رابط وارساهلا ايل اةراد العينة واعادها عن طريق الكابيوتر ووض 
 .اجلاهور االصلي 

 اداة الدراسة  :

 سؤا  مغلق يعطى خيارات ألةراد العينة . (33احث بتصايم استاارة استبيان مشلت )قام الب

 اختبار صدق صحيفة االستبيان :

 مها : اعتاد اختبار الصدق على اسلوب ن

الصدق الظاهري وىف هذا اخلصوص قام الباحث بدراسة صحيفة االستبيان بعد تصاياها ، للتأكد من ان االسئلة -أ
 متصلة مجيعها وحذف االسئلة غري املهاة  
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 (  7)وللتأكد من الصدق الظاهري مت عرض االستاارة على ثالثة حمكا ن 

اد الباحث يدية ليقيس نفس الشيء بأسلوب ن خمتلف ن ، كاا اعتومت عن طريق وض  أسئلة تأك-الصدق التجرييب :-ب
 .%23,8على االتساق الداخلي ب ن إجابات االسئلة املرتبطة ، وجاءت نسبة الصدق لعامل صدق 

 اختبار الثبات :

تبانة السمن العينة ، ومت ارسا  االستاارة هلم مث بعد اسبوع مت إعادة ارسا  نفس ا %33مت اخذ جماوعة من األةراد 
وهو معامل مرتف  ذو  %2318أن معامل االتساق الداخلي  وجدتوبالتطبيق على البيانات اليت مت احلصو  عليها ، 

  دالله علاية عالية ، ويذيد االطائنان على صالحية االستبانة للدراسة

 النظريات المفسرة للدراسة :

 نظرية االعتااد علي وسائل االعالم:-اوال:

   ت االعتااد علي وسائل االعالم علي ركيزت ن :تقوم عالقا

مها االهداف  ، لأللعاب االلكرتونية السوداين  من خال  استخدامه  الطفلكاا يتم حتديد االهداف اليت يسعى هلا   
واملصادر، ةاألهداف هي اليت يتعرض من اجلها اجلااعات واالةراد لوسائل االعالم اما املصادر , يسعي االةراد 

يت يرى اهنا االلعاب الالسوداين خيتار  الطفلااعات حنو وسائل االعالم املختلفة  من اجل بلوغ اهداةهم ،كاا ان واجل
  . حتقق اهداةه

                                                           
  

 كلية االعالم–(البروفسيور منصور محمد عثمان, استاذ بجامعة  ام درمان االسالمية (7

 كلية االعالم–دكتور بشرى يوسف استاذ بجامعة  ام درمان االسالمية  -8

كلية االعالم–استاذ بجامعة  ام درمان االسالمية ’ دكتور حبيب صالح    -0   
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 مثل احلصو  علي اخلربات ومعرةة الذات الفهم :

 مثل ماذا تقرا؟ ماذا تشرتي ؟ التوجيه : 

 للراحة واالسرتخاء  التسلية : 

  ثانيا :  شباع :نظرية االستخدام واال

وهي من نظريات التأثري احملدود لوسائل االعالم وتري ان أي وسيلة اعالمية او مضاون حيدد باخللفيات الدميغراةية 
واالقتصادية والثقاةية لألةراد ، اما احلاجات والدواة  حتدد بعوامل بيولوجية ونفسية واجتااعية واليت يشبعها االةراد تبعا 

 لظروةهم

ديد االهداف  السوداين  واملتاثلة يف حت الطفللدي   على االلعاب االلكرتونية  ذه الدراسة يتضح مدي االعتاادويف ه
 لطفللوحتديد املصادر اليت يعتاد عليها وكذلك حتديد الدواة  واحلاجات حسب اخللفيات الدميغراةية و النفسية 

 رتنيتحتدد امكانياهتم االقتصادية كامتالكهم شبكة انكرتونية االلعاب االل لنوع السوداين كاا ان حتديدهم الستخدام 
 .االلعابواستعدادهم النفسي الستخدام هذه  والعاب ةيديو وتلفاز  كوسائط متاحة 

 مصطلحات الدراسة : 

 هو ذلك التغيري الذي يطرأ على سلوك املتلقي للرسالة االعالمية ,وقد يتعلم منها  التاثري:-3

ويعرف التأثري اجرائيا بانه التغري الذي حيدث للطفل   (8) قد يغري اجتاهه النفسي ويكون اجتاها جديدا شيئا  او  انه 
 . نتيجة استخدامه لأللعاب االلكرتونية

                                                           
 ابراهيم امام , االعالم االذاعي والتلفزيوني , القاهرة, دار الفكر,    37م , ص3272, 3ط)8   (
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الصغري, الشي الرخص , ةهو ايضا مرحلة عارية من دورة حياة االنسان متتد من امليالد ايل بداية  الطفل لغويا :-8
 (  9) املراهقة

يعين تفاعل الفرد م  بيئته االجتااعية يف وضعية ما من خال  استجابته العضوية واحلركية والوجدانية والعقلية والذي  -السلوك :-0
 حتليل وتفسري البيانات (10به )يكون دائاا بداة  سواء شعر به ام مل يشعر 

 

 تفسري وحتليل البيانات

 (3)رقم جدو  

 ة الدراسةيوضح الفئات العارية ألةراد عين

 

 

 

 

 

 

                                                           
  47م, ص3227, 8, دار الشروق , ط فل , عمانمحمد الريماوي , علم النفس الط)9 (

سعيد بومغيرة , اثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب , رسالة دكتوراه, جامعة الجزائر, كلية العلوم السياسية واالعالم , قسم  ) 10)

م 8336االعالم واالتصال ,  

 النسبة املئوية التكرار الفئات
 %30.0 43 عام 03 -عام 83

 %06,8 380 عام 43 –عام  03

 %82,3 27 عام 33 –عام  43

 %88 73 ةاكثر عام33

 %333 043 اجملاوع



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

030 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 صف بالنضج عام وهى االعاار اليت تت 43 –عام  03ترتاوح ب ن  االمورالعارية من اولياء الحظ أن اكثر الفئات ي
 التأثريات السلبية واالجيابية لأللعاب االلكرتونية يف سلوكيف ةهم مما يساعد 

  اطفاهلم

  

 

 (8جدو  رقم )

 راسةديب ن نوع عينة ال

 

 

 

 

عام30-عام20

عام36–عام 26

عام47–عام 37

فاكثر48

 النسبة املئوية التكرار 
 %30.0 833 ذكر

 %06,8 302 انثى

 %82,3 043 اجملاوع
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اعلي نسبة هي الذكور من العينة  كاا ان مشاركة االناث تعترب معقولة مقارنة باجملتاعات العربية األخرى  بسبب العادات 
 الباحثوالتقاليد اليت  يقل ةيها عدد املشاركات  يف االجابة علي االستبيانات املطروحة من قبل 

 

 (0جدو  رقم )

 يوضح املستوي التعلياي ألةراد العينة

 النسبة املئوية التكرار ئاتالف
 %33,6 30 ثانوي
 %47,2 360 جامعي

 %06,3 384 ةوق اجلامعي
 %333 043 اجملاوع

هم من  ةوق اجلامعي ويوكد ذلك أن  % 06,3هم من اجلامعي ن  و  % 47,2يالحظ من اجلدو  أعاله ان  
اب اسئلة االستبانة واجابتها بكل صدق ووعيمعظم اةراد العينة هم من ةئة املتعلا ن مما ساعد كثرياً على استيع

 
 

ذكر

انثى

ثانوي

جامعي

فوق الجامعي



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

033 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 

 

 

 

 

 (4جدو  رقم )

 احلالة االجتااعية ألةراد الدراسة

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %27,2 822 متزوج
 %33 04 مطلق
 %8,3 7 ارمل
   %333  043 اجملاوع

 

ية هبم اعد على تربية االطفا  والعنامن اجلدو  اعاله يتضح ان هناك استقرار اسري للاتزوج ن وهذا مؤشر جيد يس
 ةقط من اةراد العينة %01ويقل مؤشر الطالق اذ يلغ 
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 (5جدو  رقم )

 الوسيلة االلكرتونية اليت يستخدمها  الطفل السواين ملاارسة االلعاب االلكرتونية

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %27,, 77 بالي استشن

 %121 4 اكس بوكس

 %5421 184 او اهلاتف احمل

 %21,, 75 اجهزة العاب الفيديو

 %133 043 اجملاوع

من اجلدو  اعاله اكثر الوسائل االلكرتونية اليت يستخدمها الطفل السوداين ملاارسة االلعاب االلكرتونية هي العاب 
 ينااهلاتف احملاو  ويرج  ذلك لتوةرها وجمانيتها وسهولة لعبها يف أي وقت بالنسبة للطفل السود

متزوج

مطلق

ارمل
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 (6جدول رقم )

 الوقت الذي ميضيه الطفل السوداين امام االلعاب االلكرتونية
 

 

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %37,4 32 ساعة واحدة

 %32,4 66 ساعتان
 %60,8 320 ثالث ساعات

 % 333  083 اجملاوع

بالي استشن

اكس بوكس

الهاتف المحمول

اجهزة العاب الفيديو
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  عاب االلكرتونية  هو ثالث ساعات خالمن اجلدو  اعاله يتضح ان الوقت الذي يقضيه الطفل السوداين امام االل
.ره الطفل ليس بالقليلداليوم ,ويوضح ان الوقت الذي يه

 
 

 

 

 

 (7جدو  رقم )

 يب ن السبب الذي من اجله ميارس الطفل االلعاب االلكرتونية

 النسبة املئوية التكرار  الفئات 
 %36,3 36 حب املغامرة واملتعة
 %38,6 40 شغل اوقات الفراغ

 %83,0 62 ذكاء واخليا تناية ال
 %33,6 378 كل ما سبق ذكره

 %333 043 اجملاوع

ساعة واحدة

ساعتان

ثالث ساعات
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امج  اولياء االمور ان اطفاهلم ميارسون االلعاب االلكرتونية من اجل  حب املغامرة واملتعة وشغل اوقات الفراغ وكذلك 
بة غري صحيحة , وال ختلفة هي لعشروط الناو جبوانبه املويعد الرتبويون اللعبة اليت ال حتقق , تناية الذكاء واخليا  

وحية واخللقية ان حتقق له اللعبة الناو يف مجي  اجلوانب الر  دسلياة الن الطفل كي حيقق جتربة احلياة بكل معانيها ال ب
و احلركية  و والنفسية واالجتااعية 

 
 

 

 

 (2جدو  رقم ) 

 مورمن اكثر االلعاب اليت يفضلها الطفل السوداين من وجهة نظر اولياء اال

 النسبة املئوية التكرارات الفئات 
 %88,6 77 االلعاب القتالية
 %88,3 73 العاب االلغاز

 %36,3 36 االلعاب التعلياية
 %02,2 308 االلعاب الرياضية

 %333 043 اجملاوع 

حب المغامرة والمتعة

شغل اوقات الفراغ

تنمية الذكاء والخيال

كل ما سبق ذكره
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خيتار اما ان يكون  نااللعاب الرياضية يف املرتبة االوىل وتليها االلعاب القتالية , ةاأللعاب الرياضية ميكن للطفل ا
العبا ضان ةريق او ان يكون مدربا يض  اخلطط وايضا االلعاب القتالية ترتكز على نفس املبدأ لكنها موجهة حنو 

 عسكري حقيقي. موضوع خمتلف ألنه جتعل من الالعب الطفل قائد

  
 

 

 

 

 (9جدو  رقم )

 يوضح طبيعة ممارسة الطفل السواين لأللعاب االلكرتونية

 

 النسبة املئوية لتكراراتا الفئات
 %38,3 377 مبفرده

 %86,3 23 م  االصدقاء

االلعاب القتالية

العاب االلغاز

االلعاب التعليمية

االلعاب الرياضية
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 %83,4 70  م  العائلة واالهل
 %333 043 اجملاوع

اكد اولياء االمور ان غالبية اطفاهلم ميارسون االلعاب االلكرتونية مبفردهم وهذا يؤكد املزيد من العزلة وبعد  
 .ومجاعة الرةاق هؤالء االطفا  عن الدور االجتااعي لألسرة

 
 

 

 

 

 (01جدو  رقم )

 يوضح اذ ما كانت االلعاب االلكرتونية متد االطفا  باملعلومات القياة

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %01 071 اواةق

 %0,,5 01 اواةق حلد ما

 %0,,5 01 ال اواةق

بمفرده

مع االصدقاء

مع العائلة واالهل
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 %011 41, اجملاوع

 الطفل مبعلومات قياة ) اللعب توسي  لتفكري الالعب اكد اةراد عينة الدراسة ان االلعاب االلكرتونية متد 
 ( 11)  وخياله وتطل  الالعب ن على اةكار جديدة ومعلومات حديثة (

 

 
 

 

 (11جدو  رقم )

 ينب اذ ما كانت االلعاب االلكرتونية تسهم يف تدين مستوى التحصيل الدراسي لألطفا  

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %,5,2 191 اواةق

 %25,, 93 اواةق حلد ما

 %1720 59 ال اواةق

                                                           
المرشدين التربويين في القضايا التعليمية والنفسية واالجتماعي ) عمان ,دار الثقافة للنشر , جودت عزت عبد الهادي, سعيد حسني  , دليل  االباء و )11

 872م , ص8333, 3ط

 

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %133 043 اجملاوع

 

االلكرتونية تسهم يف تدين مستوى التحصيل الدراسي  هلم الن  واةق اولياء امور االطفا  على ان االلعاب  
 .سهر االطفا  طيلة الليل يف ممارسة هذه االلعاب يقلل من جمهوداهتم

 

 
 

 

 

 (,1جدو  رقم )

 نت االلعاب االلكرتونية تغرس يف االطفا  سلوكيات العدوان يوضح اذ ما كا

 النسبة املئوية التكرارات الفئات
 %520, ,,, اواةق

 %025, 83 اواةق حلد ما

 %,112 08 ال اواةق

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %133 043 اجملاوع

ا من خال  اوهناكد اةراد عينة الدراسة  ان االلعاب االلكرتونية تغرس يف االطفا  سلوكيات العدوان اليت يتعل  
ممارستهم للعب خصوصا تلك اليت يتفاعل معها الطفل , ةكلاا  كانت تلك      االلعاب عنيفة كلاا كان السلوك 

 .العدواين اكرب لدى هؤالء االطفا 

 
 

 

 

 

 (10جدو  رقم )

 بكثرة استخدامها للطفل  االلعاب االلكرتونية تتسبب يف ضعف حاسيت السا  والبصر

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات 
 % 3, 34, اواةق

 %825, 97 اواةق حلد ما

 %1125 09 ال اواةق

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

083 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 %133 043 اجملاوع

 

واةق اولياء امور االطفا  على االضرار اليت تسببها ممارسة االلعاب االلكرتونية بكثرة لألطفا  )تؤثر االلعاب 
لنظر نتيجة تعرضه جملاالت االشعة اإللكرتونية سلبا على نظر االطفا   ,اذ قد يصاب الطفل بضعف ا

 ( 12  )الكهرومغناطيسية قصرية الرتدد املنبعثة من شاشات التلفاز او احلاسب اليت جيلس امامها ساعات طويلة (

 
 

 

 

 (14جدو  رقم )

 يب ن اذ ما كان باإلمكان استغال  االلعاب االلكرتونية لغرس قيم العال لدى الطفل 

 ئويةالنسبة امل التكرارات  الفئات 
 % 5520  188 اواةق

 %0320 130 اواةق حلد ما

                                                           

     ابوجراح, طفلك وااللعاب االلكرتونية ,- مزايا واخطار , جملة املتايزة , العدد الثالث والعشرون ,8330م ص , 7) 12)

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %1424 49 ال اواةق

توجيهها يف سة االلعاب االلكرتونية و ر راسة امكانية االستفادة من الوقت الذي يقضيه اطفاهلم يف مماداكد اةراد عينة ال
 .للطفل غرس  قياة العال الذي يرتبط بقياة الوقت مبا حتتاجه هذه االلعاب من حيوية ونشاط

 

 

 

 

 

 

 ( 15جدو  رقم)

 ميكن تصني  العاب الكرتونية جتسد بطوالت القادة املسلا ن

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات 
 % 825,  00, اواةق

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوافق
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 %0329 135 اواةق حلد ما

 2 %5  , ال اوةق

 %133 043 اجملاوع

 

ة ,الن لا ن يف هذه االلعاب االلكرتونيواةق اولياء امور االطفا  على امكانية جتسيد بطوالت القادة املس  
هبذه العاب بعض املضام ن الضارة )مبا حتاله من سلبيات وطقوس دينية معادية ومسيئة للديانات وبالذات الدين 

 ( 13 )  االسالمي , قد تؤثر سلبا على الطفل (

 

 

 

 النتائج:

 اىل جماوعة من النتائج التالية  توصلت الدراسة

ان اهلاتف احملاو  هو من اكثر الوسائل االلكرتونية  اليت يستخدمها الطفل السوداين ملاارسة  بينت الدراسة-3 
 االلعاب االلكرتونية .

                                                           
 80م,ص 8338, 8مجلة الطفولة والتنمية ,العد السادس , مج بالل عرابي, قضايا في اعالم الطفولة , 13

اوافق

اوافق لحد ما

ال اوفق
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اشارت الدراسة ان الوقت الذي يقضيه الطفل السوداين امام االلعاب االلكرتونية هي ثالث ساعات خال  -8    
 اليوم.

وشغل وقت الفراغ وتناية الذكاء واخليا  هي االسباب اليت من اجلها  اوضحت الدراسة ان حب املغامرة واملتعة-0  
     ميارس االطفا  االلعاب االلكرتونية .

اظهرت الدراسة ان االلعاب الرياضية  وتليها االلعاب القتالية هي من اكثر االلعاب اليت يفضلها الطفل -  4
 السوداين.

 لعاب االلكرتونية مبفرده.اكدت الدراسة ان الطفل السوداين ميارس اال-3 

 كشفت الدراسة ان االلعاب االلكرتونية متد االطفا  باملعلومات القياة .-6

 

    بينت الدراسة ان االلعاب االلكرتونية تسهم يف تدين مستوى التحصيل الدراسي لألطفا .-7

 اكدت الدراسة ان االلعاب االلكرتونية تغرس يف االطفا  سلوكيات العدوان.-2

 ينت الدراسة ان كثرة استخدام االلعاب االلكرتونية تتسبب يف ضعف حاسيت السا  والبصر لألطفا ب-2

 اشارت الدراسة انه باإلمكان استغال  االلعاب االلكرتونية يف غرس قيم العال لدى الطفل.-33

 اوضحت الدراسة انه باإلمكان تصني  العاب الكرتونية جتسد بطوالت القادة املسلا ن. -33 

 التوصيات:

من الواجب ضرورة تفعيل دور اهليئات الرقابية احلكومية يف مراقبة ما يطرح باألسواق من االلعاب االلكرتونية  -2
 وعدم السااح بدخو  مواد او اشرطة ةيديو واليت قد يكون ةيها ضرر بعقيدة االطفا  وثقاةتهم واخالقهم. 
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ه م لأللعاب االلكرتونية وحتديد وقت مناسب لألطفا  هلذعلى اولياء امور االطفا  مراقبتهم اثناء ممارسته -1
 املاارسة 

على اولياء امور االطفا  مراقبتهم اثناء ممارستهم لأللعاب االلكرتونية وحتديد وقت مناسب لألطفا  هلذه  -3
 املاارسة حيت ال تكون خصاا على حتصيلهم الدراسي.

لطفل ال  اليوم ,وان ال يرتك للعب هبا مبفرده الن اتقليل ساعات استخدام االطفا  لأللعاب االلكرتونية خ -4
 بدون التواصل م  االخرين جيعل منه طفال منطويا .

ضرورة بث برامج اعالمية لتوعية اولياء االمور خبطورة هذه االجهزة وما تسببه من اضرار على االطفا ,  -5
لعاب ه استخدام االطفا  لألوكذلك تعايق دور املدرسة واملسجد بوض  اخلطط الوقائية والعالجية جتا

 . االلكرتونية واختيار املواد املفيدة منها
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Abstract 

Improving performance within organizations is considered as one of the most 

important challenge that organizations recently face. Improving performance within 

these organizations will increase productivity and efficiency to achieve 

organization’s objectives. Therefore, the study aimed to look at the role of human 

resources management in improving performance in organizations. As a field study; 

the research has been taken The Arabian Gulf for Oil in Libya.  The problem of the 

study was summarized in understanding the role of HRM in improving  performance 

in organizations. The study aimed to understand this role by adopting a descriptive 

analytical method using a questionnaire formed of three phases, namely: human 

resources management, Performance improving; and the role of HRM in improving 

performance. The study found a range of results; the most important one is that there 

is an active and important role in HRM that improves performance in organizations, 

as it can works to solve the problems that affect the performance and productivity. 

Also, it is found that HRM represents the value of intellectual capital within its 

organizations and motivate employees to improve their performance, and that has a 

direct impact on productivity and performance either way. The sample of the study 

showed that there is an acceptable level of satisfaction toward the practices of HRM 

in their organizations. It also was found that there is a need to embed the practices 

of TQM along with HRM in order to improve performance. The study recommended 

that there is a need to work on the basic needs and the emotional needs of employees, 
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which will strongly result in increasing the level of performance and achieve 

companies’ objectives.  

 

  خلص امل

يعترب حتسني األداء داخل الشركات واحدًا من أهم التحديات اليت تعمل الشركات العاملة على اإلهتمام به وتطويره 
وحتسينه من أجل زيادة إنتاجيتها وأرباحها، وحتقيقها ألهدافها التنظيمية، ومن هنا فقد سعت الدراسة إىل البحث يف 

انية، داء الشركات العاملة، وقد تبنت الدراسة شركة اخلليج العريب بليبيا كدراسة ميددور إدارة املوارد البشرية يف حتسني أ
ومتثلت مشكلة الدراسة يف فهم الدور الذي تقوم به إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات العاملة. وقد هدفت 

ر وهي: تخدام إستبانة كونت من ثالثة حماو الدراسة إىل فهم هذا الدور من خالل اعتماد املنهج الوصفي التحليلي بإس
إدارة املوارد البشرية، حتسني األداء لدى الشركات العاملة، ودور إدارة املوارد البشرية يف حتسني األداء. وقد توصلت 

هنا أالدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أمهها هو وجود دور فاعل ومهم إلدارة املوارد البشرية يف حتسني األداء، حيث 
تعمل على حل املشكالت اليت تواجه الكوادر البشرية ورأس املال الفكري لدى املنظمة وحتفز العاملني مبا يؤثر بشكل 
مباشر على إنتاجيتهم. كما تبني من خالل جمتمع الدراسة أن هناك رضا عام من املوظفني على أداء إدارة املوارد البشرية 

ت تبارات لنظم اجلودة احلديثة واليت تسهم بشكل فاعل يف حتسني األداء. وقد أوصبإستثناء احلاجة امللحة إىل وضع إع
الدراسة بضرورة العمل على اجلوانب املعنوية واملادية التحفيزية للموظفني يف سبيل رفع أدائهم وحتسني مستوى اإلنتاجية 

 لديهم.
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  مقدمة: 0

تنظيمية وحتسني حتتاجها املنظمة يف سبيل تسيري أعماهلا وحتقيق أهدافها ال تعترب إدارة املوارد البشرية من أهم العناصر اليت
األداء داخل املنظمة، ولذلك فإن إدارة املوارد البشرية تسهم بشكل فاعل يف توجيه دفة املنظمة إىل بر األمان وحتسني 

م يف لبشرية تشكل العنصر اإلداري األهاألداء من خالل أمهيتها التنظيمية ودورها يف حتسني األداء. إن إدارة املوارد ا
ودة، محاملنظمة وال بد للمنظمة أن تدفع يف تطوير دائم ومستمر هلذا العنصر الذي يشكل رأس املال األهم يف املنظمة، ]

[ وتتمثل أمهية إدارة املوارد البشرية يف حتسني اإلنتاجية من خالل قدرة إدارة املوارد البشرية على 21: ص1008
ب أفضل العناصر البشرية لشغل الوظائف الشاغرة والذي سينعكس بدوره على االنتاجية والرحبية. وكذلك قدرة استقطا

املنظمة على توفري املناخ التنظيمي الصاحل للعمل من حيث التحفيز، ودفعهم للعطاء واالنتاجية. ومعاجلة الفورية 
رعة دوران العمل، يب والرتقيات ستوفر تكاليف حمتملة ناجتة عن سللمشاكل احملتملة يف جمال التعيني وتقومي األداء والتدر 

أو زيادة معدالت الغياب، أواخنفاض االنتاجية، وتوفري تكاليف باهضة يف قضايا قانونية يلجأ إليها املوظف يف حاالت 
 املوارد إدارة مدير اطالل ارتبالفصل، عدم منح العالوة، أوالتجاوز يف الرتقيات. إن أمهية إدارة املوارد البشرية تتمثل من خ

 املوظفني تقطاباس جماالت ىف الشركة لسياسات قصوى أمهية املباشرة، وإعطاء الشركة برئيس اإلدارية البشرية املوارد
 القرارات اختاذ من كنلتتم التنظيم ىف الدنيا اإلدارية املستويات إىل الصالحيات وحتويل .قدراهتم وتطوير واختبارهم

[. وتركز الدراسة على شركة اخلليج العريب كدراسة ميدانية لدور 00: ص1002املناسب ]املوسوي، الوقت ىف الصائبة
 إدارة املوارد البشرية يف حتسني األداء.

 أوالً : مشكلة الدراسة :
داء فال تواجه املنظمات العديد من املشكالت التنظيمية ومشكالت تتعلق باألداء، ويف ضوء املشكالت اليت تتعلق باأل

بد وأن للموارد البشرية إسهامًا مباشراً يف التأثري على أداء العاملني يف املنظمات، ولذلك فإن الدراسة تسعى إىل فهم 
الدور الذي تقوم به إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات العاملة، متثل إدارة املوارد البشرية أمهية بالغة للمنظمات 

أعماهلا، وال بد للمنظمة أن تعمل على إختيار العنصر البشري املناسب ووضعه يف املكان املناسب يف بكافة أشكاهلا و 
[ وتأيت مشكلة الدراسة من حيث الضرورة اليت وجدها 21: ص1021سبيل تعزيز قدراهتا وحتسني أدائها. ]سامل، 
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ا سبق ميكن األداء داخل الشركات العاملة. وممالباحث يف ضوء فهم هذه املتغريات ومدى تطوير املوارد البشرية ملستوى 
 -أن تتمحور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:

 ما هو دور إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء الشركات العاملة؟ 
 ثانياً : أسئلة الدراسة :

 -من السؤال الرئيس ملشكلة الدراسة تنبثق األسئلة الفرعية التالية :

 دارة املوارد البشرية يف الشركات العاملة؟ما دور إ .2
 ما جدوى حتسني أداء الشركات العاملة؟ .1

 ما هو الدور الذي ميكن للموارد البشرية أن تؤديه يف سبيل حتسني أداء الشركات العاملة؟ .3

 ثالثاً : أهداف الدراسة :
 ومما سبق فإن أهداف الدراسة تتمثل بالنقاط التالية :

 ر إدارة املوارد البشرية يف الشركات العاملة.حماولة معرفة دو  .2
 إمكانية التوصل إىل جدوى حتسني األداء لدى الشركات العاملة. .1
 إمكانية التوصل إىل دالئل تظهر دور إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات العاملة. .3

 : أهمية الدراسة :رابعا
ود بالنفع على العلم واجملتمع وكذلك الباحث، حيث أن هذه الدراسة تتمثل أمهية الدراسة من خالل األمهية اليت تع

ستسهم يف إثراء احملتوى العلمي حول دور إدارة املوارد البشرية يف التأثري على أداء الشركات العاملة، وكذلك األمر فإهنا 
املقرتحات اليت ل التوصيات و ستزيد من قيمة العملية اإلنتاجية، وكذلك األمر سيسهم يف تعزيز البحث العلمي من خال

ستتوصل إليها هذه الدراسة، وتأيت أمهية الدراسة للمجتمع من أمهية إدارة املوارد البشرية يف التأثري على العنصر األهم 
رية، وترتكز أمهية العنصر البشري يف املنظمة من خالل قدراته الفردية، والتطوي ,واألمثن داخل املنظمات والشركات العاملة

ث أن األفراد ميلكون قدرات تطوير الذات والتوجيه واكتساب اخلربة مع الوقت، ومن ذلك فإن أمهية الدراسة تتمثل حي
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من خالل الدور الذي ستمثله يف إظهار دور إدارة املوارد البشرية يف حتسني األداء لدى الشركات العاملة، وشركة اخلليج 
ته وترقيته ل بنتاج عملية تقييم املوظف مبا يسهم يف حتسني أدائه وتطوير قدراالعريب كحالة دراسية. إن أمهية األداء تتمث

ما تفهم عملية تقييم أداء املوظفني على أهنا مصيدة للموظف مبعىن أن نتائجها مسؤولة وحتفيزه أيضاً، ولكن غالبًا 
ق التقييم ملوظفني، ولكي حيقعن مكافأة املوظف أو حرمانه، ولألسف هذا املنطق راسخ يف عقول معظم ا بشكل مباشر

لعل من أهم األهداف األساسية إلدارة املوارد البشرية هي ، و أهدافه جيب أن يفهم املوظف الغرض من عملية تقييمه
مساعدة املنظمات للوصول ألهدافها من خالل إدارة وتنظيم موظفيها. هبدف تنمية املوارد البشرية واحلفاظ على مستوى 

ى قوى عاملة متخصصة ومؤهلة، وهلذا الغرض كان البد من إنشاء نظام تقييم ملستوى األداء. اجلودة، وللحصول عل
فتشغيل املوظف املؤهل ليس كافياً، بل إن ما تسعى إليه املنظمات اليوم هوادراك قدرات املوظفني وتوقعاهتم وحماور 

مهم، حيث ق بني إدارة أداء املوظفني وتقييرضاهم وعند احلديث عن تقييم أداء املوظفني البد من معرفة و بيان الفر 
لفائدة من ذلك. اإن إدارة أداء املوظفني يتمحور حول املستقبل والتطوير، وإن تقييم أداء املوظفني حيتاج إىل النظر يف 

 روال يعرب قياس أداء املوظفني فقط عن كمية العمل للموظف أو جودته ولكن البد أن يتضمن قياس أداء املوظفني حماو 
 .مثل اليقظة، والقدرة على العمل، والسلوك الوظيفي، واحلضور والتغيب عن مكان العمل، والعالقة بني الزمالء

[. وتأيت أمهية الدراسة للباحث من خالل إضفاء مزيد من املعلومات القيمة لفهم دور املوارد 38: ص1020]العايدي،
 اصل من إدارة املوارد البشرية يف حتسني األداء.البشرية على أداء الشركات العاملة وفهم التأثري احل

 

 : منهج الدراسة  خامسا
سيعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة الواقعة، ويهتم كذلك بوصفها بشكل دقيق 

األرقام واجلداول  لويعرب عن الظاهرة بشكل كيفي حتليلي يظهر خصائصها، وبشكل كمي يعطي وصفاً رقمياً من خال
 [.66: ص1022والتحليالت احلسابية الالزمة ويدرس مدى ارتباطها مع بعض الدراسات األخرى. ]عبداهلل، 

                                                              : هيكلية الدراسة : سادساً 
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مقدمة  على الذي ميثل اإلطار العامل للدراسةتنقسم هذه الدراسة إىل مخسة فصول، حيث حيتوي الفصل األول 
ة الدراسة، وهيكلي الدراسة، ومشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة، وأسباب إختيار املوضوع، وأمهية الدراسة، ومنهج 

 الدراسات السابقة.  الدراسة، و
 ا : مصطلحات الدراسة :سابع

ظمة وارد البشرية، حيث أهنا عملية تنظيمية متكن املنمفهوم ظهر مع إستخدام ختطيط املإدارة الموارد البشرية :  .0
من إمتالك األصول البشرية السليمة القادرة على أداء مهامة وحتقيق أهداف املنظمة اليت تسعها هلا من خالهلم 

 ىومواجهة التحديات اليت قد تعيق حتقيق املنظمة الهدافها، وتقوم املنظمة بتعيينهم وفقًا ملباديء عدة تعتمد عل
التوظيف، اإلختيار،املوضعة الوظيفية، الرتقية، التحويل، التنقل اإلداري بناء على الكفاءة واحلاجة. ]جوزيفات: 

 [60: ص1022
وهو ناتج اجلهد املوضوع من أجل حتقيق املنظمة ألهدافها، واملستوى املتوقع من املخرجات اليت تسعى األداء :  .8

ملني بشكل قابل للقياس ومتزامن بكمه مع مستوى حتقيق األهداف. املنظمات الوصوله له من خالل جهد العا
 [.220: ص1021]عابد، 

القدرة على تطوير قدرات األفراد واختاذ اإلجراءات التحسينية على األصول مبا يتناسب وقدرة تحسين األداء :  .4
 [13: ص1008ان، املنظمة على خلق فرص لتحسني القدرة على اإلنتاج بشكل أفضل وتطوير قدراهتا. ]سلم

يبيا تعمل يف البحث والتنقيب ل  شركة نفط ليبية يقع مقرها يف شركة اخلليج العريب للنفطشركة الخليج العربي :  .2
حيث توجد  يفويوجد هلا فرع   وهي تابعة 2090عن النفط اخلام والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره، تأسست عام 

 [ .8: ص1021]شركة اخلليج العريب، .  مصفاة طربق
 اإلطار النظري للدراسة: -
  إدارة الموارد البشرية : : المبحث األول -0
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ويتناول هذا املبحث الرتكيز على إدارة املوارد البشرية وتعريفاهتا، ودورها اهلام يف املنظمة، كما ويتطرق إىل أمهية إدارة 
رضت ل الباحثني والدراسات السابعة اليت تعاملوارد البشرية داخل املنظمة، ويتم من ذلك من خالل استعراض أهم أقوا

 إلدارة املوارد البشرية يف ضوء حبثها، ويضع الباحث تعريفاً خاصاً إلدارة املوارد البشرية نتيجة ملا توصل إليه.

 تعريف إدارة الموارد البشرية :: المطلب األول 
العملية اإلدارية  شرية، ومنها أن إدارة املوارد البشرية متثلهناك العديد من التعريفات اليت تتطرق إىل مفهوم إدارة املوارد الب

املتعلقة بتخطيط وتوظيف وتنظيم، وتطوير وتعويض ورقابة األداء واإلنتاجية واحملافظة على مجيع العناصر البشرية من 
 [.18: ص1000]الصحاف، موظفني ومدراء الذين يؤدون عمال للمنظمة 

[ الذي عرفت إدارة املوارد البشرية على أهنا جمموعة األنشطة واألعمال اإلدارية 221: ص1020وترى دراسة ]عبداهلل، 
ادات التنظيمية ورؤساء يشري إىل للقيفهي املؤشر الذي العمالة الدائمة واملؤقتة اليت تعمل للمنظمة ومبعىن آخر  اليت توجه

: 1001ها ]املدهون، م من خالهلم للموظفني. وعرف، والتوجيهات اليت تتالوحدات التنظيمية يف كل املستويات التنظيمية
هم، بأهنا ختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة النواحي املتعلقة باحلصول على األفراد وتنميتهم وتعويضهم واحملافظة علي[ 29ص

 اسمصطلح يستخدم لوصف النظم الرمسية واليت وضعت إلدارة الن. وُعرفت أيضًا بأهنا بغرض حتقيق أهداف املنشأة
 داخل املنظمة، بغرض حتقيق أقصى قدر من اإلنتاجية للمنظمة عن طريق حتسني فعالية موظفيها.

حتديد و لعاملني، تدريب ا و رئيسية هي: التوظيف، وتطوير  أقساملتنقسم مسؤوليات مدير املوارد البشرية إىل أربع 
 تقييم أداء العاملني. إىل إضافةبيئة العمل 

احلسيين، ]ارد البشرية يف املنظمات واختلفت نقاط واتفقت يف أخرى، وقد خلصت دراسة وقد تعددت تعريفات املو 
 -تعريفات إدارة املوارد البشرية تشرتك يف النقاط التالية : [31: ص1000

 امل.وهوالفرد الع اإلنتاجمن تعاملها مع عامل أساسي ومتغري من عوامل  ةنامج اإلعمال منظماتأمهيتها يف أن  -2

ا على املشاركة وحثهعليها ة واحملافظ املنظمةوالوظائف داخل  اإلداراتملختلف  ةبشري توفري موارد هو مهمتهاأن  -1
 يف اختاذ القرارات.

 . ةارد البشريولتوفري املو  ةومتابعتها ملواجهة التقلبات البيئي ةوالداخلي ةاخلارجي ةبدراسة البيئ اهتمامها -3
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 للتقليد. ةغري قابل ةافسيتن ةلعروض واملغريات الستقطاب الكفاءات واليت تعترب ميز تسعى من خالل توفري الفرص وا -2

تسعى إدارة املوارد البشرية خللق املوائمة بني اإلدارة العليا واإلفراد العاملني وبني العاملني أنفسهم وبني اإلفراد وباقي  -1
يئة ة عندما تتمكن املنظمة من التكّيف مع متطلبات الباإلدارات، هذا على صعيد البيئة الداخلية، واملوائمة اخلارجي

 اخلارجية.

تسعى من خالل التدريب إىل رفع كفاءة اإلفراد يف أداء وظائفهم مما ينعكس ذلك على الفرد أداًء وعلى املنظمة  -6
 من خالل نوع املخرجات وكذلك على رفاهية الفرد يف اجملتمع.

د إدارة املوارد البشرية على تكوين صورة عن أداء العاملني مما ميكنها من تقومي الرقابة واملتابعة واإلشراف تساع -9
 أدائهم ومعاجلة االحنرافات والتلكؤات.

 .تسعى من خالل أنظمة األجور والتحفيز إىل رفع الروح املعنوية لدى العامل وخللق نوع من االستقرار  -8

ألفراد أهنا جمموعة الوسائل والتوجيهات اإلدارية اليت تعىن بتوجيه ا ومما سبق يعرف الباحث إدارة املوارد البشرية على
 وتعيينهم وتطوير وحتسني أدائهم داخل املنظمة مع مراعات احتياجاهتم ومتطلبات العمل التنظيمي.

 أهمية إدارة الموارد البشرية :: المطلب الثاني 
من بني أهم الوظائف اإلدارية يف  البشرية أصبحت [ بأن أمهية إدارة املوارد89: ص1006وترى دراسة ]العلمي، 

املنظمات يف وقتنا احلاضر، ملا هلا من دور فّعال يف رفع مستوى األداء لدى أفراد املنظمة، وذلك إلمجاع أصحاب الفكر 
اإلداري على أن العنصر البشري هواهم مورد بالنسبة للمنظمات احلديثة، وهواحملدد األساسي لنجاح أي منظمة، 

 .واملؤسسات واإلدارات العمومية
( ضمن النظريات املطروحة 29: ص1003ومن أمهيات العمل ضمن نطاق العنصر البشري فقد رأت دراسة ]زايد، 

بأن إدارة املوارد البشرية تتمتع مبهام ضرورية جداً يف بيئة العمل منها تقسيم املهام واألعمال، ووضع الضوابط والقوانني 
 ، ووضع األجور، وترتيب التسلسل اهلرمي والتواصل.املتعلقة باألفراد
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[ بأن أمهية إدارة املوارد البشرية تتشكل من خالل اهليكل التنظيمي العنصر 2: ص1020وقد ذكرت دراسة ]الكردي، 
ملؤسسة. اء امجيع النشاطات والعمليات التنسيقية واملهام املختلفة اليت يوكل هبا أعض التأسيسي هليكل املنظمة والذي يبىن

زيادة يف حجم األعمال والنشاطات اليت تتطلبها املشاريع عادة ما يتبعها تعديل يف اهليكليات،   ومن هنا فإن كل
يتعذر على و وهذا يعتمد على حجم املنظمة ودور املوارد البشرية يف الدور املناط هبا، تغيري يف تصميمها،  وأحياناً 

، ومن هنا بدأ التفكري جديا يف حتدي األفراد ارية ومنها وظيفة إدارةصاحب العمل أن يؤدي لوحده الوظائف اإلد
التنظيمي للمؤسسة، كنتيجة لتطور إدارة املؤسسات وتعدد أنواع وحتديد موقعها من اهليكل  األفراد وخلف إدارة

تطورا  ريةاملوارد البش ومث رافق هذا التطور إلدارة املؤسسات وازدياد أحجامها وتعدد مالكيها وانتشارهم يف كل مكان،
ان من بني غاياهتا دعم اإلدارات عن طريق تزويدها باملوارد البشرية الفاعلة والقادرة على حتقيق يف صالحياهتا وك
ع وتقسيم املؤسسات املتوسطة والكبرية احلجم تعمد إىل جتمي بالرغم من تعدد اهلياكل يف املؤسسة فإن األهداف املرجوة.

له  األفراد سواء عن طريق خلق جهاز مركزي إلدارة املوارد البشرية الوظائف ضمن وحدة أو وحدات متخصصة يف شؤون
قاللية زي له حق التنسيق مع الفروع مع ترك االستال مرك  حق اإلشراف الوظيفي على إدارة الفروع أو عن طريق اعتماد

 التامة لنشاطاهتا الداخلية. من أكثر التقسيمات اهليكلية املعتمدة وخاصة لدى املؤسسات الصناعية واإلنتاجية،
  ذات االختصاص الواحد أواالختصاصات املتشاهبة. حبيث أن  هوالتنظيم الوظيفي على أساس العمليات أوالنشاطات

 وحده وظائفيا القيام بالنشاطات املسندة إليه. كل قسم،
بوظائف  تعترب مبثابة القلب النابض لإلدارة احلديثة وذلك ألهنا تضطلع املوارد البشرية بأن إدارة ذلك يتبنيمن خالل و 

 ل التنظيمي للمؤسسة وجتعلها وسيلة من وسائل البقاء والدميومة يف النشاط والنجاح.ومهام تعزز مكانتها يف اهليك
[ بأن أمهية إدارة املوارد البشرية متثل املرتكز األساسي للبناء وتطوير العناصر 33: ص1020وترى دراسة ]عيسى، 

 األربعة التالية :
 .الرتكيز على التعلم يف املنظمة.2  .االسرتاتيجي يف املنظمةالرتكيز . 3  .العالقات اإلدارية. 1    .األدوار اإلدارية .2

إن مل تستجب إجياباً   يف املنظمات اليت تعتمد علىونفس الدراسة رأت بأن إدارة املوارد البشرية قد تفقد مكاهنا الراقي 
عادة خلق ذاهتا من إل  للتحديات يف البيئة اجلديدة، وتعمل على إجياد قيمة مضافة للمنظمة، وإحدى الطرق إلدارة

 فعالة خللق الرأس البشري واملعرفة يف املنظمات. خالل مسامهتها

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/91110/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
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 ومن هذه األمهية ما يلي :
 .التطورات واإلجنازات العلمية والتقنية املتالحقة  -2
 .ثورة االتصاالت واملعلومات  -1
 .الطفرات التقنية يف خمتلف جماالت اإلنتاج واخلدمات  -3
 .تقرار نظام األعمال اجلديد على مبادئ حرية التجارة واملنافسةترسخ ظاهرة العوملة واس  -2
 .ارتفاع مستوى التعليم وظهور تقنيات جديدة للتعليم بإدماج تقنيات االتصاالت يف العملية التعليمية  -1
 .وترسخ مفهـــوم عمال املعرفة  ارتفاع املستوى املعريف للموارد  -6

 -مهية إدارة املوارد البشرية تتمثل من خالل :( بأن أ12: ص1003وترى دراسة ]عبدالوهاب، 

 العاملة : القوة بناء - 2

 والتعيني. االختيار - ج .     اإلستقطاب – ب للعمالة. اإلسرتاتيجي التخطيط  – أ 

 الوظيفي : الهيكل تطوير - 8
 . لاإلحال خطط - ج .  العاملني مهارات من االستفادة تكثيف – ب  . الوظائف تصميم – أ  

 العاملين : وتطوير تنمية - 4
   . العاملني مهارات وتطوير تنويع - ج . املنظمة وخارج داخل التدريب، – ب          املبدئية. والتهيئة التقدمي – أ 

 . املهين املسار تطوير – د  

 العاملين : تحفيز -  4
 . واجلزاءات التأديب – د   واملزايا. احلوافز نظم - ج  . والتعويضات األجور – ب      العاملني. دوافع دراسة – أ 

 العاملة : القوة صيانة -  5
 . العاملني خدمات - ج  . والنفسية الطبية الصحية، الرعاية – ب   . والسالمة األمن برامج – أ 
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 : العاملين تقدم متابعة -  6  
 . التقاعد خطط - ج   .  اإلعارة( ،الندب ،الرتقية ،لالنق املهين ) املسار متابعة – ب   . األداء تقومي – أ  

 

 : البشرية الموارد بحوث -  7
   البشرية. للموارد واملستقبل احلايل الرتآيب حتليل – ب        البشرية. املوارد معلومات نظم – أ  

 واإلنتاجية. الرضا عوامل – د       العمل. ودوران الغياب معدالت - ج

[ بأن أمهية إدارة املوارد البشرية يف املنظمات تكون على عدة مستويات  11: ص1000صطفى، م وترى دراسة ]
 -كما يلي:

 : : على مستوى المنظمة أوال 
 املوارد البشرية تتزايد قيمتها وإنتاجيتها باخلربات املرتاكمة وبالتايل فهي متثل وأمهية اإلفادة منه مبرور الوقت. -2

 هامة بني إدارة املوارد البشرية وغريها من اإلدارات والوظائف األخرى للمنظمة.هناك عالقة تكاملية  -1

 يؤدي أي تقصري يف تقدير االحتياجات من املوارد البشرية لتعويض أعمال اإلدارات األخرى. -3

 وطني :: على المستوى ال ثانياً 
 .املوارد البشرية أساس لالستقالل والنفوذ االقتصادي -2

 .البشرية أداة تنافس عامليةاملوارد  -1

 .العقول املبتكرة ختفض فاتورة التكنولوجيا املستوردة -3

 .املوارد البشرية الفاعلة أداة لزيادة الصادرات -2

 الوطنية.املوارد البشرية تكمل الثروة  -1
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 .استقطاب العقول أصبح ساحة للصراع العاملي  -6

 .ألمن اإلدارة الفاعلة للموارد البشرية تعزز ا -9

املوارد البشرية من خالل موقع إدارة املوارد البشرية يف اهليكل التنظيمي للمنظمة، حيث أصبحت  إدارة وتكمن أمهية
من منظمة  وأخذت مكانة مرموقة يف اهليكل التنظيمي ليختلف هذا املوقع  اسرتاتيجياً  إدارة املوارد البشرية تلعب دوراً 
 : ألخرى لعدة عوامل ومن أمهها

 ط إدارة املنظمة ومدى فهم الدور احليوي الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية.من -2
 عدد العاملني يف املنظمة. -1
 اهليكل التنظيمي العام للمنظمة الذي تعمل فيه إدارة املوارد البشرية. -3

 -[ بأن أمهية إدارة املوارد البشرية تتمثل يف العمل على ما يلي :22: ص1020، وترى دراسة ]عبداهلل

 .املنظمات األخرىضمان إبقاء املنظمة بالتزاماهتا جتاه  - 2
 حتليل العمل للتحديد املتطلبات اخلاصة باألعمال الفردية للمنظمة. -1
 التنبؤ باملتطلبات لألفراد الالزمني للمنظمة لتحقيق أهدافهم. -3
 تنمية وتنفيذ خطة ملقابلة هذه املتطلبات. -2
 تاجهم وتتطلبهم املنظمة لتحقيق أهدافها.استقطاب األفراد اليت حت -1
 اختيار وتعيني األفراد لشغل وظائف داخل املنظمة. -6
 تقدمي العجز للعمل وتدريبه. -9

 . تصميم وتنفيذ الربامج اإلدارية وبرامج التطوير التنظيمي  -8 

 تصميم أنظمة تقييم أداء األفراد.  -0 

 ر الوظيفي.مساعدة األفراد يف تنمية خطط التطوي  -20

 تصميم وتقييم أنظمة التعويضات لكل العاملني. -22
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 الخصائص الرئيسية إلدارة الموارد البشرية :
[ بأن اخلصائص الرئيسية إلدارة املوارد البشرية يف املنظممات قد انبثقت من 8: ص1020ذكرت دراسة ]الكردي، 

 ية واإلدارية يف املنظمات، أسباب ظهورها اليت سامهت يف جعلها من أهم العناصر التنظيم

 : أسباب ظهورها

التوسع والتطور الصناعي الذي مت يف العصر احلديث ساعد على ظهور التنظيمات العاملية، وبدأت نظهر املشاكل  -0
والصعوبات والصراعات بني اإلدارة واملوارد البشرية وحاولت الغدارة استخدام بعض األساليب ملواجهة هذه املشاكل 

 وتعاجل مشاكلها. املوارد البشرية مل يقلل من احلاجة إىل وجود إدارة متخصصة تراعي ولكن ذلك
نتيجة ارتفاع  العاملة القوى أدى إىل زيادة وعي املوارد البشرية التوسع الكبري يف التعليم وفرض الثقافة العامة أمام -8

يثة أكثر للتعامل ووسائل حد املوارد البشرية وتطلب األمر وجود متخصصني يف إدارة  مستواهم التعليمي والثقايف
 مع هذه النوعيات احلديثة من املوارد البشرية.

احلكومي يف عالقات العمل بني العمال وأصحاب األعمال عن طريق إصدار القوانني حىت ال تقع   زيادة التدخل -4
 لتزامها هبذه القوانني.املنشأة يف مشاكل مع احلكومة نتيجة لعدم ا

القات اإلدارة وتطلب املر ضرورة االهتمام بع املوارد البشرية ظهور النقابات والتنظيمات العاملية اليت تدافع العن -3
صة خللق جو من التعاون الفعال بني اإلدارة واملنظمات أمهية وجود إدارة متخص  واملنظمات العاملية من مث كانت

 العاملية وإعادة سياسات جديدة للعالقات الصناعية.
 لتنظيمي.ا تشريع العمل الذي ظهر هواآلخر والتزامات املؤسسة يف ميادين اإلعالم واملشاركة وتسيري التشاور -5

 األداء لدى الشركات العاملة : : المبحث الثاني

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/99983/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5877/posts
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ملبحث على تعريف األداء وأمهيته، كما وتطرق إىل الدراسات السابقة اليت استعرضت يف ضوء الدراسة أداء إرتكز هذا ا
العاملني يف الشركات العاملة ويف كافة املنظمات، والتعريفات اليت تطرقوا هلا، وكذلك أمهية تقييم األداء لدى هذه 

 عدمه.الشركات ودوره يف قياس مدى حتقيق املنظمة ألهدافها من 
 

  المطلب األول : تعريف األداء :
: 1021هناك العديد من التعريفات اليت تطرقت إىل األداء الوظيفي وأداء املنظمات ومن ذلك فقد ذكر ]نعيمة، 

الذي  الفرد عمل منها يتكون اليت واملهام والنشطة والواجبات املسئوليات [ عدة تعريفات لألداء كالتايل: بأنه29ص
 .القيام هبا املدرب الكفء العامل استطاعة يف معدالت ضوء يف املطلوب الوجه على به يامالق عليه جيب

 املؤسسة وكذلك يف يشغلها اليت الوظيفة أهداف حتقق على املوظف قدرة بأنه األداء يعرف وعرف األداء أيضاً أنه كما 
 ،هبا وظيفته ترتبط أواجلهة اليت املؤسسة هبا تكلفه اليت ومسؤولياته ألعماله املوظف تنفيذ بأنه الوظيفي األداء عرف
 فإن وبالتايل للسلوك احملددة إىل النتائج كذلك األداء مفهوم ويشري ،املؤسسة يف املوظف حيققها اليت النتائج ويعين
 ،للسلوك احملددة املرغوبة غري هوالنتائج السليب األداء املقابل فإن ويف للسلوك احملددة املرغوبة هوالنتائج اإلجيايب األداء
 من مدير أو موظف به يقوم ما عن عبارة بأنه اإلداري األداء أيًضا والكفاءة ويعرف بالفعالية أحيانًا األداء عن ويعرب

 . مشرتك عامل بينهما وجد وإن ألخرى وظيفة من وخيتلف بوظيفة معينة، مرتبطة وأنشطة أعمال
نظمة داخل امل األنشطة واألعمال الالزمة واملؤداة من قبل األفراد ومن ذلك فإن الباحث يعرف األداء على أنه جمموعة

 وهتدف إىل حتقيق أهداف املنظمة من خالل منظومة املخرجات السلعية أواخلدمية.

 المطلب الثاني : أهمية األداء لدى الشركات العاملة :
ن د البشرية، وعدم وجود هذه الدور الفعال مإن وجود حتسن دائم يف األداء ينم عن وجود دور كبري وقائم إلدارة املوار 

قبل إدارة املوارد البشرية فإمنا يدل على أن دورها قد تتضائل وتقلص إىل غري األمهية املرجوة، باألداء يتأثر باملوارد البشرية 
 [.91: ص1002والعكس. ]باوى، 
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ظمة. ة على ذلك من أجل حتقيق أهداف املنإن تقييم األداء واإلهتمام به يتضمن الكفاءة والفاعلية والرغبة والقدر 
 [.89: ص1022]نورالدين، 

 القدرات وتنمية وصيانة وصقل يف حتريك األساسية املقومات أحد عند تقدير األداء وإدارة املوارد البشرية فإن تتمثل
 متد تعليمية وسيلة رد البشريةفإن إدارة املوا مث ومن والسلوكية والعملية والفنية العلمية جوانبها يف البشرية، والكفاءات

 وهي واإلنتاج، العمل على طاقته من تزيد فلسفات، أو قيم أو مبادئ نظريات، أو أو معلومات أو مبعارف اإلنسان
 يف العمل األمثل األداء يف املتباينة واملسالك املتطورة الفنية واألساليب احلديثة العلمية الطرق تدريبية تعطية وسيلة أيضا
 العقلية ومهاراته قدراته تعيد صقل ذاتية مهارات و إضافية خربات اإلنسان متنح فنية وسيلة كذلك وهي جواإلنتا 

 العمل يف مسلكه يف النظر إلعادة الفرصة ومتنحه واألدبية، املادية وتصرفاته سلوكه سلوكية، وسيلة أخر وهي أواليدوية
 [.81: ص1021وتصرفات األفراد يف العمل،]نعيمة، 

 ب الثالث: ويرى الباحث بأن أهمية تقييم األداء تتمثل من خالل النقاط التالية :المطل
 متابعة سري العملية اإلدارية واإلنتاجية يف املنظمة. .2
 اكتشاف الثغرات والفجوات اإلدارية واملالية يف املنظمة. .1
 تعزيز نقاط القوة من خالل اكتشافها وتطويرها لدى األفراد. .3
 ومعاجلتها من خالل التأهيل والتدريب.اكتشاف نقاط الضعف  .2
 تقييم حال املنظمة من أهدافها وسبل حتقيقها هلا. .1
 وضع املوظف املناسب يف املكان املناسب من خالل تشخيص قدراهتم واحلاجة إليهم. .6

افة ك[ بأن عدم توفر املوارد البشرية املؤهلة واملدربة والقادرة على التكيف مع  11: ص1008وترى دراسة ]تيسري، 
املتغريات والتحديات يف البيئة اخلارجية سيؤدي إىل ضعف قدرة املنظمات على املنافسة عامليًا وإقليميًا ومن هنا جيب 
 النظر إىل التدريب من منظور اسرتاتيجي حبيث يتم تصميم وتنفيذ برامج التدريب لتحقيق أهداف املنظمة اإلسرتاتيجية.

[ بأن خصائص األداء داخل املنظمات ختتلف تبعاً لطبيعته وحمدداته، كما 28: ص1020وقد بينت دراسة ]أبوشرخ، 
أن هلذه األنواع حمددات تؤثر هبا، حيث تقسم مؤثرات األداء الفردي داخل املنظمة ملهام وظيفية إىل عوامل معينة يتميز 

داخل املنظمة  تدريب داخليهبا الفرد نتيجة دورات شخصية داخلية مثل كفايات، أو جدارات تدريبية سابقة أو حىت 
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والدراسة الشخصية من خالل املطالعة والقراءة والكتابة والتحديث الدائم لكل ما هو جديد، وقسمت هذه احملددات 
 إىل ثالثة أنواع 

طة : وتشمل املعرفة باحلقائق واألساسيات واألهداف واملعرفة الذاتية مبتطلبات وظيفة ما، وتقاس بواس معرفة تقريرية -0
 القلم والورقة وبشكل تقريري.

 : وهذه املعرفة تتعلق مبا جيب أداؤه فعال، وهي خليط بني معرفة وكيفية األداء والقدرة على معرفة إجرائية ومهارية -8
ذلك، وتشمل مهارات إدراكية أي معرفية، أواملهارات العملية اليت تتطلب استخدام عضالت اجلسم يف العمل، الدافعي 

 لبناء والتداول وتنسيقها مع بعضها.والتحفيز، وا

:  وهي التأثري املشرتك من إحدى سلوكيات ثالث هي اإلختيار لألداءن مستوى اجلهد  الدافعية والتحفيز -4
املبذول واستمرار اجلهد املبذول أي اإلصرار. وكذلك األمر فإن عملية تقييم األداء هي عملية هامة يف حياة كل 

عملية صادقة وموضوعية وهادفة حىت تؤيت مثارها وتيغري سلوك املوظف حنول األفضل،  موظف فال بد من أن تكون
ها حيث إن نتائج تلك العملية تؤثر يف مستقبل العاملني وحياهتم املهنية ملا هلا من أثر على الرتقيات واملنح واحلوافز وغري 

واإلنذارات  تؤثر  بالسلب من حيث اخلصومات، من الفوائد اليت قد تصل إىل حد بلوغ مراتب عليا يف املنظمة، أو قد
 [. 83: ص 1000وخالفها اليت قد تصل إىل حد الفصل من العمل، من دراسة أبو شرخ. ]الصواف، 

 المطلب الرابع: المعايير السلوكية في األداء داخل المنظمة :
 . وكذلك األمررهو تطوي لتحسينهاواستعداده توفر املعلومات املهنية الكافية لدى العامل ، وتمهارة العامل يف أداء مهام

االهتمام بسالمة وكفاءة ما يستخدم يف األداء من و  واإللتزام هبا.إدراك العامل لتوجيهات و نظم واساليب العمل 
ة العادي جيابية يف األداء يف مجيع املواقفواإل ، واملبادرةاالنضباط وااللتزام مبواعيد الدخول واخلروج. و معدات وادوات

ريقة ط، وكذلك األمر أن حتسن من األداء كما و نوعا أهناوغري العادية والتفكري يف أفكار واقرتاحـات جديدة من ش
التعامل مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسني والعمالء من حيث التعاون واالحرتام واإلدالء مبختلف اآلراء و قبول التوجيهات 

األخطاء الفنية و  ،على حتليل املشكالت واختاذ القرارات هتمدية لدى الرؤساء و قدر املهارات االتصالية والقيا. و وادراكها
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املرتكبة أثناء العمل و مدى رجوعها لعدم االنضباط واإلمهال أو لنقص مهارات معينة أو حىت لظروف خارجة عن 
 .[63: ص 1006داخل املنظمة. ]إلياس،  إرادة الفرد

ه وحتفيزه نتاج عملية تقييم املوظف مبا يسهم يف حتسني أدائه وتطوير قدراته وترقيتإن أمهية األداء للموظفني يتمثل ب
ما تفهم عملية تقييم أداء املوظفني على أهنا مصيدة للموظف مبعىن أن نتائجها مسؤولة بشكل أيضاً، ولكن غالبًا 

يم أهدافه فني، ولكي حيقق التقيمباشرعن مكافأة املوظف أو حرمانه، ولألسف هذا املنطق راسخ يف عقول معظم املوظ
لعل من أهم األهداف األساسية إلدارة املوارد البشرية هي مساعدة ، و جيب أن يفهم املوظف الغرض من عملية تقييمه

املنظمات للوصول ألهدافها من خالل إدارة وتنظيم موظفيها. فتشغيل املوظف املؤهل ليس كافياً، بل إن ما تسعى إليه 
هوادراك قدرات املوظفني وتوقعاهتم وحماور رضاهم وعند احلديث عن تقييم أداء املوظفني البد من معرفة املنظمات اليوم 

و بيان الفرق بني إدارة أداء املوظفني وتقييمهم، حيث إن إدارة أداء املوظفني يتمحور حول املستقبل والتطوير، وإن 
للموظف  وال يعرب قياس أداء املوظفني فقط عن كمية العمل. الفائدة من ذلكتقييم أداء املوظفني حيتاج إىل النظر يف 

ظيفي، واحلضور والسلوك الو  أو جودته ولكن البد أن يتضمن قياس أداء املوظفني حماور مثل اليقظة، والقدرة على العمل،
القدرات  لتفاعل وبكل بساطة ميكن تعريف أداء املوظف على أنه نتيجة .والتغيب عن مكان العمل، والعالقة بني الزمالء

التواصلية ألداء العمل واجلهد املعتمد على الدافع الداخلي، والظروف املنِظمة ملكان العمل واليت أعدت ونُظمت من 
أجل املوظفني، حيث إن األداء املتوقع ال ميكن أن يرتفع مع فقدان أو تغيب أياً من هذه احملاور. ومن هنا فإن املعلومات 

قييم ال تعد فقط ألداء املوظفني يف العمل وقدرات املوظف وحاجاته املستقبلية، ولكنها كذلك الت عمليةاحملصلة من 
 تزود إداريي املوارد البشرية مبعلومات قيمة حول املتطلبات التطويرية اليت حتّفز املوظفني على تطوير ذاهتم واليت تكشف

 منهم. كما ة املوظفني وإدارة العمل وتعيني املؤهلنينقاط قوهتم ونقاط ضعفهم. وبالتايل وضع األسس الصحيحة ملكافأ
أهنا تسهم بشكل أو بآخر بتأكيد مدى توافق أهداف املوظفني مع أهداف املنظمة، ومىت ما مت توضيح ذلك للموظفني 

ر سبيل تطوي داخل املنظمة يف رتقاء مبستوى األداء وصواًل جلودة أفضلفهذا سينعكس على زيادة الوعي وبالتايل اإل
 [.20:ص1020وتعزيز قدراهتا. ]العايد، 

 المطلب الخامس: عناصر األداء الوظيفي :
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 -يتكون األداء الوظيفي من جمموعة من العناصر أمهها يتمثل بالنقاط التالية :

 ة: وتشمل املعارف العامة، واملهارات الفنية، واملهنية، واخللفية العامة، عن الوظيف المعرفة بمتطلبات الوظيفة -0
 واجملاالت املرتبطة هبا.

: وتتمثل نوعية العمل يف مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به، وما ميتلكه من رغبة ومهارات  نوعية العمل -8
 وبراعة، وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء.

زه يف الظروف العادية للعمل، ومقدار سرعة : أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إجنا كمية العمل المنجز  -4
 هذا اإلجناز.

: وتشمل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة املوظف على حتمل مسئولية العمل وإجناز األعمال يف أوقاهتا المثابرة  -3
: 1020احملددة ومدى حاجة هذا املوظفي لإلرشاد والتوجيه من قبل املشرفني. من عن دراسة احلسيين. ]أبوشرخ، 

 [.10ص

[ من نفس إقتباس دراسة أبو شرخ بأن اإلجتاهات احلديثة 210: ص1000ولذلك فقد ذكرت دراسة ]شاويش، 
 -لعملية التقييم اخلاصة باألداء حتتاج إىل إعتماد يف الوقت احلاضر ملا هلا من أمهية وتتمثل يف التايل :

 توسيع وتعميق املعاين املستخدمة.اإلجتاه إىل استخدام عدد أقل من الصفات موضوع التقييم مع  -2
 اإلجتاه إىل استخدام وسائل بسيطة وسهلة اإلستعمال يف رصد التقديرات واستخراج النتائج العامة. -1
 اإلجتاه إىل عدم احتساب قيمة إمجالية لكفاءة العامل واإلكتفاء بالتقديرات اجلزئية لنواحي الشخص املختلفة.  -3
باشر ستويات اإلدارية املختلفة يف عملية التقييم، أي عدم اقتصارها على املشرف املازدياد التعاون والتفاعل بني امل -2

 فقط. 
[ أمهية تقييم األداء داخل املنظمات 12: ص1006وميكن قياس األداء من خالل تقييمه وقد ذكرت دراسة ]إلياس، 

 -من خالل النقاط التالية :
 -:: وذلك يتحقق من خالل التايل  ةعلى مستوى المنظم (أ
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 . ةإجياد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي العـاملني جتـاه املنظم  -
 ر.ومبا يساعدهم على التقدم والتطو  قدراهتم وإمكانياهتم،رفع مستوى أداء العاملني واستثمار   -
دقة هذه  أن تستخدم كمؤشـرات للحكم علىتقييم برامج وسياسات إدارة املوارد البشرية كون نتائج العملية ميكن   -

 .السياسات
مواجهة املدير أواملشرف للفرد العامل للحكم على أدائه ال تعترب عملية سـهلة  حيث أن : على مستوى المديرين (ب

 القدرةلفكرية وتعزيز امهاراهتم وقدراهتم وإمنـا تعترب عملية تتميز بطابع التحدي الذي يدفع املديرين إىل تنمية 
يدة مع ، وهذا ما يدفع باجتاه تطـوير العالقات اجلاملوظفنيإلبداعية للوصول إىل تقييم سليم وموضوعي ألداء ا

 والصعوبات اليت يواجهوهنا يف أداء العمل. العاملني والتقرب إليهم للتعرف على مشاكلهم 
قبل  ذولة تؤخذ بعني االعتبار منإن زيادة شعور العاملني بالعدالة وبأن مجيع جهودهم املب  :على مستوى الفرد  (ت

احرتام وتقدير جتهاد وجدية وإخـالص ليرتقبـوا فوزهم بإباملسؤولية ويدفعهم إىل العمل ب املنظمة جيعلهم أكثر شعوراً 
 وحتفيزهم. ماليا كافآهتممسؤوليهم معنويا وم

 : إضافة إلى أن لتقييم األداء مزايا عدة منها 
 .وخلق جو من التفاهم والعالقات احلسنةرفع الروح املعنوية للعاملني  -2
 .إشعار العاملني مبسؤوليتهم جتاه وظائفهم -1
 .وسيلة لضمان عدالة معاملة املسؤولني ملوظفيهم -3
 .تقييم سياسات االختيار والتدريب -2
 .وسيلة لتطوير األداء الفردي للعامل و ختطيط املسار الوظيفي لألفراد -1

مة كما ية هامة تؤثر على األركان التنظيمية والعملية اإلدارية واإلنتاجية داخل املنظوألمهية تقييم أداء املوظفني اسرتاتيج
 (.1-2هو موضح بالشكل رقم )
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 (1-2شكل رقم )
 منوذج أمهية عملية تقييم األداء داخل املنظمة

 
 (،منوذج أمهية عملية تقييم األداء داخل املنظمة.1006إلياس، سامل. ) المصدر:

[ بأن عملية تقييم األداء حبد ذاهتا متر بعدة مراحل داخل املنظمة، كما 30: ص1008]خضر،  وقد ذكرت دراسة
 أن هناك معوقات جيب أن يتم جتنبها إلمتام عملية التقييم الوظيفي بشكل سليم يف املنظمة.

   وذلك يتأتى من خالل النقاط التالية :
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دد لوصف ت اليت ميكن أن تعطى هلا فمثالً ما هوالتعريف احملعدم وضوح املعايري مما يضع اجملال الختالف التفسريا -2
"أداء جيد" أو "اداء مرضي" وما هواملفهوم احملدد لوصف القدرة على اإلبداع  ولعالج هذه املشكلة يتم وضع وصف 

 تفصيلي للمعايري املستخدمة وتزويد القائم بالتقييم بأمثلة تفصيلية.
ل عمييم الصفات، التقيد مبدى حمدد يف املقياس، خطأ النزعة املركزية، التساهاألخطاء والتحيزات الفردية مثل )ت -1

 أوالتشدد( وتعاجل عن طريق إستخدام أساليب التقييم الرتيبة مثل الرتتيب التباديل واملقارنة الزوجية.
بالتقييم أن  التحيز الناتج عن العالقات الشخصية بني الرئيس واملرؤوس ولعالج هذه املشكلة جيب على القائمني -3

يعرفوا أوالً مصادر التحيز وأن يدركوا أن العواطف قد يكون هلا تأثري على التقييم كما يفضل أن حيتفظ القائم بالتقييم 
 مبذكرات تسجل جوانب األداء اليت يقوم هبا الفرد خالل فرتة التقييم أول بأول.  

 وميكن التغلب على هذه املعوقات من خالل التايل :

 دى مسامهة الفرد يف أداء اجلماعة. قياس م .2
 قياس أداء اجلماعة أو فريق العمل ككل. .1
وال بد ان يكون معروفاً مسبقاً ألعضاء فريق العمل نوعية املقاييس اليت سوف تستخدم لقياس أداء الفرد وتلك  .3

 اليت تستخدم لقاس أداء اجلماعة.

 ء :الموارد البشرية ودورها في تحسين األدا : المبحث الثالث
ويف هذا املبحث تطرق الباحث إىل استعراض أهم ما تطرق إليه الباحثون واملختصون فيما يتعلق بدور املوارد البشرية 
يف حتسني األداء لدى الشركات واملنظمات العاملة، ولذلك فإن الباحث تطرق إىل الدراسات السابقة اليت حبثت يف 

لدى  نها لألداء، واملتطلب الثاين ركز على األثر املرتتب على حتسني األداءدور إدارة املوارد البشرية، وكذلك سبل حتسي
 الشركات العاملة.

 : الدراسات السابقةرؤية في : المطلب األول 
[ بأن إدارة املوارد البشرية لديها قدرة على تطوير أداء املنظمة من خالل اإلهتمام 61: ص1020ترى دراسة ]عيسى، 

 لك من خالل فهم وتطوير :وبناء أسس تعمل على ذ
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 .طاقة فكرية وقدرة معرفية  -1
 .مصدر االبتكار والتجديد واالخرتاع  -2
 .املادية والتقنية قوة حمركة ملختلف  -3
  .طاقة لإلجناز وحتقيق األهداف وحل املشكالت  -4
 .مصدر القدرات احملورية  -5
 .قوة لدفع وتفعيل التغيري أو مقاومته  -6
 ية.لتنافسمصدر لتوليد وتنمية القدرات ا  -7
 .جمموعة قيم وشحنة انفعاالت إجيابية و/ أو سلبية -8

 حتسني يف البشرية الدوارد تنمية اتيجيةإسرت  هتؤدي الذي الدور إبراز [ بأنه ميكن91: ص1021وترى دراسة ]وهيبة، 
 على املوجودة ريةالبشاملوارد  وجتهيز تعليم،و  تدريب، من هبا املهمة واملرتبطة لعملياتلدى املؤسسة من خالل ا األداء

 جتربة خالل من هاراتوامل عرفةوامل األداء لتصحيح خططةامل العملية تلك عن يعرب وذلك للمؤسسة اإلدارة مستوى
 إىل يؤدي لن ذلك ألن للموارد أمراً غري فعال يعد ختطيط دون فالتدريب فعالية، أكثر أداء إىل الوصول هبدف حمددة

 ة.للمؤسسالعام  األداء على ذلك سينعكس وبالتايل اإلدارة مستوى على بشريةال الكوادر لدى األداء مستوى رفع
اهلام إىل  النشاط ذلك عن يعرب والذي ،ارياإلد مستوى على البشري العنصر يتلقاه الذي ومن ذلك فإن التدريب

 حتقيق وآلية للمؤسسة وضع املؤسسة بآلية الالزم اإلدراك إكتساب حىت لو األخالقية والقيمتطوير املعرفة واملهارة 
 الدائم. ألدائها مرتفعة مستويات

ميكن القول بأن فرق العمل وسيلة أداء رئيسية وهامة يف عملية اإلبتكار واإلبداع يف اجملال اإلداري، ويتحقق من هذا 
اليت تعمل  ةالفرق فرص املشاركة والتعاون يف العمليات والنشاطات اإلبداعية، وتكون بذلك من أهم األساليب املوجود

إلكتساب اخلربات واملهارات واملعارف والتعلم وذلك يساعد على فتح الطرق لألساليب اليت ينبغي اتباعها يف العمليات 
والنشاطات اإلبداعية ويف جهود التحسني والتطوير اليت تنشدها املنظمات من خالل عملها على إعادة تصميم املهام 

رب قوم املنظمات مبمارسة النشاطات اإلبداعية من خالل فرق العمل اليت تعترب األقوالعمليات يف أنشطتها ووظائفها لت
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فيما يتصل باإلنتاجية يف األعمال وبالتطوير والتحسني وتقدمي اإلقرتاحات واألفكار واجلديدة واإلبداعية وتنفيذها 
ية أواملوظفني التفويضية يف إدارة املوارد البشر  وإجيادها يف حيز الواقع. كما أن إدارة األفراد ألدائهم ذاتياً أوضمن العملية

تسهم على تعزيز القدرات اإلبداعية واإلبتكارية لدى كل الرؤساء واملرؤوسني على حد سواء حيث يكون هذا النظام 
قائمًا على أساس تقسيم املهمة الرئيسية إىل مهام صغرية ومهام فرعية معتمدة على اختصاصات وإمكانيات األفراد 

ددة من قبل الرؤساء أواملشرفني ومن مث فإن اإلبتكار واإلبداع يتمثل يف هذا النظام من خالل تنظيم وجدولة وحتديد وحم
العمل وما يصاحبه من القيام باألعمال التصحيحية لألخطاء أو التجاوزات اليت قد حتدث أثناء العمل أو يف حميطة 

سني يف اخلربات واملعارف اليت تتصل باإلنتاجية، والتطوير والتحوحتقق تدريب األفراد على مهارات عديدة واكتساب 
اللوائح واألنظمة واإلجراءات العملية اليت تتم باملنظمة أو تعديل للحلول املقدمة للمشكالت اإلدارية والفنية كل حسب 

: 1001، ]رضاإختصاصه أو تعديل للحلول املقدمة للمشكالت اإلدارية حسب اختصاصات كل فرد داخل املنظمة.. 
 [.218ص

 

 تحسين األداء لدى الشركات العاملة :: األثر المترتب على المطلب الثاني 
[ بأن حتسني األداء أو حتسني األداء العام يكمن من خالل فهم دور إدارة املوارد 61، 1008ترى دراسة ]تيسري، 

يجي يف املنظمات ود وتطبيق التخطيط االسرتاتالبشرية يف املنظمة وأي عمل حتسيين يقتضي اإلميان الكامل بضرورة وج
واملؤسسات من أجل البقاء واالستمرار ومواجهة التغريات والتحديات املختلفة يف ظل العوملة، واملنظمات األردنية هي 

يتطلب  جزء من البيئة العاملية تتأثر وتؤثر فيها وهناك حتديات وتغريات سريعة جداً تؤثر على هذه املنظمات، وهذا بالتايل
االهتمام باملوارد البشرية وتدريبها حبيث تكون لديها املعرفة واملهارات املختلفة ملواجهة هذه التغريات السريعة يف كافة 

 مناحي احلياة االقتصادية والتكنولوجية.

وظائف إدارة املوارد ب إن اسرتاتيجيات املوارد البشرية ومنها إسرتاتيجية التدريب هلا دور هام يف تغيري املمارسات املرتبطة
البشرية وبالتايل التأثري على أداء املنظمة بشكل عام وخصوصًا يف جمال حتقيق امليزة التنافسية، حبيث جيب أن تعمل 
اسرتاتيجية التدريب يف إطار أكرب يشمل اإلسرتاتيجية على مستوى املنظمة ككل واليت هي عبارة عن تصور مبدئي 
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ورسم سياستها وحتديد غايتها على املدى البعيد وبيان نقاط القوة والضعف وذلك هبدف للرؤى املستقبلية للمنظمة 
اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية الصحيحة. فلقد أصبح التدريب يف الوقت احلاضر استثماراً يف رأس املال البشري، حيث 

د األفراد لكونه يعمل على تزوي يعترب من أهم السبل األساسية لتكوين موارد بشرية مناسبة من حيث الكم والنوع
باملعلومات واملهارات اإلدارية والفنية الالزمة ألداء أعماهلم بكفاءة وفاعلية وهذا بالتايل ينعكس بشكل إجيايب على عمل 

 وأداء املنظمات بشكل عام.

ة املوارد [ بأن هناك العديد من التحديات اليت تواجه إدار 11: ص1020ويف املقابل فقد رأت دراسة ]عيسى، 
بشكل خاص، تتمثل بعض هذه التحديات  تواجه إدارات املنظمات بشكل عام وإداراتالبشرية وهذه التحديات 

 -:فيما يلي
 ،حييط باملنظمة خماطر بيئية على رأسها املنافسة الشديدة، وعلى مجيع العاملني يف املنظمة أن يعوا هذه املخاطر - 2
 .يعة التغري ومن ال يتكيف يف هذا التغري مصريه الزواللبيئة اليت تعمل هبا املنظمة سر وا
 .رضا الزبون هواساس منو وبقاء واستمرارية املنظمة - 1

 .حتقيق القيمة املضافة يف مجيع نشاطات املنظمة، مسؤولية كل من يعمل هبا - 3

 .الطموح املستمر والسعي لألفضل هو شعار املنظمة ومجيع من يعمل هبا - 2

 .دة من أخطاء وجتارب املاضي مسألة هامةاالستفا - 1

 .التجديد واالبتكار والتحسني املستمر مسالة حتمية - 6

من املمكن تطوير  .املنظمات اليوم، متتلك مهارات متنوعة لتستطيع التعامل والتعايش يف املنظمات احلديثة اليت حتتاجها
إلنسانية خالل العصور القليلة املاضية يعادل التقدم الذي تقدم املعرفة اوإظهار دور إدارة املوارد البشرية من خالل 

 فهم ما يلي كأمهية لدور املوارد البشرية يف املنظمات :  أحرزته البشرية خالل

املنظمات الناجحة اقتصاديا هي تلك املنظمات اليت حتتوي منتجاهتا على أكرب قدر ممكن من جوانب املعرفة  -أ 
 ات خري شاهد على ذلك.البشرية، وصناعة اإللكرتون
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 ارتباط التقدم يف جمال اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة املعرفة البشرية. -ب 

ا تزايد األمهية النسبية للموارد البشرية العاملة يف شىت جماالت املعرفة مقارنة بأمهية املوارد البشرية اليت يرتبط عمله -ت 
 ى ذلك زيادة الطلب على مربجمي وحملي النظم.بالقدرات املادية والصناعية ومثال عل

حتول القوة داخل املنظمات إىل العاملني الذين ميلكون مفاتيح املعرفة التنظيمية وهو يتحكمون يف مصادر القوة  -ث 
 والثروة داخل املؤسسة يف نفس الوقت.

قصد من رأس املال البشري، وي يتوقف جناح العديد من املنظمات احلديثة على جودة ما متلكه تلك املنظمات -ج 
 باجلودة هنا مقدار املعرفة واملعلومات املتاحة للعمالة البشرية.

املعرفة أصبحت إحدى اجملاالت األساسية للصراع العاملي بني القوى العظمى وذلك بدال من الصراع على املوارد  -ح 
[ بأن هناك ضرورة ملحة 39: ص1022[. وقد ذكرت دراسة ]آمال وآخرون، 81: ص1020]عبداهلل،  املادية.

ل هذا اإلطار هو حتسني عملية التواصللتعامل مع األداء واملوارد البشرية داخل املنظمة وضمن العمليات املهمة يف 
أواإلتصال ضمن الطبقات التنفيذية واإلدارية داخل املنظمة ومن ذلك ما ذكرته الدراسة من دراسة نوار، وتأيت هذه 

 النقاط كما يلي:

ن مالتنسيق بني أفعال تصرفات أقسام املؤسسة املختلفة فبدون االتصال تصبح املؤسسة عبارة عن جمموعة  حتقيق -2
 .املوظفني

 .: يساعد االتصال على تبادل املعلومات اهلامة لتحقيق أهداف التنظيم املشاركة يف املعلومات -1

: حيث يلعب االتصال دورا كبريا يف اختاذ القرارات، فاختاذ قرار معني حيتاج املوظفون إىل معلومات  اختاذ القرارات -3
 .يذ القراراتمعينة لتحديد املشاكل و تقييم البدائل و تنف

: يساعد االتصال الفاعلني على التعبري عن سعادهتم واحزاهنم و خماوفهم وابداء  التعبري عن املشاعر الوجدانية -2
 .آرائهم يف موقف ما
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يعترب نتاج أفراد املنظمة ومدى مسامهتهم يف حتقيق أهداف املنظمة كما أن اإلهتمام باألداء الوظيفي داخل املنظمة 
إشراك جهود املوظفني يف اإلنتاج وتقدمي خدمات معنية ويعترب األداء الوظيفي للعامل هواجملهدات اليت  العامة ومدى

يبذهلا يف سبيل حتقيق أهداف املؤسسة واملسامهة يف إحداث التغيري املطلوب واملسامهة كذلك يف تنمية القدرات واملواهب 
رة البد منها لقياس كفاءة األداء واحلكم على الفرد وحماولة وإكساب العمال معلومة لتكون عملية تقييم األداء ضرو 

 [.12: ص1022. ]آمال وآخرون، حتسني أداءه وحتفيزه للوصول إىل املستويات العالية منها

 المطلب الثالث: محددات األداء في المنظمات لدى الموارد البشرية :
ومعرفة العوامل املؤثرة فيه يعتربان من أهم الدراسات وأكثرها إن دراسة أداء العاملني يف املنظمات، ودراسة أداء الفرد 

صعوبة واليت جيب القيام هبا لفهم طبيعة أداء املوارد البشرية بشكل دقيق ميكن من توجيه هذا األداء مبا حيقق النتائج 
ر على هذا األداء، اليت تؤث واألهداف املخطط هلا، وتأيت صعوبة دراسة أداء املوارد البشرية من كثرة العوامل واملتغريات

وقد حاول الباحثون حصر هذه املتغريات وتقدميها يف مناذج معينة كمحددات لألداء حيث اختلفت هذه املتغريات 
بإختالف الباحث الذي يقوم بالدراسة وهذا كان سبباً واضحاً يف اإلختالف يف الدراسات اليت قدموها وذلك إلعتقادهم 

 [.83: ص1002]ناصر،   -لعوامل تعترب احملددات األساسية لألداء، ويأيت أمهها يف التايل :بأن كل واحد منهم قدم ا

جيب أن ميتلك الفرد القدرة على القيام بالعمل، وتعرف القدرة بأهنا مستوى األداء الفعلي الذي يستطيع أن ميارسه  -2
ول استعدادات وهي قدرات كامنة، ميكن أن تتحالفرد عند عملية القياس، وتنتج هذه القدرة مما يوجد عند الفرد من 

إىل قدرات بالفعل بعد حصول التدريب أواملران أواملمارسة أوالتعليم ومن ذلك أن القدرة وليدة استعدادات فطرية وقدر 
 من التدريب أوالتعليم. 

 توفر األدوات واألجهزة واإلحصاءات الالزمة للقيام بالعمل. -1

 لى أداء العمل. توفر الدافع واحلافز ع -3

 -وهناك عوامل تتصل بالعمل والعنصر البشري نفسه داخل املنظمة كالتايل : -2

 التنظيم اإلجتماعي للعمل. -ب                       واجبات ومهام طبيعية. -أ
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 القدرات واملهارات. -ح                  املوارد واإلمكانات املادية. -ج

 الرتكيب اإلجتماعي. -د                            الرتكيب النفسي. -خ

 مؤشرات األداء في الموارد البشرية : -
 [ وميكن0: ص1020إن هناك مؤشرات متعددة تعكس صورة األداء على املوارد البشرية داخل املنظمة ]اجلنديل، 

 -هي : أساسية جمموعات أربع إىل تقسيمها

 من اجملموعة تلك تطويرها، وتتوقف علي احلكومية األجهزة عملت اليت األهداف حتقيق بفاعلية تتعلق مؤشرات -2
 .تنظيمية وحدة كل وأهداف نشاط طبيعة على املؤشرات

 تتضمن. حيث حكومي، جهاز كل يف املستخدمة املوارد استخدام بكفاءة مؤشرات تتعلق -1
 بشكل ذلك ويعرب جلهازيقدمها ا اليت احملددة املخرجات بعض إىل اإلمجالية التكاليف نسبة اجملموعة هذه  -3

 .اجلهاز هذا يقدمها اليت اخلدمة تكلفة عن أساسي
 تحديات الموارد البشرية ضمن عمليات األداء : -

عدم توفر البيانات الكاملة لعملية ختطيط املوارد البشرية واتسامها بعدم الدقة واحلداثة الالزمة الجراء التحليالت  -2
 الالزمة لتحليل التقديرات السليمة.

ضعف كفاءة القائمني على عملية التخطيط باالضافة اىل وجود نقص ىف اعداد اخصائي ختطيط املوارد البشرية  -1
 القادرين على معاجلة كافة اجلوانب باملستوى املناسب. 

ية جتعدد العوامل املؤثرة على عملية ختطيط املوارد البشرية وتشابكها  سواء كانت تلك العوامل داخلية  كاالنتا -3
واالداء والقدرات واملهارات واملسار الوظيفي، او خارجية كاسواق العمل احمليطة وامناط التكنولوجيا املطبقة ىف  جمال 

 عمل املنظمة واالجتاهات االقتصادية.
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ل الاخنفاض االنتاجية ىف فرتات التأهيل والتهيئة املبدئية للعاملني اجلددة صعوبة التنبؤ مسبقا حبدود االخنفاض خ -2
تلك الفرتات هذا باالضافة اىل صعوبة التغطية السريعة لالنشطة اليت  تعاين من مشاكل اخنفاض االداء نتيجة لسرعة 

 دوران العمل و ضرورة االحالل السريع هلا.

 ةصعوبة التنسيق والتكامل يف كثري من االحيان بني ختطيط النوارد البشرية  بني االنشطة االخرى الضرورية  لتنمي -1
 املوارد البشرية كاالختيار والتعيني والتدريب والتنمية والنقل والرتقية.

اختالل اهليكل الوظيفي احلايل باملنظمة حيث يوجد فائض ىف العمالة ىف بعض الوظائف ىف حني يوجد عجز ىف  -6
على منتجاهتا،  لطلببعض الوظائف االخرى وقد حيدث هذا اخللل نتيجة تغري احتياجات املنظمة من العمالة لتغري ا

أو للتقدير غري الصحيح للعمالة وكل هذا يلقي عبئاً على عملية ختطيط املوارد البشرية ويتطلب جهودا منظمة لتحليلها 
 وعالجها.

صعوبة التوفيق بني األساليب الوصفية والكمية عند التخطيط للموارد البشرية، حيث تتطلب عملية التخطيط  -9
انبني ويصبح اختيار األسلوب املناسب من حيث الوقت والتكلفة والدقة، وذلك حيتاج إىل اختاذ اإلستعانة بكل من اجل

 [.12: ص 1020قرارات مناسبة يف الوقت املناسب. ]سيدن، 

لقد أصبح تقييم أداء األفراد العاملني يف املنظمات الناجحة وخاصة الكبرية منها عنصرا أساسيا يف ترشيد إستخدام املوارد 
رية مبا يوفره من بيانات عن أداء األفراد، هذه البيانات اليت متثل أساسا الختاذ الكثري من القرارات اإلدارية املالئمة مثل البش

اإلبقاء على العمال األكفاء ومساعدة األفراد متوسطي الكفاءة على التقدم والرقي، كما تساعد نتائج التقييم يف التعرف 
وألن التغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ميكن أن  .جملهوداته املبذولة يف العمل على من يستحق املكافئة نتيجة

تؤدي إىل تقادم املعارف واملهارات اليت مت اكتساهبا يف وقت سابق فإن هذا يزيد من حاجة الفرد إىل حتديث مهاراته ومعارفه 
ذها يف اجة للتدريب و إىل الربامج التدريبية اليت جيب تنفيبإستمرار واكتساب مهارات ومعارف جديدة، من هنا تظهر احل

 [.1: ص1006العاملني يف تلك املؤسسات. ]عيشي،  املؤسسة بغرض تنمية قدرات ومهارات األفراد

 

 الدراسات السابقة : -
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 )إدارة مهارات المديرين اإلدارية(، رسالة ماجستير بعنوان: 8114راسة العامري، منصور بن متعب، )د -0
 دراسة ميدانية، قسم اإلدارة العامة، كلية العلوم التمكنبين الممارسة و  في األجهزة الحكومية الموارد البشرية(

 اإلدارية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.
ة ميدانية، وقد سهدفت الدراسة إىل قياس أثر مهارات املديرين اإلدارية يف األجهزة احلكومية بني املمارسة والتمكن كدرا

متثلت مشكلة الدراسة يف احلاجة إىل مهارات إدارة ضمن املوارد البشرية يف قسم اإلدارة العامة هبدف تطوير وحتسني 
أداء األجهزة احلكومية وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك أمهية لدور املديرين )كممثلني إلدارة املوارد البشرية يف 

تنمية جهزة احلكومية يف اململكة العربية السعودية واليت تضطلع بدور كبري يف إدارة عملية الاملنظمات( يف تسيري مهام األ
يف البالد، كذلك األمر فقد هدفت تلك الدراسة إىل التعرف على املهارات اإلدارية اليت ميارسها املديرون يف األجهزة 

ارة على إحساسهم بالتمكن من هذه املهارات. احلكومية ومدى متكنهم منها وأثر العوامل الشخصية وممارسة امله
ولتحقيق هذه األهداف مت استخدام منهجية حبثية من خالل تصميم أداة لقياس مدى ممارسة ومتكن املديرين من هذه 

مفردة من مفردات جمتمع  200الصدق والثبات. بعد ذلك مت توزيعها على  تالختبارا ااملهارات، حيث مت إخضاعه
حيث مت معاجلتها  %19.1استبانة مبعدل استجابة بلغ حوايل  130لعائد منها والصاحل للتحليل حوايل الدراسة، بلغ ا

باحلاسب اآليل واستخدم عدد من األساليب اإلحصائية كاملتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، وحتليل االحندار لإلجابة 
د، ون بعض املهارات دائما مثل العمل بروح الفريق الواحعن تساؤالت الدراسة. توصلت الدراسة إىل أن املديرين ميارس

حسن التعامل مع اآلخرين، وميارسون بعضها اآلخر غالبا مثل معاجلة شكاوى املراجعني، وتطوير األداء وحتسني مستوى 
 اإلنتاجية العام داخل املنظمة.

ة اس كفاءة وفاعلية استراتيجي(، دراسة ماجستير بعنوان: معايير قي8112دراسة خالد محمد الحياصات، ) -8
إدارة الموارد البشرية وعالقتها باألداء المؤسسي في المؤسسات الصحفية األردنية من وجهة نظر الموظفين، 

 عمان، المملكة العربية الهاشمية.
حفية صلقد هدفت تلك الدراسة إىل التعرف على كفاءة وفعالية اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات ال

األردنية، املتمثلة يف ختطيط املوارد البشرية، واإلختيار والتعيني، وتقييم أداء العاملني وتدريب العاملني وعالقتها باألداء 
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مؤسسة صحفية. وقد مت  12املؤسسي. اشتمل جمتمع الدراسة على املؤسسات الصحفية األردنية البالغ عددها 
دراسة التحليلية. وقد توصلت الدراسة إىل أنه توجد عالقة إجيابية بني  من املوظفني ضمن منهجية ال 10استهداف 

كفاءة وفعالية اسرتاتيجيات املوارد البشرية يف املؤسسة وأدائها. وقد أوصت الدراسة بالعمل على حتليل نقاط القوة 
ة، وحتليل الوظائف اخلارجي والضعف للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، وكذلك األمر دراسة التهديدات والفرص للبيئة

 ووصفها وتصنيفها على اهلياكل التنظيمية للمؤسسات الصحفية األردنية.

 

 

(، دراسة ماجستير بعنوان: دور الموارد البشرية في التاثير على األداء، 8101دراسة بن بوزيان محمد، ) -4
تصادية والتسيير والعلوم التجارية، ، كلية العلوم اإلقBMCIدراسة حالة: البنك الموريتاني للتجارة الدولية 

 جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر.
لقد هدفت تلك الدراسة إىل البحث يف دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء داخل املنظمات، وقد متثلت مشكلة 

اسة املنهاج قد استخدمت الدر الدراسة يف احلاجة إىل تطوير أداء البنك املوريتاين املركزي من خالل املوارد البشرية، و 
التطبيقي للقيام بالتحليل اإلحصائي لعمالء البنك املوريتاين للتجارة الدولية من أجل الوصول إىل النتائج وقد توصلت 
الدراسة إىل أن األداء يعترب من أهم القضايا اليت تواجه البنوك العاملة، والذي جيب أن يؤخذ به يف عني اإلعتبار 

 ا الزبائ احلاليني واملرتقبني، إضافة إىل حتسني صورة البنك وختفيض التكاليف وزيادة األرباح.لإلحتفاظ برض

إدارة : (، دراسة ماجستير: تأثير القيادة اإلدارية الناجحة8100دراسة جمعة، محمود و نوري حيدر، ) -3
 العراق.  لعليا في جامعة ديالى،الموارد البشرية في تحقيق اإلبداع اإلداري: دراسة تطبيقية آلراء القيادات ا

لقد هدفت تلك الدراسة إىل قياس أثر القيادة اإلدارية الناجحة على إدارة املوارد البشرية يف حتقيق اإلبداع اإلداري، وقد 
ل ممتثلت مشكلة الدراسة يف احلاجة إىل قيادة إدارية ناجحة إلدارة املوارد البشرية من أجل الوصول إىل اإلبداع داخل الع

التنظيمي، وقد  رأت هذه الدراسة بأن هناك عالقة وطيدة بني القيادة اإلدارية اليت متثل العنصر البشري القائد داخل 
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املنظمة يف حتقيق فرص أداء أكرب من خالل اإلبداع اإلداري، وتركزت املشكلة بفهم دور القيادة اإلدارية الناجحة يف 
بالعراق، وقد استخدمت استمارة اإلستبانة كأداة جلمع البيانات، وقد وزع  حتقيق اإلبداع اإلداري يف جامعة دياىل

استبيان لعينة البحث والذين مت اختيارهم عمدياً وبصفة عميد كلية ومعاونيهم،   10الباحث يف هذه الدراسة ما يقرب 
حث، فقد تبني رضية البكما متثلت بإستخدام برامج إحصائية دقيقة، أما النتائج يف الدراسة فقد جاءت مطابقة لف

وجود عالقة ارتباط وأثر معنويني بني القيادة اإلدارية الناجحة وحتقيق اإلبداع اإلداري واليت على ضوئها مت صياغة 
 جمموعة التوصيات اليت يؤمل أن يستفيد منها كافة اجلهات املعنية. 

 

عنوان: أهمية تحفيز الموارد (، دراسة ماجستير ب8104دراسة أحمد صالحي قندوز، وكنزة كربوسة، ) -5
 البشرية في تحسين أداء المؤسسة دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بوالية ورقلة، الجزائر.

لقد هدفت تلك الدراسة إىل البحث يف دور وأمهية حتفيز املوارد البشرية يف حتسني أداء املؤسسة من خالل تطبيق 
ني لوطنية للسيارات الصناعية، وقد متثلت مشكلة الدراسة يف عدم وضوح األمهية لتحفيز املوظفدراسة ميدانية باملؤسسة ا

يف املؤسسة الوطنية للسيارات من أجل حتسني األداء، وجاءت أمهية الدراسة من أجل تنمية وحتسني األداء لدى 
على األنواع  البشرية يف املنظمة، والتعرفاملوظفني يف املؤسسة الوطنية من خالل حتفيزهم كدور ومهمة إلدارة املوارد 

املختلفة للحوافز ودور األداء والعوامل املؤثرة عليه. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي إىل اجلانب النظري، وقد 
رفع لمت استخدام اإلستبيان كأداة يف اجلانب التطبيقي من الدراسة. وقد توصلت الدراسة إىل أن حتفيز املوارد البشرية وا

من معنوياهتم يعترب من بني أهم األسباب لتحقيق الفاعلية يف املؤسسة، وقد أوصت الدراسة بزيادة اإلهتمام بالعنصر 
 البشري داخل املؤسسة وضرورة إشراك العاملني يف إختاذ القرار من أجل املسامهة يف إختاذ قرار أكثر كفاءة وفاعلية.

دراسة ماجستير: قيادة الموارد البشرية وأثرها في أداء الموارد  (،8112دراسة الحسيني، صالح هادي، ) -2
البشرية استراتيجيًا، دراسة ميدانية في المنظمات الحكومية في محافظة الناصرية في العراق، األكاديمية العربية 

 في الدنمارك، كلية اإلدارة واإلقتصاد، الناصرية، جمهورية العراق العربية.
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عالقة بني قيادة املوارد البشرية وأثرها يف أداء املوارد البشرية  وقد وقد استخدمت اإلستبيان كأداة حبثت الدراسة يف ال 
جلمع املعلومات، وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك ضروروة لدعم االجهزه احلكومية والوزارات للجان تعىن بنشر ثقافة 

ينامكية بشرية واألدوار اليت ميكن أن يلعبها اإلنسان من خالل حركة دتنظيمية لكافة دوائر الدولة تبني أمهية أداء املوارد ال
علمية يف تفعيل وتداخل عوامل اإلنتاج وكيف ميكن أن تساهم يف تطوير وتقدم اجملتمعات، وكذلك إعطاء مساحات 

يات العامة رتاتيجأوسع األداء املوارد البشرية وقياداهتا يف أداء وظائفها من خالل مشاركتها يف أعداد اخلطط واالس
واخلاصة / أعطاء الوصف الدقيق للوظائف الشاغرة / حتديد الكفء واألنسب لشغل الوظائف الشاغرة، وإعطاء احلرية 
ألداء املوارد البشرية بني خمتلف املنظمات ملناقلة اإلفراد العاملني وخصوصاً يف الوظائف املتشابه للمسامهة يف منح فرصه 

فء وإعطاء فرصة للفرد العامل يف حتديد أماكن إبداعه، ولتناقل اخلربات بني اإلفراد وأن يعمل لكل منظمة الختيار الك
بذلك على مستوى إدارات وفروع املنظمة الواحدة كذلك، كما اوصت الدراسة بضرورة وجود نظام التعيني املركزي 

احة حرية مع وجود ذلك النظام إعطاء مس ليعطي إي دور لتفعيل عمل أداء املوارد البشرية اإلسرتاتيجية لذلك يتوجب
لتلك اإلدارة الختيار األنسب لشغل الوظائف الشاغرة إي منحها فرصة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب 
وذلك هو صلب عمل اإلدارة، وضرورة إعداد دورات داخلية أو خارجية تدار من قبل متخصصني يف جمال القيادة 

تقدمي معلومات وإرشادات للقائد اإلداري عن الطرق العلمية للقيادة وطرق اإلشراف واهم  لتأهيل القيادات عن طريق
 األمناط والنظريات القيادية لتسهيل انسيابية وحركة عملية القيادة االنتاجية. 

بين  مهارات المديرين اإلدارية في األجهزة الحكومية، )8114دراسة العامري، منصور بن متعب، ) -7
دراسة ميدانية، قسم اإلدارة العامة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الملك سعود، المملكة  التمكنو الممارسة 

 العربية السعودية.
لقد حبثت الدراسة يف هناك أمهية لدور املديرين يف تسيري مهام األجهزة احلكومية يف اململكة العربية السعودية واليت 

رة عملية التنمية يف البالد ، هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على املهارات حتسني األداء وإدا  تضطلع بدور كبري يف
اإلدارية اليت ميارسها املديرون يف األجهزة احلكومية ومدى متكنهم منها وأثر العوامل الشخصية وممارسة املهارة على 

ديرين وصلت الدراسة إىل أن املإحساسهم بالتمكن من هذه املهارات.ومت استخدام اإلستبانة كأداة جلمع البيانات.  ت
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ميارسون بعض املهارات دائما مثل العمل بروح الفريق الواحد ، حسن التعامل مع اآلخرين ، وميارسون بعضها اآلخر 
ات أخرى من ، كما ميارسون مهار ةغالبا مثل معاجلة شكاوى املراجعني ، والتفاوض مع اآلخرين ، وكتابة التقارير اإلداري

حتليل البيانات ووضع اخلطط االسرتاتيجية ، كما وجد أن هؤالء املديرين ممكنون من بعض املهارات وقت آلخر مثل 
مثل العمل بروح الفريق الواحد وحسن التعامل مع اآلخرين وغري متمكنني من البعض اآلخر مثل حتليل البيانات ووضع 

ى ريا يف مدى إحساس املديرين بالتمكن هو مداخلطط االسرتاتيجية. وأخريا كشفت الدراسة عن أن أهم العوامل تأث
ممارستهم للمهارة وإىل حد أقل مؤهلهم العلمي.  يف النهاية مت طرح عدد من التوصيات العملية واألكادميية. وترى 
الدراسة بأن املنظمات تواجه يف العصر الراهن العديد من التحديات والصعوبات ، ويشكل املديرون أحد أهم العناصر 

رة يف إدارة هذه املنظمات والتعامل مع مثل هذه التحديات من أجل الوصول هبا إىل حتقيق أهدافها بفعالية وكفاءة.  املؤث
وما من شك فقد كشف الفكر اإلداري واملمارسة العملية أن جناح املنظمات أو فشلها مرهون بدرجة كبرية مبدى متتع 

.  ولعل أمهية ألدوار اليت يقومون هبا يف خمتلف املواقع واملستويات التنظيميةاملديرين باملهارات اإلدارية املناسبة لطبيعة ا
دور هؤالء املديرين ومدى متتعهم باملهارات اإلدارية املناسبة تتعاظم يف القطاع احلكومي بسبب طبيعة هذا القطاع 

على املهارات  يف حماولة للتعرف وحجم التحديات الداخلية واخلارجية اليت يواجهها. يف ضوء ذلك ، تأيت هذه الدراسة
اإلدارية اليت ميارسها املديرون يف األجهزة احلكومية ومدى متكنهم منها بغية الوصول إىل فهم أعمق لواقع املهارات 

 اإلدارية يف القطاع احلكومي وما ميكن عمله لتحسني وتطوير هذا الواقع.

الموارد البشرية والتغيير   العالقة بينبعنوان:  ، رسالة دكتوراة)8101(أبوبكر، غلبون،  دراسة عقيل -2
 ، كلية القيادة واإلدارة، جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، ماليزيا.بمنظمات األعمال

رأت الدراسة بأن عناك عالقة وطيدة بني قيادة املوارد البشرية ومستوى التغيري يف منظمات األعمال على صعيد املوارد 
 اإلسرتاتيجي، والتطوير التنظيمي داخل املنظمة، كما حبثت الدراسة بالدور املتعلق بقيادة املوارد البشرية، والتخطيط

قيادة املوارد البشرية والتغيري  العالقة بني الدراسة ههذ البشرية يف تغيري األمناط التنظيمية بشكل عام، كما تناولت
التطرق  وارد البشرية وأمهيتها والعوامل املؤثرة فيها، وكذلكمبنظمات األعمال، كذلك تسليط الضوء على مفهوم قيادة امل

إىل مفهوم التغيري مبنظمات األعمال، وأيضا التطرق إىل أمناط ومتطلبات التغيري وأهدافه، باإلضافة إىل املعوقات املتوقعة 
عتمدا البحث فيها على اسة اليت اخلصت هذه الدر ، وقد للتغيري باملنظمات، وأخرياً عالقة قيادة املوارد البشرية بالتغيري
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املنهج الوصفي إىل جمموعة من النتائج، وأمهها اعتبار التغيري حتمية مفروضة على قيادة املوارد البشرية لتحقيق تكيف 
اجلديدة، ذلك أن التغيري املادي لوحده بالرغم من أمهيته مل يعد حيقق النتائج املرجوة من التغيري،  املنظمة مع األوضاع

ن الضروري على قيـــادة املنظمة ملواكبة التغيريات اجلديدة للمنظمة، إحداث تعزيز وتطوير لسلوكيات مرؤوسيهم، فم
حىت تتواءم هذه السلوكيات مع النشاطات اجلديدة للمنظمة، وهو ما يعين تغيري ثقافة املنظمة لتحقيق جناح عملية 

د البشرية التغيري يف قيادة املوارد البشرية على مستوى أداء املوار  ، ومن ذلك فإنالتغيري حنو تطوير وجناح عمل املنظمة
يف املنظمات  ميكن حتقيقه يف مت توفري اجلهود الالزمة من أجل استقطاع ما يلزم من خطط يف سبيل تطوير املوارد 

 لع املنظمة إليها.طالبشرية وتطوير قدراهتا التنظيمية يف املنظمة يف سبيل حتقيق أهدافها، وحتقيق الرؤى اليت تت
 
 
، تأثير الموارد البشرية الناجحة في تحقيق اإلبداع )8100(، محمود و نوري حيدر، دراسة جمعة -1

 اإلداري: دراسة تطبيقية آلراء القيادات العليا في جامعة ديالى، محافظة ديالى، جمهورية العراق العربية. 
وارد وارد البشرية الناجحة وأثر مباشر على حتقيق إبداع يف املرأت الدراسة بأن هناك عالقة قوية ومتينة بني قيادة امل

البشرية ألي منظمة، وحتقيق إبداع إداري يسهم يف حتقيقها ألهدافها، ويعمل على تطوير شامل ودائم للمنظمة مبا 
سة العالقة ايتناسب وقدراهتا، وحاجاهتا اليت من خالهلا تسعى لتقدم اخلدمات لوكالئها، ومن ذلك فقد اختربت الدر 

واإلرتباط واألثر بني متغري قيادة املوارد البشرية ومتغري اإلبداع اإلداري، إذ متثلت مشكلة البحث مبدى دور قيادة املوارد 
البشرية الناجحة يف حتقيق اإلبداع اإلداري يف جامعة دياىل بالعراق، وقد استخدمت استمارة اإلستبانة كأداة جلمع 

يف الدراسة فقد جاءت مطابقة لفرضية البحث، فقد تبني وجود عالقة ارتباط وأثر معنويني بني  البيانات، أما النتائج
قيادة املوارد البشرية الناجحة وحتقيق اإلبداع اإلداري واليت على ضوئها مت صياغة جمموعة التوصيات اليت يؤمل أن 

ة من جهة يف إظهار العالقة بني قيادة املوارد البشري يستفيد منها كافة اجلهات املعنية. كما أن الدراسة لعبت دوراً هاماً 
 وحتقيق اإلبداع اإلداري من جهة أخرى، وأظهرت الدراسة نتائج إجيابية موافقة للفرضيات البحثية املوضوعة.
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في تنمية الموارد  أساليب إدارة/قيادة الموارد البشرية[، 8112دراسة عبداهلل، ناصر المعيلي ناصر. ] -01
 ، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.البشرية

إدارة/ قيادة املوارد البشرية هي القدرة على التأثري يف اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف لقد رأت هذه الدراسة بأن 
رأت بأن القائد  ةمشرتكة وتنسيق جهودهم ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق األهداف والنتائج املرجوة. حيث أن الدراس

اإلداري هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات األفراد من حوله إلجناز أهداف حمددة.  
القادة اإلداريني، أولئك األشخاص الذين يقودون إداراهتم أو أقسامهم بسالسة وبدون مشاكل مع كما رأت بأن 

دون السلم الوظيفي بسرعة بسبب هذه اخلاصية، ألن كبار املديرين ال العاملني. ومثل هؤالء األشخاص عادة ما يصع
يريدون أن يضيعوا وقتهم يف حل املشاكل واحلفاظ على الوئام بني مديري اإلدارات واألقسام وموظفيهم. إال أن مثل 

ل رمبا يفضلون ريق، بهؤالء األشخاص ال ميكن أن يصبحوا قادة مميزين، ألن القادة املميزين ليسوا عادة العبني ضمن ف
أن يعمل اآلخرون كفريق يف حني أهنم يرددون الشعارات املؤيدة للفرق فقط. ولكن عندما يتطلب األمر اختاذ قرار 
حاسم فإهنم يدركون أهنم ليسوا يف حاجة ماسة إىل االستماع الكامل إىل اآلخرين قبل القيام خبطوهتم، فهم مستقلون 

 ختاذ القرارات بأنفسهم وهي قرارات جتعلهم يف عزلة عن اجملموعة.يف تفكريهم وال ميانعون يف ا

 التعليق على الدراسات السابقة: -
من خالل استعراض الدراسات السابقة يرى الباحث بأن أغلب الدراسات املوجودة ركزت على أن إلدارة املوارد البشرية 

ى أداء ضرورة يؤثر على أداء العاملني وينعكس متاما علأمهية بالغة ومؤثرة يف الكيان الوظيفي داخل املنظمة، وهذا بال
الشركات العاملة، وقد تبني وجود  وجود عالقة إجيابية بني كفاءة وفعالية اسرتاتيجيات املوارد البشرية يف املؤسسة وأدائها. 

كما تبني نظمة،  ي يف املتبني وجود عالقة ارتباط وأثر معنوي بني القيادة اإلدارية الناجحة وحتقيق اإلبداع اإلدار وقد 
أيضًا من خالل الدراسات السابقة أن حتفيز املوارد البشرية والرفع من معنوياهتم يعترب من بني أهم األسباب لتحقيق 
الفاعلية يف املؤسسة، وإىل أن هناك أمهية لبذ مزيد من اإلهتمام بالعنصر البشري داخل املؤسسة وضرورة إشراك العاملني 

ر من أجل املسامهة يف إختاذ قرار أكثر كفاءة وفاعلية وهذا بالضرورة يسهم يف حتسني األداء الوظيفي. يف إختاذ القرا
ولذلك فإنه يرتتب على كافة املؤسسات واملنظمات العاملة أن تراعي ظروف العاملني وأن توفر هلم إحتياجاهتم املعنوية 
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نظمة في لدى العاملني، كما أن اإلهتمام برأس املال الفكري يف املواملادية اليت من شأهنا رفع مستوى الرضا والوالء الوظي
يعمل على زيادة الثقة بكفاءة العاملني وقدرهتم على إجناز املهام املوكلة عليهم، وبالتايل فإن مسألة حتسني أداء املوظفني 

ارة املوارد البشرية، وبرأس كل، وبإديف الشركات العاملة تعترب مسألة ذات إرتباط وثيق مبتطلبات أساسية تعىن باملنظمة ك
 املال الفكري الذي ميثل املوظفني واجلهات العاملة يف تلك الشركات. 

 منهجية الدراسة    

 أواًل: تصميم البحث:

يتكون تصميم البحث من عدة عناصر تشكل املنهجية البحثية جلمع البيانات وتوزيعها وحتليلها من أجل احلصول على 
وة، ولذلك فإن تصميم الدراسة حيتوي على جمتمع البحث، وحدود البحث املكانية والزمانية، وعينة البحث، النتائج املرج

 وطريقة إختيار العينة.، والشق اآلخر من التصميم فيحتوي على منهجية الدراسة.

يف ليبيا،  يتكون جمتمع الدراسة من مديرين، ورؤساء أقسام، وعاملني يف شركة اخلليج العريب مجتمع البحث: -2
( استبانة على املوظفني يف شركة اخلليج العريب، وبعد فرز اإلستبيان سيتم حتديد العدد 10وسيتم توزيع )

 النهائي ألغراض التحليل اإلحصائي.
 :تعترب احلدود املكانية للدراسة هي دولة ليبيا )شركة اخلليج العريب(. -احلدود املكانية:  حدود البحث 
 :1029وحىت  1026يعترب حمور الدراسة الزماين يف الفرتة الواقعة ما بني   -احلدود الزمانية . 

تعترب عينة الدراسة عينة طبقية عشوائية من املدراء ورؤساء األقسام والعاملني يف شركة اخلليج  عينة البحث: -1
ملتبع بعد مجيع االعريب مبا يتناسب وحجم الشركة، وسيتم إحتساب العينةوفقًا للتحليل اإلحصائي املناسب و 

 البيانات.
لغاية وصف طريقة إختيار العينة اليت سيتم إستطالع رأيها ستعتمد الدراسة على عدة  طريقة إختيار العينة: -3

متغريات دميوغرافية وهي، العمر، واجلنس، واملستوى التعليمي، وعدد سنوات اخلربة يف املوقع الوظيفي احلايل، 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

834 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

ة اإلدارية مبتغري اخلربة، سيتم توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً هلا، وذلك ألن اخلرب واملسمى الوظيفي، وفيما يتعلق 
 تسهم يف إضفاء طابع إداري أقوى، وعادة ما ميتلك أصحاب اخلربة مناصب عليا تتعلق بإدارة املوارد البشرية.

ة، ويهتم كذلك سة الظاهرة الواقعإعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على درا ثانياً: منهج البحث:
بوصفها بشكل دقيق ويعرب عن الظاهرة بشكل كيفي حتليلي يظهر خصائصها، وبشكل كمي يعطي وصفًا رقميًا من 
خالل األرقام واجلداول والتحليالت احلسابية الالزمة ويدرس مدى ارتباطها مع بعض الدراسات األخرى. ]عبداهلل، 

1022.] 

إعتمدت الدراسة على اإلستبانة كأداة جلمع املعلومات والبيانات من عينة الدراسة وتضمنت  -ة:ثالثاً: أداة الدراس
( فقرة موزعة على أربعة حماور واملتمثلة يف املعلومات التعريفية ) اجلنس، العمر، الوظيفة، املؤهل، سنوات 32االستبانة )

( فقرات، أما 8تغري املستقل إدارة املوارد البشرية والذي يشمل )( فقرات، أما احملور الثاين فتمثل يف امل9اخلربة( مبعدل )
( فقرات، 6احملور الثالث من اإلستبانة سيخصص لدور إدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء الشركات العاملة مبا يعادل )

 رات أخرى.( فق8واحملور الرابع تضمن سبل حتسني األداء من خالل إدارة املوارد البشرية والذي تضمن )
 

 

 لخاتمه   ا
 بعد أن مت مجع البيانات املطلوبة وحتليلها حتليالً إحصائياً وفقاً ملنهجية الدراسة املتبعة، والوصول إىل النتائج املتلعقة

بأسئلة الدراسة، ومناقشتها، فقد متكن الباحث من الوصول إىل جمموعة من النتائج والتوصيات اهلامة حول الدراسة 
 تائج الدراسة وتوصياهتا متثل النتيجة النهائية اليت توصل هلا الباحث. وعليه فإن ن

  أواًل: النتائج:
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من خالل الدراسة النظرية ملفاهيم الدراسة املتعلقة مبفهوم القيادة اإلدارية واألداء الوظيفي، ومن خالل ما نتج عن 
 -نقاط التالية:الدراسة امليدانية ومناقشة تلك النتائج، ميكن حصر النتائج يف ال

أفادت الدراسة النظرية بأن هناك دور واضح وفعال تقوم به إدارة املوارد البشرية السليمة يف حتسني أداء  -2
الشركات العاملة، كما أن إدارة املوارد البشرية تستطيع تسخري قدراهتا يف هتيئة الظروف اليت تتناسب 

 سبيل علقة باملوارد البشرية، وحتفيز املوظفني يفوحتسني األداء من خالل حل املشكالت التنظيمية املت
 حتسني أدائهم. 

أفادت الدراسة امليدانية جملتمع الدراسة وجود دور إجيايب إلدارة املوارد البشرية يف حتسني أداء املوظفني يف  -1
 شركة اخلليج العريب للنفط.

ية إلدارة تطلب دور أكثر فاعلهناك حاجة لتحسني أداء العاملني بشركة اخلليج العريب للنفط، وذلك ي -3
 املوارد البشرية يف العمل على حتسني أداء الشركة من خالل حتفيز وتطوير قدرات العاملني فيها.

كل يويل العاملون يف شركة اخلليج العريب للنفط أمهية كبرية لتحسني قدراهتم يف سبيل حتسني أداء الشركة بش -2
 عام.

ارد البشرية تشكل مصدر إستجابة فعال ضمن التوجيهات التنظيمية إعتربت عينة الدراسة بأن إدارة املو  -1
 العامة اليت تقوم هبا املنظمة.

تتوافق عينة الدراسة على أن الشركة تنظر إىل العنصر البشري كعنصر أساسي لإلنتاج، وهو األهم يف سبيل  -6
 حتقيق أهدافها التنظيمية والتنموية. 

إدارة املوارد البشرية يف الشركة، حيث أن الشركة تركز على اتباع نظم تبني أن هناك إدراك عام لدور وأمهية  -9
التعيني واإلختيار اليت تبىن على أساس النزاهة والشفافية، كما وتعتمد نظم تقييم مقبولة تركز على األداء 

 وتعتمد نظم مراقبة فعالة لتوجيه العنصر البشري. 
 على تصنيف األعمال حسب األمهية، وتصنف األعمال بدقة تلتزم إدارة املوارد البشرية يف عينة الدراسة -8

 وتلتزم بالتوصيفات املقرة من اإلدارة العليا.
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حتتاج الشركة إىل إعتماد نظم إدارة تنموية ونظم جودة حمفزة تعمل على حتسني أداء األفراد وتطوير جوانب  -0
 األداء لدى املوظفني. 

لكادر ع أن تسهم بقوة يف حتسني أداء الشركة من خالل تطوير اتبني أيضاً أن إدارة املوارد البشرية تستطي -20
 البشري.

تعمل إدارة املوارد البشرية على تطبيق نظم اجلودة بشكل مقبول ولكن حيتاج إىل تطوير وحتسني ومتابعة  -22
حبيث يتم تقييم األداء باخلطة املوضوعة وتعمل أيضًا من خالل ذلك على تقييم أداء العاملني بشكل 

 ودوري كلما اقتضت احلاجة. مستمر
يقوم جمتمع الدراسة على متابعة املشاكل والصعوبات اليت تواجه عملية حتسني األداء وتعمل إدارة املوارد  -21

البشرية على استمرار وضع اخلطط اإلسرتاتيجية اليت من شأهنا تطوير قدرات املوارد البشرية يف الشركة، 
 هنا معاجلة تلك التحديات.وتوفري اإلحتياجات الالزمة اليت من شأ

تعمل إدارة املوارد البشرية على توجيه وحتفيز واإلشراف على العاملني مبا يسهم جيدا يف حتسني أداء الشركة  -23
 ويراعي احتياجات اجلهات العاملة اإلنسانية واملهنية.

ات العاملة وذلك لقدر تقوم إدارة املوارد البشرية باملهام املناطة هبا من تأهيل وتدريب وحتفيز وتطوير  ل -22
 حرصاً منها على البيئة املهنية للموارد البشرية. 

عام من املوظفني على أداء إدارة املوارد البشرية بإستثناء  تبني من خالل جمتمع الدراسة أن هناك رضا -21
 احلاجة امللحة إىل وضع إعتبارات لنظم اجلودة احلديثة واليت تسهم بشكل فاعل يف حتسني األداء.

 اً: التوصيات:ثاني
من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج متكن الباحث من صياغة جمموعة من التوصيات اليت يرى يف كوهنا مساراً 
للرفع من مستوى أداء الشركات العاملة يف جمتمع الدراسة بشكل خاص ولكافة املمنظمات األخرى بشكل عام. وهذه 

 -التوصيات تتمثل بالنقاط التالية:
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تب على إدارة املوارد البشرية يف املنظمات أن تعمل على اإلهتمام بالكادر البشري كعنصر ميثل رأس يرت  -2
املال الفكري، ومن ذلك فإن املنظمة جيب أن تسهم حتسني األداء من خالل تطوير كوادرها البشرية 

 بالدرجة األوىل.
وحتسني مستوى  موظفني يف سبيل رفع أدائهمهناك ضرورة للعمل على اجلوانب املعنوية واملادية التحفيزية لل -1

 اإلنتاجية لديهم.
يعترب عنصر اجلودة وتطبيقاهتا من أهم العناصر اليت جيب على املنظمة إتباعها يف سبيل حتسني األداء  -3

 وتطوير قدرات املوارد البشرية لديها.
بيل حتسني ى املوظفني يف سجيب على إدارة املوارد البشرية أن تعمل على استثمار الدافعية املوجودة لد -2

 األداء بشكل خاص، وحتقيق األهداف التنظيمية بشكل عام.
العمل على تعزيز مفهوم املصلحة املتبادلة بني املنظمة واملوظفني تعمل على حتسني األداءن حيث أن  -1

 اإليفاء مبتطلبات املوظفني جيعلهم أكثر قابلية للوفاء ملنظمتهم وحتقيق مصاحلها املرجوة.
اك حاجة لتطوير نظم التقييم واملتابعة أو الرقابة التنظيمية على املوظفني يف سبيل حتسني األداء وإدماج هن -6

 نظم اجلودة ضمن أطر التقييم الدوري والعام.

 ثالثاً: الدراسات المقترحة مستقباًل:
لق ت السابقة فيما يتعمن خالل هذه الدراسة وما مر به الباحث من إطالع على أدبيات البحث العلمي والدراسا

بتحسني األداء لدى الشركات العاملة وتطبيقًا لذلك على شركة اخلليج العريب كدراسة ميدانية هلذه الدراسة فتقرتح 
 الدراسة التايل على الدراسات املستقبلية:

ن خالل م تقرتح الدراسة على الدراسات املستقبلية بذل مزيد من اجلهود يف حتديد املسار التنظيمي للمنظمة -2
 حتسني األداء وربطه بالتطبيقات والنظم املستخدمة من قبل إدارة املوارد البشرية داخل املنظمة.

تقرتح الدراسة بذل مزيد من اجلهود  البحثية يف ختطيط املوارد البشرية من أجل التأكد من سالمة التعيني  -1
 ى اإلنتاجية.حتسني األداء وتطوير مستو واإلختيار وشفافية التقييم  واملتابعة التنظيمية مبا يسهم يف 
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تقرتح الدراسة الرتكيز على تطبيقات نظم اجلودة الشاملة ونظم اجلودة املوجهة يف سبيل توجيه قدرات العاملني  -3
حنو أداء أفضل، وجودة أدق. ويتعني على ذلك إدخال أو تطوير نظم اجلودة املستخدمة يف سبيل حتسني 

 األداء.
حباث املتعلقة بتحسني األداء من خالل توجيهات إدارة املوارد البشرية سيزيد من إثراء إجراء املزيد من األ -2

 موضوع الدراسة العلمي وسيعمل على زيادة الوعي اإلدراكي لدور ومهام إدارة املوارد البشرية يف املنظمة.
نظيمية مغايرة مع تتقرتح الدراسة تطبيق دراسات علمية أخرى على جمتمعات دراسة خمتلفة وتتعرض لظروف  -1

 مراعات الرتكيز على حتسني األداء واإلنتاجية  من خالل تطبيقات اجلودة، ونظم إدارة املوارد البشرية.
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. إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام يف املؤسسة اإلقتصادية، 1021وهيبة، سراج.  -
وزارة   الكبرية بسطيف، جامعة فرحات عباس سطيف،دراسة حالة شركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية بعني

 الرتبية والتعليم العايل، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
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. اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف ظل التغريات التكنولوجية، دارسة حالة مؤسسة 1022نورالدين، مدوري.  -
ة والتعليم إلقتصادية والتسيري والعلوم التجارية مدرسة الدكتوراة، وزارة الرتبياتصاالت اجلزائر مبستغامن، كلية العلوم ا

 العايل، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
. تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية، جامعة الشف، 1021نعيمة بارك.  -

 اجلزائر.
أثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أداء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم  1022محد حممد.اجلساسي، عبداهلل  -

 بسلطنة عمان، األكادميية العربية والربيطانية للتعليم العايل، سلطنة عمان.
ة ستمرارية لفرت . إدارة املوارد البشرية واألداء لتحقيق اإل1001باوى، جاب، ترمجة: أمحد، أبوبكر احلاج أبكر آدم. -

 طويلة، مطبعة جامعة أكسفورد، جامعة اخلرطوم، اخلرطوم، السودان.
 . اإلدارة الفعالة للموارد البشرية ونظم احلوافز يف مؤسسات التمويل املتناهي الصغر.1001عديل، باسم. -
التجارية،  ادية والعلوم، إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات اإلقتصادية، قسم العلوم اإلقتص1022بلهادي، مرمي.  -

 وزارة التعليم، اجلزائر.
 ، تنمية املوارد البشرية: خصائص املوارد البشرية الرئيسية، مدونة إدارة املوارد البشرية العلمية.1020الكردي، أمحد.  -
اد، جامعة ص. إدارة املعرفة ودورها يف إدارة املوارد البشرية، ماجستري إدارة األعمال، كلية اإلقت1020عيسى، حممد. -

 دمشق، سوريا.
. إدارة املوارد البشرية: رؤية اسرتاتيجية، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1003زايد، عادل حممد. -

 مجهورية مصر العربية.
 . مقدمة عن إدارة املوارد البشرية، تعريفها وأمهيتها يف املنظمات، جامعة قاصدي1006العلمي، بن عطاء اهلل.  -

 مرباح ورقلة، اجلزائر.
، دراسة ميدانية، اإلتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي: باملديرية اجلهوية 1022آمال، حجاج، وآخرون.  -

 ملؤسسة موبيليس. كلية العلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر.
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ناعية املني يف الشركات املسامهة العامة الص. اسرتاتيجية التدريب وأثرها على أداء الع1008تيسري، حممد، وآخرون.  -
 األردنية، اململكة األردنية اهلامشية.

 . إدارة املوارد البشرية وتأثريات العوملة عليها، املنتدى العريب لعلوم إدارة املوارد البشرية.1002املوسوي، سنان.  -
على مؤشرات األداء يف املنظمات. برنامج  . ماهية األداء وتعريفه وأمهيته، ودراسة1020اجلنديل، مفتاح األستاذ.  -

 نظم منظمات األعمال.
. إدارة املوارد البشرية وأمهيتها، دراسة نظرية حتليلية ألمهية املوارد البشرية، الكلية اجلامعية 1021عابد، عبداهلل.  -

 للعلوم.
نك األداء، دراسة حالة: الب. دراسة ماجستري بعنوان: دور املوارد البشرية يف التاثري على 1020حممد، بوزيان. -

، كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، BMCIاملوريتاين للتجارة الدولية 
 اجلزائر.

. دراسة ماجستري، القيادة اإلدارية واثرها يف إدارة املوارد البشرية اسرتاتيجياً، دراسة 1000احلسيين، صالح هادي،  -
 ، قسم اإلدارة، كلية اإلدارة واإلقتصاد، األكادميية العربية يف الدمنارك.ماجستري

. دراسة ماجستري، إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة اإلقتصادية: دراسة حالة مؤسسة 1022زينب، بوهنة.  -
التعليم العايل. و إيكوتكس. قسم العلوم اإلقتصادية والتسيري، شعبة إدارة األعمال، تقرير تربص يف وزارة الرتبية 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية .
. دراسة تطبيقية بعنوان: معايري قياس كفاءة وفاعلية اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية 1006احلياصات، خالد حممد.  -

 وعالقتها باألداء املؤسسي يف املؤسسات الصحفية األردنية من وجهة نظر املوظفني.
تطبيقية، تقييم أداء العاملني، كلية اإلقتصاد، ماجستري إدارة األعمال، جامعة دمشق،  . دراسة1008خضر، أمحد. -

 اجلمهورية العربية السورية.
. دراسة تطبيقية بعنوان: أمهية حتفيز املوارد البشرية يف حتسني أداء 1023قندوز، أمحد صاحلي.  وكربوسة، كنزة.  -

 ارات الصناعية بوالية ورقلة، اجلزائر.املؤسسة دراسة ميدانية باملؤسسة الوطنية للسي
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، دراسة ماجستري، تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املوارد البشرية: دراسة حالة الشركة اجلزائرية 1006إلياس، سامل.  -
 لألملنيوم باملسيلة. كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية قسم العلوم التجارية.

. دراسة ماجستري، دور تقييم أداء العاملني حتديد احتياجات التدريب. مؤسسة صناعة 1006عيشي، عمار. -
 الكوابل الكهربائية بسكرة. جامعة حممد بوضياف باملسيلة. اجلزائر.

، دراسة تطبيقية، اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي، دراسة على األجهزة 1001رضا، حامت علي حسن.  -
 امللك عبدالعزيز الدويل جبدة. أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية.األمنية مبطار 

أمهية تقييم أداء املوظفني، جملة التنمية اإلدارية، إدارة العالقات العامة واإلعالم مبعهد  .1020.العايد، سرى إبراهيم -
 .اإلدارة العامة،اململكة العربية السعودية

. دراسة ماجستري، دور املوارد البشرية يف التأثري على األداء. البنك املوريتاين للتجارة 1000اه ولد.سيدن، باب -
 الدولية يب إم سي أي. جامعة أيب بكر بلقايد. اجلزائر.

. أنظمة األجور وأثرها على أداء العاملني يف شركات مؤسسات القطاع العام الصناعي 1002ناصر، سومر أديب.  -
 دراسة ميدانية على شركات الغزل والنسيج يف الساحل السوري. جامعة تشرين. سوريا. يف سورية "

 . القواعد املنهجية لبناء االستبيان، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء اجلراح، فلسطني.1020اجلرجاوي، زياد.  -
واته وأساليبه، مفهومه وأد -. البحث العلمي1002عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرمحن، وعبد احلق، كايد.  -

 .دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان
 المالحق

 -أواًل: البيانات األولية :

 )    ( ذكر                 )    ( أنثى نوع اجلنس: .2
فما فوق -12سنة(   )     ( ) 10 -22سنة(      )     ( ) 20-32سنة(    )     ( ) 30-12)     ( ) العمر: .1

.) 
 ( عازب.             )    ( متزوج.               )    ( أخرى.   )  احلالة اإلجتماعية: .3
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 )    ( إدارية.             )    ( مالية.               )    ( فين. نوع الوظيفة: .2
 )                                (. املسمى الوظيفي: .1
ي.)        (    تعليم ثانوي.)     (    بكالوريوس. )     ( )       ( بدون مؤهل. )        ( تعليم اساس املؤهل العلمي: .6

 ماجستري.   )      ( دكتوراة.)       ( أخرى.
 (.21( . )    ( )أكثر من 21 -22(.    )    ( )20-6(.    )    ( )1-2)    ( ) سنوات اخلربة: .9

 -ثانيا: البيانات المتعلقة بادارة الموارد البشرية :

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالعبــــــــ

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
فق  

موا
ير 

غ
شدة

ب
 

      تعتمد الشركة على املوارد البشرية كعنصر أساسي لإلنتاج. 8
      يعترب العنصر البشري هو األهم لدى الشركة. 0
      لبشرية يف الشركة.هناك إداراك عام لدور وأمهية املوارد ا 20
      تركز الشركة على اتباع نظم اإلختيار السليم والشفاف. 22
      تعتمد إدارة املوارد البشرية نظماً إدارية فعالة لتوجيه العناصر البشرية. 21
      تصنف إدارة املوارد البشرية األعمال بدقة وتلتزم التوصيفات. 23
      شرية على مراعاة احلاجات اإلنسانية لألفراد.تعمل إدارة املوارد الب 22
      يعترب قسم إدارة املوارد البشرية ضمن األقسام الرئيسية يف الشركة. 21

 -ثالثاً: سبل تحسين األداء:

 
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
 

ر م
غي

فق 
وا شدة

ب
 

      تستطيع إدارة املوارد البشرية أن تسهم يف حتسني األداء داخل الشركة. 26

29 
تعمل إدارة املوارد البشرية على دراسة وحتليل األداء يف إطار دور العنصر البشري داخل 

      الشركة.

      اء العاملني.أد تعمل إدارة املوارد البشرية على تطبيق نظم اجلودة والتحسني املستمر على 28
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20 
تعمل إدارة املوارد البشرية على تقييم أداء العاملني بشكل مستمر ودوري وكلما اقتضت 

      احلاجة.

      تتابع إدارة املوارد البشرية املشاكل والصعوبات اليت تواجه عملية االختيار و التعيني بالشركة. 10

12 
مرار وضع اخلطط اإلسرتاتيجية اليت من شأهنا تطوير تعمل إدارة املوارد البشرية على است
      قدرات املوارد البشرية يف الشركة.

11 
تتابع إدارة املوارد البشرية اإلحتياجات الالزمة اليت من شأهنا معاجلة ضعف األداء وتعزيز قيمة 

      اإلنتاج املتوقع.

13 
م د العاملني من خالل متابعة إحتياجاهتتعمل إدارة املوارد البشرية على تطوير قدرات األفرا

      بشكل دوري ومهين

 -رابعاً: دور إدارة الموارد البشرية في تحسين األداء :

 
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

شدة
ق ب

مواف
 

افق
مو

ايد 
مح

افق 
 مو

غير
فق  

موا
ير 

غ
شدة

ب
 

      رية يف التوجيه واإلشراف على العاملني مبا يسهم يف حتسني األداء.تسهم إدارة املوارد البش 12
      تراعي إدارة املوارد البشرية حاجة الشركة من املوظفني من حيث العدد والكفاءة. 11

16 
تقوم إدارة املوارد البشرية باملهام املوكلة جتاهها من أجل تطوير قدرات العاملني )تأهيل، تدريب، 

      وتطوير..(.حتفيز، 

      تعمل إدارة املوارد البشرية على رفع التقارير الالزمة حرصاً على كفاءة البيئة املهنية للموارد البشرية. 19
      تتواصل إدارة املوارد البشرية مع اإلدارة العليا والتنفيذية مبا خيص احتياجات العاملني. 18
      هيكلياً ينظم العمل ويسد الفجوات اإلدارية بني املوارد البشرية. توفر إدارة املوارد البشرية نظاماً  10

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه،  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ضوابط النشر   على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست  العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

تحت   (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: )  لقسم النشر ترسل نسختين من البحث  -1

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،    بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،   -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

ادر  المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاهامدة تعديل البحوث:  -9 

 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في   -10

 .تابعة إجراءات النشرعدم م

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعتسلسلها في المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،  •

ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق  

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  )  الفيديو التوضيحي اتباع طريقة ذلك من خالل هذا 

 ( دفعة واحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: وفي 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 وذلك باتباع الطريقة التالية: 

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـن عطي

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. ) 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة  إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ـــــــــــــ. )ـ

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 مؤلفين أو أكثر: الكتاب لثالث 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 

 المقالة في مجلة علمية: 

المجلة المصرية للدراسات   (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 . 36-27ص  .36. العدد: 12. المجلد: النفسية

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


 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016)عبد الجليل، محمد فتحي محمد. 

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية. تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 احث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد عند قبول البحث للنشر يوقع الب -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما    -14

 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في   -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

لفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخا

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

 3يوماً )   90 ة ال تزيد عن لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مد 

 لألخذ بالمالحظات .  أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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