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 :الملخص

هدفت الدراسةةةةة تلق ق قيف هدي ر يسةةةةي هو ق ديد متملةار قنمية رأا الما  الةجةةةةر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة 

، ويدور موضةو  الدراسةة تلق تلقاا الءوا علق متملةار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة المكرمة

 مكة المكرمة.

يقة  رة تلق: الفصةةةأل ا و : اإل ار العام للدراسةةةة، الفصةةةأل الاا ي: اإل ار النظر  للدراسةةةة، الفصةةةأل الاال : وقنقسةةةم الدراسةةة

أظهرر و وتجرااار الدراسةة، والفصةأل الراب : ق ليأل الةيا ار و تا ا الدراسةة وقفسةيرها، الفصأل الخامل: النتا ا والتو.يار.

(، ثم 4..9ما  الةجةةةةر  متملةار الخةرة، بي  بلتت متوسةةةةما بسةةةةابيا  درة   تا ا الدراسةةةة أن مه أهم متملةار قنمية رأا ال

(، وأخيراً متملةار قنمية المعاري بي  بلغ متوسةةمها 4..9يليها أهمية متملةار قنمية المهارار بي  بلغ متوسةةمها ال سةةابي  

تي يمتلكها الموظفون القدامق، بي  أن مه أهم متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجةةةةةر ، هي الخةرة الو (..0.4ال سةةةةةابي  

 (.9.09قسهم هذه الخةرة في قنمية خةرار الموظفيه الجدد، بي  بلغ متوسمها ال سابي  

لماد  الت فيز او ءةةرورة االهتمام بالخةرار الةجةةرية الموجودة في جمعيار رعاية ا يتام والم افظة عليها.ب وقو.ةةي الدراسةةة

 اكتسابهم الخةرار والمهارار والمعاري التي ي تاجو ها لألداا مهام الوظيفية. للعامليه بالجمعيار لت فيزهم علق

 رأا الما  الةجر ، جمعيار رعاية ا يتام، قنمية، قنظيم المجتم الكلمات المفتاحية: 
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Human capital development requirements for orphan care associations in the Makkah Al 

Mukarramah region 

(A study from the perspective of the way society is organized( 

 

Abstract: 

The study aimed to achieve a main goal, which is to determine the requirements of human capital 

development for orphan care associations in the Makkah region. 

The study is divided into: chapter one: the general framework of the study, chapter two: the 

theoretical framework of the study, chapter three: method and procedures of the study, chapter 

four: data analysis and study results and their interpretation, chapter five: results and 

recommendations. The results of the study showed that one of the most important requirements 

for human capital development is the requirements of experience, as it reached an arithmetic 

average of (4.09), followed by the importance of skills development requirements, where its 

arithmetic average reached (4.01), and finally the requirements for knowledge development, 

where its arithmetic average reached (3.90). And that one of the most important requirements for 

the development of human capital expertise is the experience possessed by the old employees, as 

this experience contributes to the development of the experiences of new employees, with an 

arithmetic average of (4.34 . 

The study recommends the need to pay attention to the human experiences found in orphan care 

associations and to preserve them. And financial incentives for association workers to motivate 

them to acquire the experiences, skills and knowledge they need to perform their job duties. 

Keywords: human capital, orphan care associations, development, community organization. 

 

 

 



 

 

 :مقدمة. 1

ال ققأل أهمية رأا الما  الةجر  عه رأا الما  الماد     مجرو   ا م أو    شركة، فهو اللةنة ا ولق لنجاح هذا المجرو ، 

تمويرها أل المرق لوقنميته مه قنمية الجركة وقمويرها و جابها، ولكي قستفيد منه المؤسسار أضةح لزاما عليهم أن يجدوا أفء

فرأا الما  الةجر  الذ  ال يتم قنميته وقمويره ال يقدم أ  فا دة بأل يصةح عةئ علق الجركة أو  ،وقدريةها لتقديم أفءأل الخدمار

المؤسسة، وم  التموير ال دي  أ.ة ت الجركار قهتم في قنمية ا موا  أكار مه العنصر الةجر  مما أدى تلق  صور في ققديم 

في ها الة   سنت دث عه أهمية قنمية رأا الما  الةجر   ،سةب ضعف الما  الةجر  وعدم قموير مهاراقهم و دراقهمالخدمار ب

فهي  ليست كأ  مؤسسة بأل كأل اعتمادها يكون علق العنصر  ،لدى جمعيار رعاية ا يتام لتقدم أفءأل ما يمكه لهذه الجمعيار

ةجر في المجتم  وي تاج تلق معاملة خا.ة ورعاية قامة، بي  أو.ا ا الرسو  الةجر  و ريقة التعامأل م  اليتيم، فهو أضعف ال

 .لق هللا عليه وسلم باليتيم وضرورة قوفير كافة االمكا يار له.

قنمية رأا الما  الةجر  في جمعيار رعاية اإليتام، والمعو ار التي قواجه قنميته، مما  متملةارعه للكجف  جاار هذه الدراسة

 تها. تجراا دراسة ميدا ية لمعرف كتجاي تلق ق سيه الخدمار المقدمة لأليتام المستفيديه مه خدمتها وذلك عه  ريفيؤد  ذلك اال

 :مشكلة الدراسة .1.1

و امتدر سيمرة هذا االهتمام علق المفهوم السا د لرأا  ،بقوة رأا الما  الماد  أزداد االهتمامعصر ما بعد الاورة الصناعية  في

تمام وم  بدايار الاورة التكنولوجية وزيادة االه ،ما بعد الاورة الصناعية وبتق منتصف القرن الماضي ققريةًا الما  خال  الفترة

بالمعلومار كجزا فني للاروة المرقكزة علق قكنولوجيا المعلومار وزيادة االهتمام بالمعرفة كإبدى ا جزاا اإل سا ية الر يسية 

ة والخةرار والمهارار و درار ا فراد علق ت تاج المعاري الجديدة التي قت و  تلق قمةيف للاروة القا مة علق القدرار اإلبداعي

إلشةا  ال اجار اإل سا ية الجديدة، وأظهر هذا  االهتمام بالمعرفة مفهوم رأا الما  الةجر  الذ  يعد مه أبد الموارد ا ساسية 

 (.471ص ،4.49 العمامي،   .للمنظمار اإل سا ية

ق ا همية التي ي تله رأا الما  الةجر ، أ.ةح ضرورياً علق المنظمار تيجاد أفءأل المرق لتنميته، لالستفادة منه وبالنظر تل

بي   ،فتنمية رأا الما  الةجر  مه المهام التي يرقكز عليها الفكر اإلدار  المعا.ر ،في ق سيه جودة الخدمار التي ققدمها

( و الذ  بدأر 4.41االهتمام بتنميته و قمويره كذهب غير المستخرج  الجكرجي، راا الما  الةجر  الذ  ال يتم Brownشةه 

أهمية المعرفة التي يمتلكها قتزايد كم رك ر يل للنمو اال تصاد  في زمه الميزة التنافسية، وازداد هذا الوض  قأّزًم م  ققدم 

ا  بجر  مؤهأل وكفا، يتميز بقدرة كةيرة علق المجتمعار علق .عيد اإل تاج واالستهالك؛ مما زاد مه ال اجة تلق رأا م

 ( .964 ،4.44استخدام التقنيار الجديدة والتفاعأل معها بمهارار فكرية عالية ومتميزة  عةدال ي، 

منمقة ب قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام علق متملةاروفي ضوا ما سةف جاار هذه الدراسة لتلقي الءوا 

 المكرمة.مكة 

 

 



 

 

 الدراسة:أهمية  .1.1

 األهمية العلمية: ()أ

  يزداد اليوم االهتمام بتنمية رأا الما  الةجر  في المنظمار االجتماعية، باعتةاره يساعد اكتجاي وقدعيم  درار

 المنظمة.العنصر الةجر  في 

   تم  تذا لم يكه هناك اهتماما يكون له قأثير سلةي علق أ  مج والذ مجا  رعاية ا يتام مه المجاالر المهمة في المجتم

 به.كافيا 

  يتام، مه يتعاملون م  ا  وخةرار ومعاري لة الدراسار السابقة التي قناولت المتملةار الواجب قوفرها لتنمية مهارار

 والمعو ار التي قواجه قنميتهم.

 )ب( األهمية العملية:

مما  ميته،قنوالمعو ار التي قواجه  اإليتام،ي جمعيار رعاية قنمية رأا الما  الةجر  ف لالكتجاي متملةارقأقي هذه الدراسة 

 يؤد  ذلك االكتجاي تلق ق سيه الخدمار المقدمة لأليتام المستفيديه مه خدمتها وذلك عه  ريف تجراا دراسة ميدا ية لمعرفتها. 

 أهداف الدراسة: .1.1

 التالية:الفرعية  الر يسي ا هدايالهدي ويتفر  مه 

 قنمية خةرار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام. ق ديد متملةار .4

 ق ديد متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام. .4

 ق ديد متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام. .0

 ق ديد معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام. .9

 الدراسة:تساؤالت  .1.1

 ماهي متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة؟ للدراسة:السؤال الرئيس 

 السؤا  الر يل مه خال  ا سئلة الفرعية التالية: وسنجيب علق

 ما هي متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام؟ .4

 ما هي متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام؟ .4

 ما هي متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام؟ .0

 ماهي معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام؟ .9

 



 

 

 الدراسة:مصطلحات  .1.1 

 . المتطلبات:1

 .(4447 بدو ،بعمأل ما أو عالج خلأل معيه   والجماعار والمنظمار للقياما فراد  ورغةار يريدهاجار هي ابتيا

ويعرفها الةاب  تجرا يا بأ ها: المتملةار التي يجب قوفرها لتنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة 

لدى موظفي جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة  متوفرةأن قكون  يجب والمهارار والخةرار التيوهي المعاري  ،المكرمة

 المكرمة.

 مفهوم رأس المال البشري:  .1

( تلق مساهمار أدم سمي  في بدايار وض  فكر رأا الما  الةجر ، وترسا ه والتي كا ت منذ Nafukho & Brooksيجير  

ذلك الكاقب  د شكلت فيما بعد جزًاا أساسيًا مه فكر رأا الما  في كتابه  ثروة ا مم(، تذ أن ا فكار التي وضعها  4776عام 

 (.0..4الةجر   المفرجي وآخرون، 

 البشري:. مكونات رأس المال 1

 ( 462ص، 4.47، عز الديه "والمهارة االجتماعية والمهارة المهنيةاالبتكار "أن رأا الما  الةجر  يتكون مه  Lothgrenيرى 

 البشري:.تنمية راس المال 1

عز .  "المادية والةجرية استخدماً فعاالً لت سيه مستوى معيجته مواردهقمكه المجتم  مه استخدام  "التنمية هي العملية التي 

 ( 449ص، 4.47 الديه،

 . جمعيات رعاية األيتام:1

 أو غير معينة، مؤلفةهي كأل مجموعة ذار قنظيم مستمر لمدة معينة  -وفقاً للنظام والقا ون السعود -قعري الجمعيار ا هلية 

مه أشخاص مه ذو  الصفة المةيعية أو االعتةارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وذلك مه أجأل ق قيف غرض مه 

أغراض الةر أو التكافأل، أو مه أكأل  جا  ديني ق دده وزارة الجؤون اإلسالمية وا و اي والدعوة واإلرشاد، أو  جا  اجتماعي، 

ي أو سيابي، و  و ذلك مه  جا ار أو شةاب ،أو تبداعي ،أو مهني ،أو علمي ،أو قعليمي ،أو قربو  ،أو بيئي ،أو . ي ،أو ثقافي

 .(4.44 ،.  الدويكار

 اليتيم: .1

وهم  ومار أبوهمكسب لهم  الذيه ال سالم هماإل واليتامق في( 116 ص ،.4.4، الصةي ي "فقد أباه  ةأل أن يةلغ"اليتيم هو مه 

 الكسب.مقدرة علق  تار وليل لهمو.ضعاي 

 



 

 

 :المعارف .6

كما عرفها دايفت بأ ها  اقا ما قم  (462ص، 4.47، عزالديهوالتعليم "المعلومار المتراكمة عه  ريف التكويه  هي "مختلف 

 (.4.44،ية.  أدموالعمليار اإلبداعللعال ار  والممارسار واإلدراك التام والمهارار والخةرار، والمعلومار، الةيا ار،جمعه مه 

 المهارات: .7

 (.4.44، المنظمة.  يوسفو يادة الموظفيه في  وقوجيها، القرارار، اقخاذيعري  اموا ا عما  المهارار بالمقدرة علق 

 :الخبرات .8

 (  462ص، 4.47،عه  ريف الممارسة المهنية" عزالديه والعملية المكتسةة والخةرار العلميةمختلف التجارب  هي"

 

 للدراسةاطار النرري اإل .1

 السابقةالدراسات  .1.1

 بتنمية رأس المال البشري اهتمتأوالً: الدراسات التي 

 .أل الةاب  تلقوقو ،الةجر (بعنوان  دور قنمية الموارد الةجرية في بناا وقموير رأا الما   (:1212 ،وسليمدراسة )خالد 

يساهم   لتقني.ايساعد رأا الما  الةجر  علق التقدم  ا داا،اسي لت سيه لةجرية مدخأل أسقنمية الموارد ا قعتةرالتالية: النتا ا 

ال ة وجود ع التنافسية.يؤد  قموير رأا الما  الةجر  تلق ق قيف الميزة  جديدة.قمور رأا الما  الةجر  في خلف معاري 

ورة االهتمام بالموجودار اإلدارية الدراسة بءر الةجر . وأو.تالةجرية علق رأا الما   ذار قأثير تيجابي لتنمية الموارد

والفنية في المؤسسة والمتمالة في الكفااار والمهارار والم افظة عليها، وكذا التوجه   و اكتساب المهارار والمعاري الجديدة 

 مه خال  قججي  مراكز الة   العلمي.

لوظيفي في المنظمار اإل سا ية( و أظهرر بعنوان  آثار كفااار الموظف علق أداا الموظف ا :(1212 دراسة )ماناني ونغوي،

( وكان أكارها قأثيراً مهارار  ٪4..1      تا ا الدراسة أن هناك قأثير تيجابي للكفااار علق أداا الموظف الوظيفي بنسةة

ل قا ف في ا واستخدام ،وأن الكفااار ا كاديمية قمكه الموظف مه ق ليأل المعلومار بجكأل  قد  وتجراا ققييم د يف لها ،االقصا 

وأن الموظفيه الذيه يمتلكون هذه الكفااار مه المرجح أن يؤدوا أداا  ،بأل المجكالر، والمجاركة بنجا  في التعلم أثناا العمأل

أفءأل مه  ظرا هم الذيه يفتقرون تلق هذه الكفااار وأو.ت الدراسة بءرورة قججي  الموظفيه علق قموير كفااقهم التي 

 .وبءرورة تجراا دراسة أخرى عه قأثير أماكه العمأل  ،ءرورة وض  بر اما قدريةي أثنااوب ،ي تاجو ها في العمأل

 ا ردن(بعنوان  أثر قموير رأا الما  الةجر  علق أداا المجاري  السورية .تيرة ال جم في  (:1218،دراسة )السرحان

رأا الما  الةجر  علق أداا المجروعار السورية وجود قأثير ذو داللة تبصا ية لتموير  لت الدراسة تلق النتا ا التالية:وقو.

 السورييه.ة ال جم بيه الالجئيه .تير



 

 

جمأل الرب ية ي التاب  الذ أبعاد المتتير  الةجر ( علققأثير ذو داللة تبصا ية للمتتيرار المستقلة  قموير رأا الما   وجود 

مه أجأل  صتيرة  همية قموير رأا الما  الةجر تدراك أ. اب المجروعار ال واستدامة المجرو . جرو  وبقااالمو مو 

أداا  بمستوى وق سينه لالرققااالدراسة بزيادة االهتمام بتموير رأا الما  الةجر   وأو.ت ،وق سيه مجروعاقهمقموير 

   تيرة.الصرأا الما  الةجر  لمالكي المجروعار  بتمور وقنميةا عما  التي قعني  وقوفير باضنار الصتيرة،المجروعار 

بعنوان  درجة فاعلية تدارة الموارد الةجرية بوازرة التربية والتعليم بسلمنة عمان بالرضا الوظيفي  :( 1218،دراسة )الجرايدة

 ،وقو.لت  تا ا الدراسة  تلق أن هناك ققصير مه تدارة الموارد الةجرية في االهتمام بنظام التر يار و الكفااار( للعامليه فيها 

 ،وأو.ت الدراسة بءرورة اعتماد آليار بدياة لالختيار ،ر و المكافئار ال يميز بيه اختلف المؤهالر العلميةوأن  ظام التر يا

واالستقماب قكون فاعله و  ابلة للتمةيف و قتمابف م  المو.فار العالمية،  االهتمام بالتدريب والتموير وقنوي  الةراما  ،والتعييه

  القدرار العلمية و العملية لديهم، وضرورة وجود قخميط فعا  للموارد الةجرية قجعلها التدريةة وفف ابتياجار الموظفيه ورف

 . ادرة علق جذب واستقماب ذو  الخةرة والكفااار 

 لتالية:ا تلق النتا ات الدراسة وقو.ل الةجر (بعنوان  أثر ال وافز والتدريب في قنمية رأا الما   :(1216 )العاتي،دراسة 

   ذو داللة تبصا ية ل وافز الة أثروجود  قنمية رأا الما  الةجر . علقوالمادية لة تبصا ية لل وافز المعنوية ذو دال أثروجود 

اسة و.ت الدروأ الةجر .ب علق قنمية رأا الما  أثر ذو داللة تبصا ية للتدري الةجر . وجودمي علق قنمية رأا الما  العل

يادة التدريب زفي الجامعار ال كومية العرا ية .و المعنوية و الة   العلمي(  ،  الماديةزيادة استخدام ال وافز  :بالتو.يار التالية

 :في رأا الما  الةجر  علق أداا العامليه االستاماربعنوان   أثر  :(٦١٠٢دراسة )صبحي، في الجامعار ال كومية العرا ية 

ية هناك عال ة ايجاب -- :ت الدراسة تلق النتا ا التاليةدراسة ميدا ية في المصل ة المةية الجرابية الءياا ور لة ( وقو.ل

اداا العامليه  لقاالبتكار، فريف العمأل( ع ،الخةرة العملية ،القدرار ،المهارار ،لالستامار في رأا الما  الةجر  بأبعاده   المعرفة

 فيز ق خةرة والمهارة والقدرار. ضرورةوال االهتمام بالموظف ذو المعرفة :التالية الدراسة بالتو.يار.ت واو في المستجفيار.

قججي  العما  بالعمأل كفريف وابد   ه عامأل مهم لنجاح المؤسسة وق قيف  جديدة.وققديم المكافئار لمه يساهم في ققديم أفكار 

 أفءأل النتا ا.

اسة أن اكتساب الكفااار وأظهرر  تا ا الدر (:ة الكفااار كأداة إلدارة المواهببعنوان  تدار (1211،وبيناباتيدراسة )سيتا 

 الدراسة بءرورة وض  براما قدريةة وقعلمية لإلكساب الموظفيه المزيد مه الكفااار. الموظفيه وأو.تيساهم في قموير 

الدراسة تلق أ ّن التدريب  التنظيم( وقو.لتبعنوان  قأثير استامار رأا الما  الةجر  علق ا داا  :(Wang,2008) دراسة

عال ار الاقة الداخليّة بجكأل تيجابي مه خال   يم المنظمة.  عال ة ا بعاد الاالثة لألداا بكأل مه التوظيف واإللهام والتموير يرقةط ب

ّددة قناسب م  استراقيجيةالتنظيمية. كما أو.ت الدراسة أن ينةتي علق كأل مؤسسة أن قعتمد  الاقافةلم قتأثر بوجود عنا.ر 

 ا ي قف ق سيه ا داا وارقفا  معد  العا د علق االستامار.ووضعها الخاص ويمكه قنفيذها عمليا م

 

 



 

 

 بمتطلبات تنمية رأس المال البشري بالجمعيات الخيرية اهتمتالدارسات التي  ثانياً:

القيادية لدى أعءاا جماعة الهال  ا بمر  وقنمية المهاراربعنوان  تسهامار  ريقة خدمة الجماعة  :(1212دراسة بسطاوي )

أن مه معو ار قنمية المهارار القيادية لدى أعءاا جماعة الهال  ا بمر عدم  :تاليةو.لت الدراسة تلق النتا ا الوق المصر (

في  قوتن مه وسا أل قنمية المهارار القيادية هو  قأل الخةرار مه ا عءاا القدام التدريةية.اهتمام الجمعية بتوفير الدورار 

اسة بااللتزام باالشتراك في الدورار التدريةة التي قرف  مه كفااة االخصا ي في العمأل وأو.ت الدر الجمعية تلق ا عءاا الجدد

  الجماعة.م  

بعنوان  الخدمار التربوية لمؤسسار رعاية أ فا  ما  ةأل المدرسة كما قتءح مه جهود بعض الجمعيار  :(1212دراسة )محمد، 

لخةرار التزود با وباجتها تلقا هلية  العاملة بالجمعيارادر الةجرية ضعف الكو منها،عدة  تا ا  تلق وقو.لت الدراسةا هلية( 

 بالجمعية.الدراسة بعقد دورار قدريةية للعامليه  وأو.ت معها.الءرورية ومعرفة ا وضا  الم يمة وكيفية التعامأل 

سة علق المنظمار غير ال كومية درا :فعالية أدوار التموير التنظيمي وعال تها بإدارة التتيير  بعنوان :(1217دراسة ياغي )

ملية التتيير ع وقمويرهم فيهذه المنظمار ب اجة تلق قنمية مهارار العامليه  تلق النتا ا التالية: ت الدراسةوقو.ل فلسميه(في 

 .ياقهام أولويدخأل ضمه سل فتدريب العامليه علق تدارة التتيير ال يعتةر مه ضمه خمط وبراما قنمية وقموير العامليه فيها وال

  .فعالية أدوار التموير التنظيمي وجود عال ة ارقةا ية موجةة  ردية بيه

أهدافه ووأو.ت الدراسة أن ققوم هذه المنظمار بإعداد ورش قدريةة لتدريب العامليه لديها علق عملية التتيير وقوضح لهم أهميته 

 المنظمة.ر داخأل وأن قستعيه بخةراا في مجا  تدارة التتيير لمعالجة المجكال للمنظمة،

بعنوان  المتملةار التنظيمية الواجب قوفرها في الجمعيار ا هلية العاملة في مجا  رعاية المعا يه  :(1211دراسة )السيد، 

ف العمأل يأثةتت الدراسة وجود متملةار مهارية يجب قوافرها لدى فر :ت الدراسة تلق النتا ا التاليةوقو.ل وأسرهم(التوبدييه 

 الجمعيار. هذهبالعمأل  بها فريفالتي يلزم أن يت لق  المتملةار المعرفيةأثةتت الدراسة وجود مجموعة مه   اية ا يتام.بجمعيار رع

ة مناسةة ر بجريأثةتت الدراسة وجود عدة متملةار يلزم قوافرها في  ةيعة الةراما المقدمة لأل فا  التوبديه منها وجود  درا

المتملةار اإلدارية التي الالزم لدى فريف العمأل وأو.ت الدراسة بتعميم هذه المتملةار علق  مجموعة مه الةراما. هناكلتنفيذ 

 قرعاها.الجيدة للفئار التي  قوفير الخدمارقتمكه مه  وا هلية بتق والجمعيار ال كوميةجمي  المؤسسار 

 

 النرريات المفسرة للدراسة .1.1

 :نررية األنساق االجتماعية

  (Veronica,1998,p47)ق االجتماعية علق مجموعة مه المسلمار ا ساسية وهي كما يلي ققوم  ظرية ا  سا

أن النسف يتألف مه مجموعة مه ا جزاا المترابمة م  بعءها ب ي  أن ما ي دث في جزا منها يكون له قأثير علق  .4

 با ي النسف.

 علق بالتها. يجب ال فاظ علق بالة التوازن لأل ساق وأن قكيف  فسها دا ماً لل فاظ  .4



 

 

 البد مه وجود ما يسمق بالتتذية العكسية لتزويد ا  ساق بالقدرة علق التتيير. .0

 .  " (M.Norline,2003,p28)أ سا ا اجتماعيةالمنظمار االجتماعية بجمي  أشكالها قعتةر "وقوكد هذه المريقة علق أن كأل 

 رأس المال البشري .1.1

لمنظمة، ومه أهم المؤثريه في ق ديد هوية المنظمة ال دياة ويرسم معالم سياساقها يعتةر رأا الما  الةجر  مه أهم عنا.ر ا

 المستقةلية، كما أ ه الم دد لمكا ة المجتم  بيه الدو ، وهو الهدي الر يسي لعملية التنمية.

 االهتمام بمفهوم رأس المال البشري:األول:  طلبالم

هتمام به كان علق يد ويليام بيتي الذ  باو  وض   يمة لرأا الما  الةجر  مه خال  قتة  مفهوم رأا الما  الةجر  فإن أو  ا

التنمية تال أن العديد مه أدبيار  ،(Kiker ,1966المفقودة في ال رب   وقكلفة ا رواحإلثةار  وة ت جلترا مه خال   يمة العما  

 .أشاره

 خصائص رأس المال البشري:الثاني: طلب الم

 (:4.42،يتصف بها مه أهمها  زبأل والخصا ص التيمه السمار لرأا الما  الةجر  عدد  .1

 أ ه خاص بمالكه وال يمكه فصله عنه فهو مالزم له في كأل مكان وزمان. .2

 أ ه م دود، فإمكا ية قراكمه قرقةط ارقةا ا وثيقا بالقدرار الجسمية والعقلية للفرد. .3

  .فرد ال يمكه مالبظته تال مه خال  اإلداا الذ  يقدمهأ ه غير ملموا، فالمعاري والقدرار والمهارار التي يمتلكها ال .4

  وا خر مكتسبأ ه يتجزأ تلق جزا فمر   .5

 التجديد.تلق  وب اجه دا مةأ ه دا م التقدم  .6

 الدخأل.أ ه مصدر مه مصادر  .7

 :مكونات رأس المال البشريالثالث:  طلبالم

 االعتمادبر رأا الما  الةجر  كما هو موضح الجدو  التالي واضح في المفاهيم التي ذكرر سابقاً في ق ديد مكو ا اختاليهناك 

 :علق المراج  التي أخذر منها المفاهيم

 ( يوضح مكونات رأس المال البشري1جدول رقم )

 مكونات رأس المال البشري السنة المؤلف

 االقجاهار المهارار، المعرفة، 4.46 أبو دوح

 دا اإلب ال ماا، المعرفة، الخةرة، 4.46 شتاتحة



 

 

 الدواف  المهارة، التخصص، 4.41 عباس ،الربيعاوي

 المهارار. المعاري، 4.46 مصطفى

 االبتكار، المهارة المهنية، المهارة االجتماعية 4.47 عز الدين

 العلوم، القدرة علق التموير المعاري، 4.44 شتاتحة

 المعاري، المؤهالر الخةرار،التجارب،  الكفااار، 4.47 عز الدين

 تبداعار، ابتكارار مواهب،  درار، معاري، مهارار، 4.47 بلوشيال

 المعاري، المهارار 4.47 أبو النصر، محمد

Jones, Spender 2012 ،الكفااار المهارار، المعاري 

Subhash 4.44  الخةرة. الص ة، اإل تاجية،المهارار 

Quarter et al 4.41 ،القدرار المهارار، المعرفة 

 المهارة  الخةرة، المعرفة، :دو  أقءح لنا أن هناك ققارب وجهار  ظر بو ومه خال  الج

 كاآلقي.وسيتم تيءابها بالتفصيأل  الدراسة،االعتماد عليها في سيتم  وهي التي 

 أوالً: المعرفة:

 مفهوم المعرفة: .أ

ون في بقأل يؤكد الةابا علومار بي والمبينها وبيه الةيا ار  فهم العال ةيجب علينا  المعرفة، ةأل أن  تمرق تلق تيءاح مفهوم 

 المعلومار،وسنوضح هذه العال ة مه خال   رح مفاهيم  بهما،الن المعرفة قرقةط  العال ة،المعرفة علق ضرورة فهم هذه 

 والمعرفة. والةيا ار،

 مفهوم البيانات: 

ر ذار معنق مالم قت و  تلق معلومار وهي في ذاقها قصةح غي أولية،قعري الةيا ار بأ ها عةارة عه " رموز أو .ور أو بقا ف 

 (.01، ص4.46  عيسق،" 

اقفف عليها لتمايأل ا شخاص أو ا شياا أو  المعنق،غير واض ة  رياضية،وهناك مه يجير تليها بأ ها مفاهيم لتوية أو رموز 

 والسيارة، والصندوق، ي،الكرسفمفاهيم ماأل  ومالبظار خام،وهي بقا ف  المنظمة،ا بداث أو الظواهر المادية أو معامالر 



 

 

تلق عملية معالجة لت ويلها مه المعنق الظاهر  تلق مفاهيم لها معنق  لها ق تاجظاهرياً  ال معنق، وكةير، هي بيا ار وأبمر

 (4.49الفريجار،  ومعالجة المجكالر.  وتيجاد ال لو يستفاد منها في .ن  القرار ار 

 مفهوم المعلومات: 

جكيلها بعد أن يتم معالجتها و قصنيفها و ق استخدمهاها الةيا ار التي قمت معالجتها في سياق و معنق ليمكه يجار تلق  المعلومار  بأ 

ويجب أن يكون لها سياق م دد  ،والمعلومار هي بيا ار قم معالجتها مه خال  الت ليأل و التركيب ،(4.46،في مهمة معينة   عيسق

 ،كما يقو  بيتر دراكر أن المعلومار مرقةمة ضمه سياق و هدي  بوران ،و الاقة و منتظم داخلياً و علق مستوى عالي مه الد ة

بالةيا ار و  يةدأبي  يء  المعلومار ضمه سلم  Anthony Debonsو مه أكار التعاريف تيءاباً للمعلومار قعريف  ،(4.46

 (.4.47ينتهي بال كمة .  الخزعلة و آخرون، 

 مفهوم المعرفة: 

ذه ومه ه لمفهوم المعرفة،التو.أل تلق قعريف م دد متفف علية  ولم يتم المعرفة،لمفهوم  ف الموض ةالتعاريهناك العديد 

ارار والقرا فعا   واإلجرااار مهالقواعد  ا فكار، المفاهيم،عه خليط مه  بأ ها عةارةمه يجير تليها  بها،التعريفار المأخوذ 

  (4.40السيد، 

 أنواع المعرفة: -ب

  اإلجرااار.هي المتعلقة بتنفيذ  :يةالمعرفة اإلجرا 

  للموضو .المعرفة السةةية  معرفة لماذا(: هي التي قتملب فهماً شامأل 

  وق قيف أعلق مستويار الخةرة في معرفة  ا ساسية،المعرفة اإلدراكية  معرفة ماذا(: قصأل تلق ما بعد المهارار

 و ماق المجكلة.الموضو  

  مةاشر أو خفي في المدى القريب أو  االجتماعية بجكألقتملب مواجهة السيا ار : بماذا(معرفة ا غراض  االهتمام

 الةعيد.

 وفي إاطار ما سبق فإننا سنحدد نوعين للمعرفة وهما:

 والوثا ف والمقاالر وغيرهاهي معرفة موثقة المصدر ماأل التي قوجد في المراج  العلمية كالكتب  :المعرفة الواضحة .1

 وقعلمها. ويسهأل التعامأل معها و قلها

 واآلراا والروايار التيرهي معرفة غير موثقة المصدر ماأل التي قوجد في عقو  ا فراد  المعرفة غير الواضحة: .1

 .و قلها وقعلمهاموثقة التي قتنا أل بيه الناا، وهي معرفه يصعب التعامأل معها 

 :ج. خصائص المعرفة

 :(4.44 بركا ي، قتميز المعرفة بعدة خصا ص منها ما أشار تليه هوسيأل بيأل 

 ديدة.جأ ها  ابلة للتوليد: فالةعض مه منظمار ا عما  لديها وفرة في العقو  يجعأل لديها القدرة علق قوليد معرفة  .4



 

 

أو الموجودة في عقو  مه  المكتةار،وهي المعلومار الموجودة في الكتب المنسية علق رفوي  :تمكا ية موقها .4

 موقهم.اآلخريه فماقت ب ولم يعلموهايمتلكو ها 

 غيرها.فهي ليست خا.ة بفرد دون آخر أو مقتصرة علق جهة معينة دون  وال صو  عليهايمكه امتالكها  .0

 وسا أل التخزيه  وغيرها مه والوثا ف و واعد الةيا ارتمكا ية قخزينها خارجياً في الكتب  .9
 

 :تنمية المعرفةد.  

 والخةرار واالستنةا ، واالستقراا، المعرفي،اإلرث  معارفهم، قنمية الةجر فيأعتمد عليها  وا دوار التيومه أهم الوسا أل 

بي  تن السلوك  واالشترا ،  ريقة االرقةا ( تلق المرق السابقة 4.46(.  ويءيف  الصفار، 4.44  مصمفق، والة   العلمي

ر  استجابة يجت ،هزار ا رضيةال الجو ، ،الممر الرعد،اإل سا ي  اقا عه عملية االرقةا  بمايرار معينة موجودة في بيئته ماأل 

 الخ.. الفرح وا كأل،الة   عه المأوى  الخوي،ماأل  معيه.لتعلم سلوك 

 :( أرب  مرابأل لل صو  علق المعرفة4.40وي دد  السيد،

 :المرحلة األولى النفاذ المعرفة

مه يملكو ها مه أهأل العلم  واسترجاعها والتوا.أل م  والو.و  تليهاهي مربلة الة   عه المعلومار التي قجكأل المعرفة 

 والمكتةار. والخةرة والمراكز الة اية

 :المرحلة الثانية استيعاب المعرفة

أفكار وما ق تويه مه مفاهيم  وفهرستها واستخالصهي مربلة ق ليأل المعلومار التي قم ال صو  عليها وقةويةها وقرشي ها 

 م ورية.

 :المرحلة الثالثة توظيف المعرفة

 العامة.عرفة التي قم ال صو  عليها وقمةيقها في مجاالر ال ياة هي استخدام الم

 المرحلة الرابعة توليد المعرفة:

 وهي مربلة االستفادة مه المعرفة ال الية والقا مة في ال صو  علق معرفة جديدة.

 

 (1211 ،)السيد ه( من إعداد الباحث لتوضيح مراحل الحصول الذي حدد1شكل رقم )

 

الحصول على 
المعرفة

ة تحليل المعرف
وتصنيفها

فة تطبيق المعر
إنتاج معرفة

جديدة



 

 

 الخبرة: ثانياً:

 الخبرة:مفهوم  .أ

وعند عملية التوظيف عندما قتف ص الجرو  قجد شر  الخةرة،  ،استخداما في شتق المجاالر أكار المصمل ارقعتةر الخةرة مه 

بأ ها "  ( الخةرة4.44 ك المقصد، بي  يعري راشد لذ وأشمأل مهتال أن الخةرة أوس   ،والمهارة ا.ديه بها سنوار العمأل 

كما أن  ،(4.2المعرفة أو المهارة أو  درة المالبظة لكه بأسلوب فمر  عفو  عميف " ص فهومضمه ممصملح عام يختز  

 ( 4.42 ،بساا به  الجما أو اال ال  علق شيا معيه واال ،الخةرة هي معرفة أو مهارة أكتسةها الفرد مه خال   يامة بمهمة

 في ال ياة.   وقجاربهمارسار الجخص وفي ت ار التعاريف السابقة يجير الةاب  تلق الخةرة بأ ها  اقا م

 الخبرة:أنواع  .ب

قصنيف الخةرة وهناك مه .نفها بسب  و  المهنة ماأل الخةرة المةية  والعلوم بو هناك اختالي بيه مختلف التخصصار 

 :ومه خال  هذا االختالي قو.لنا للمعيار التالية ،أو الخةرة التعلمية أو الخةرة القءا ية ... الخ

ةرة الخ ،الخةرة تلق  وعيه هما المعيار ا قسمتوبناا هذا  ،: وهو كيفية بصو  الجخص علق الخةرةر التكوينمعيا :أوالً 

تي مةاشرة وهي ال والخةرة التير ،المةاشرة وهي التي قكو ت عندما قعامأل اال سان م  عنا.ر الوا   المراد قعلمة مةاشرة

 م(4474 ،صورة غير مةاشرة  ش ادةاستخدم فيها وسا أل بديلة عه الو   المراد قعلمة ب

 وعيه، ويجير هذا المعيار تلق  سةة الخةرة التي يمتلكها الفرد وقنصف الخةرة في هذا المعيار تلق  الشمولية:ثانيا: معيار 

النو  ا و  الخةرة الةسيمة وهي الخةرة التي يكتسةها الفرد في بياقه اليومية مه دون مقصد الكتسةها كالخةرة في 

تسةها التي يك وهي الخةرة والخةرة الواسعة اليومية،عادقنا  والتجريعار وهيالتعامأل م  القوا يه  والخةرة فيأل العم

 (4.40 ،دماغ ال ياة. في  ومتنوعةفي مجاالر عديدة  والتمرا واالبتكاك الدا مالفرد بجكأل مقصود مه خال  التعلم 

 :ج. خصائص الخبرة

 (:.4.4 ،بي  أ ها  الجمر  سماقها مهويمكه تبراز أهم خصا ص الخةرة  

 والمعرفة والممارسة.مركةة بي  أ ها قتكون مه عنا.ر ر يسية هي المهارة  .1

 الو ت.قتميز بالنمو بي  أ ها قتجه   و الزيادة بمءي  .2

 وقعا ةها. وقوارث ا جيا خال  الزمه  ومستمرة مهمتصلة  .3

  ةوالتدريب والتلقيه والممارسمكتسةة مه خال  التعليم  .4

 فيها.عه التفاعأل الذ  بدث  والمجاهدار وما ينتاخال  ما قءيفه الموا ف  وقتراكم مهقراكمية بي  أ ها قزيد  .5

  :تنمية الخبرةد. 

بي  يجير جون ديو  أن مصدر الخةرة هو عال ة  ،والممارسةمه مصدريه هما التجربة  اكتسابهاعه  ريف  ،يتم قنمية الخةرة

 ،(4419، عةد الربيمعه هذا ال دث   وما ينتافيها  وما ي دثهبه اإل سان بالةيئة الم يمة 



 

 

 واكتسابه معاري( أن الخةرة عةارة عه " قجارب يعيجها الفرد ب ي  قمكنه مه قنمية  دراقه العقلية 4.47هر مة   ويرى 

المتعمدة علق استامار  سةخال  الممارالخةرة ال قأقي تال مه  تلق أن( 4.44،بسمةويجير  ، (.0" ص. وبقيقيمصدرها وا عي 

 و واعد بأل مجكالر في مجا  معيه جزا كةير مه الو ت لتعلم أ ما  

 ه ــ أهمية الخبرة لتنمية رأس المال البشري:

فهي أفءأل معلم له قعينه علق ق ديد المعو ار وقجخيص ا سةاب ثم العمأل علق  ،الخةرة ق سه مه با  اإل سان وقنمية وقموره

 (.4.40 ،ا عه قلك العملية التعليمة قعمف لمعرفته وقمور لها بو  الموضو  الذ  واجه المعوق فيه  الزمينت قجاوزها، مما

 :يلي فيماذار أهمية في قنمية رأا الما  الةجر  مه بي  دورها  وقعد الخةرة  

عمأل في معرفة قموير المعرفة بي  تن المعرفة قعتمد علق زيادقها في مجا  العمأل واستفادة ا فراد بدياي ال  .4

 (  4.47 ، مروانمنهم  والصفار المملوبةالمهارار 

وغير ها مه المهارار التي قجعأل  ومهارة القيادةمهارة االقصا   :جديدة ماأل واكتساب مهارارقموير المهارار   .4

 .(Leitch,2018) ةأل أ. اب العمأل  ومملوب مهالعنصر الةجر  ذار أهمية 

 .(Penrose,2020)مه التدريب  وتجراا المزيدلدية لمو.لة التعلم  زيادة الدافعيةو ذاقه،مساعدة الفرد علق قموير  .0

 (.4.44 المهندا،  المملوبة منه وقأدية المهامرف  مستوى الاقة عند الفرد لمزولة عملة  .9

 :ثالثاً: المهارات

  :مفهوم المهارة .أ

ي  يتم ب  ،مه التدريب المقصود، والممارسة المنظمة عدة معا ي منها: خصا ص ا داا الذ  يتملب فترة بمفهوم المهارةيرقةط 

 دليأل علق السلوك المتعلم أو المكتسب المهارة بأ هابي  يجار تلق  ،بالمريقة الص ي ة، وعادة ما يكون لهذا ا داا وظيفة مفيدة

أن يكون  :ر  الاا يوالجالجر  ا و : أن يكون موجها   و تبراز هدي أو غرض معيه،  ،الذ  يتوافر له شر ان جوهريان

منظما ب ي  يؤد  تلق تبراز الهدي في أ صر و ت ممكه. وهذا السلوك المتعلم يجب أن يتوافر فيه خصا ص السلوك الماهر. 

  ،(4449 .ادق، أبو بمب، 

ومنظم ة ( بأ ه مكتسب بالممارس4.42 ،ويرى  وهب هللا ،(Cottrell,1999ذلك   ريد  والتعلم عندماعلق ا داا  وهي المقدرة

 ويؤدى بأد ق مستوى مه الجهد. ،لهدي م دد وموجه

 أنواع المهارات:  .ب

 :مهارار معرفية ،مهارار فنية االقصا ،مهارار  :قصنف المهارار تلق ثالثة أ وا  ر يسية 

  :مهارات االتصال .1

آلخريه ماأل مهارار التو.أل ا والناجح م التوا.أل الفعا   ومقدرقه علق( 4.44،  يوسفهي المهارار المتعلقة بجخصية الفرد 

وتيجاد  ،والقيادة ،واإل صار ،والتفاوض ،اإل نا  االقصا  مهاراروقجمأل مهارار  ،(4.47 ، أبو النصر والتير اللفظياللفظي 

 (..4.4 ، عةده والتفكير الفعا  ،ال لو  للمجكالر



 

 

 :المهارات الفنية .1

( وهي التي يتم استخدمها  داا ا عما  4.47 ،النصر  أبوالص ي ة  هي مقدرة الفرد علق القيام بالعمأل المملوب منه بالمريقة

ه فالمهارار التي في المستجفيار قختلف ع ، و  النجا  الذ  قمارسه المنظمة وقختلف باختالي ،التخصصية داخأل المنظمار

  (4.44 ،وآخرون  عريقار والمؤسسار االستاماريةالمهارار التي في الةنوك 

 :هاراتجــ . خصائص الم

 :(4.42أربعة خصا ص للمهارار هي  مراد، jeplatبدد 

 أ  أ ها ذار عال ة بمهمة م ددة لت قيف الهدي الم دد لها. :واحد اتجاهعملية ذات  .4

لتلةية متملةار المهام في ت ار خمط  ،قتكون منها والممارسار التي: أ  أ ها ققوم بمزج المعاري عملية هيكلية .4

 وأهداي م ددة.واض ة 

  تا جها.تال عه  ريف مالبظة  ،أ  أ ها ال يمكه مالبظة المهارة أو اإلبساا بها :هوم مجردمف .0

  والتدريب والممارسة.فالمهارار يتم اكتسابها مه خال  التعليم  :مكتسبة .9

 :والفنية( لخصا ص المهارار الجخصية 4.42،وهب هللاوأشار  

 خصائص المهارات الفنية   الشخصية  خصائص المهارات

 مرقةمة بالمهنة  يتم اكتسابها بالخبرة

  وعلمية و.ناعيةذار خصا ص فنية   والمواقف والسلوكمرتبطة باألشخاص 

 والتقنيارقستخدم ا دوار  ال ترتبط بالمهن 

 و ظاميةمتخصصة  عامة وغير فنية

 وإلبساا بهايمكه قو عها و ياسها  غير فنية و ال يمكن اإلحساس بها
 

 خصائص المهارات الشخصية وخصائص المهارات الفنيةيوضح  (1جدول رقم )

 

 :( خمسة خصا ص للمهارار هيVILLASEÑOR,2018وق دد  

غير معرفية أو ذار  واجتماعية أوفيمكه أن قكون مهارار معرفية  ،أ ها ذار أبعاد عديدة مرقةمة م  بعءها الةعض .4

 الفرد.عال ة بمهنة 

 أ ه متعددة التخصصار. .4

 والقماعار.ة بمجوعة واسعة مه المهه أ ها ذار .ل  .0

 تلق أخرى.أ ها  ابلة لال تقا  مه مهنة  .9

 للتقييم. ابلة  .1

 



 

 

 :د. تنمية المهارات

والجماعار  وقموير ا فراد( تلق قنمية المهارار بأ ها " مجموعة مه ا  جمة المخصصة الستخدام 4.44  يجير مصنوعة

الت فيز وأداا ا فراد، بي  قماأل أ جمة قموير المسار، التكويه، التوظيف،  مالق بهدي ق قيف مهمة المؤسسة وق سيه بمريقة

( ثالثة أساليب لتنمية المهارار هي 4.42 ،وي دد  مراد ،وسا أل ق سيه أداا المؤسسة وليست أهدافا في بد ذاقها " وغيرها مه

 والتكويه والتعلم التنظيمي.قنمية المسار المهني 

 ،تقابة التسيير الذاقي ،استخدام المهارار في العمأل ،التدريب ،مية المهارار يتم مه خال   التكويهأن قن (4.40 ،ويرى  شنافي

 وجود الرغةة لتعلم المهارة  عةدال فيظ، والممارسة م مه خال  التدريب  وقنميتها تالتققان أ  مهارة  وال يمكه ،بالتعلم(االهتمام 

4.42) 

 

 تنمية رأس المال البشري .1.1

 مفهوم تنمية رأس المال البشري في المنرمة: األول:  بمطلال

   .الةجر سنتمرق أوالً لمفهوم التنمية ثم مفهوم قنمية رأا الما  

 :مفهوم التنمية .1

  ققليد  يعا ي بهدي  قأل مجتم ،وعرفت التنمية بأ ها عملية اجتماعية قستخدم الموارد المةيعية و الةجرية و التكنولوجية المتوفرة

تلق بالة قتصف بالتنمية المستدامة قعمأل علق ق رير الناا مه  ،خلف الاقافي ة االجتماعي و العلمي و الجمود اال تصاد مه الت

وعري  ،(4.42ورف  مستوى بياة كأل فرد مه أفراد المجتم    ربي ، ،ال اجة المادية و الظلم و الةؤا و الجهأل و المرض

رار واستخدام هذه القد ،أ ها ق سيه القدرار الةجرية ماأل الص ة و المعرفة و المهاراربر اما ا مم المت دة اإل ما ي التنمية ب

لت قيف المستوى المملوب مه الرفاه الةجرية    ،في المساهمة الفعالة في  جمار المجتم  الاقافية و االجتماعية و السياسية

 ( 4.47 ،الجورا ة و و.وص

 مفهوم تنمية راس المال البشري:

 ية بهديوالجسد ولمهاراقها العقليةا الما  الةجر  هي عةارة عه ق فيز للما ار الةجرية وقموير لقدرقها المتعددة قنمية رأ

زيادة  يمتها ورف  مكا تها ليمكه االستفادة منها بصورة مةدعة في  ريف االستتال  ا ماأل لكافة الموارد اال تصادية 

عملية ق سيه أداا الموظفيه و دراقهم ومواردهم  المنظمة هيا  الةجر  في رأا الم عملية قنمية( كما قعتةر 4.41 يوسف،

 Bhattacharya,4.46.) 

 :أهمية تنمية رأس المال البشري في المنرمة الثاني: طلبالم

 المنظمة والتي هي:تن قركيز المنظمة علق قنمية رأا مالها الةجر  يرج  أساساً تلق أهميت وجود رأا الما  الةجر  في 



 

 

ومالما ي تو  هذا النظم علق عنا.ر مالية  ويؤثر فيها.يتأثر  ،األ المنظمة  ظاما مفتوباً علق الةيئة الم يمة بهاقم .4

 ،ويقوم بمتملةار العمأل مه جهة أخرى ،فأ ه يءم رأا ما  بجر  يتفاعأل م  بعءه الةعض مه جهة ،ومادية

 .(Bloom,2020)مة هو شريان ال ياة الما  الةجر  للمنظ أن رأامه ا همية أن  درك  وبالتالي فأن

يعتةر رأا الما  الةجر  مقياا للقيمة اال تصادية للمنظمة التي يوفرها الموظف مه خال ، معرفته ومهاراقه  .4

وهناك وجهة  ظر ققو  بأن  يمة المنظمة في المجتم  قعتمد علق رأا مالها الةجر   ،(Jeanetta,2019)و دراقه 

  (Pasban&Nojedeh,2016)لها المادية أكار مه اعتمادها علق أ.و

معاري الفرد و مهاراقه و  ا ته  في تجمالييرى شون جريملسي أن أهمية رأا الما  الةجر  في المنظمـة قتماأل   .0

 . (Ferreras&Crumpton-Young,2018)التي يمكه للمنظمة استخدمها لت قيف أهدفها 

في المنظمة ليل فقط عمأل بد ي يقوم به ا شخاص الذيه تلق أن رأا المـا  الةجر   (Longley,2019)يجيـر  .9

يعملون في المنظمة بأل أ ه مجموعة مه الصفار التير ملموسة التي يجلةها هؤالا ا شخاص تلق المنظمة وهي التي 

  د قساعدها علق النجاح.

 تجمالي فيمنظمة قتماأل أهمية رأا المـا  الةجر  في ال والتنظيمي أنالصناعي  وعلماا النفليجير اال تصاديـون  .1

 .(Callanan&Greenhaus,2006)القدرار التي قمكه الفرد مه القيام بوظيفة معينة 

 :متطلبات تنمية رأس المال البشري في المنرمةالثالث:  طلبالم

جموعة ( م4.47،بي  بدد  بماش ،في المنظمار تلق متملةار يجب علق المنظمار قوفيرها الموظف اليومق تاج عملية قنمية 

 :مه المتملةار التي قعمأل علق بناا وقنمية العقو  الةجرية المتميزة في المنظمة وهي

 ة يئار التعلم التنظيمية العالميمنها في التعلم عه بعد في ب لالستفادةالتقنية ال دياة  استخدامالتدريب علق  .4

 والتدريب والتموير.فرص للتعليم  واعتةارها بأ هااالستفادة مه ا خماا  .4

 واالبتكار.التموير المستمر في م يط العمأل لتوفير المناخ الداعم لعمليار اإلبدا   .0

 فيها.المجاركة  وقوفير فرصت جاا الةيئار التنظيمية التي قعمأل علق  جر المعرفة  .9

في  ةقوفير الخةرار الةجرية المةدعة التي قستمي  التكيف م  بيئة العمأل في المنظمة بتق يمكه دما الخةرار الةجري .1

 الداخلية. ظام وبيئة العمأل 

 

 تنريم المجتمع .1.1

 :تعريف تنريم المجتمعاألول:  طلبالم

 :يوجد تلق ا ن قعريف وابد متفف علية  ذكر منها وال المجتم ،وض  علماا قنظيم المجتم  قعريفار متعددة لمريقة قنظيم 

 :تعريف أرثر دائهام بأنها

 (. 6..4،سربانوالوظيفية  الجترافية  المجتمعار ومواردعملية التنسيف بيه ابتياجار 



 

 

 :تعريف ماكميالن

 (.4.4، آخرونو عامان  هي عملية هدفها الر يسي مساعدة الناا علق التعةير عه رغةاقهم في ق سيه بيئتهم التي يعيجون فيها.

معتمدة  ية،والوظيفاالجتماعية  اقهمبيئوقنظيم الناا في  الر يسي قمويرسياسة م ددة هدفها  عملية ضمهويعرفه الةاب  با ه 

 .وقلةية االبتياجارعلق الموارد المتابة لديها لمواجهة المجكالر 

 :المجتمع في المنرمات أهداف تنريمالثاني:  طلبالم

 : ريقة قنظيم المجتم  قعمأل مه خال  مجموعة مه النماذج لت قيف ا هداي التالية

 المنظمة.ق سيه كفااة العمأل المهني في  .4

 زيادة الوعي المجتمعي. .4

 ق سينها.قهتم بتنمية  درار ا فراد بهدي  والخدمار التي رح الةراما  .0

 :أدوات تنريم المجتمع

 (:6..4 ،ويمكه ق ديد أدوار قنظيم المجتم  فيما يلي  السروجي 

لف بفهم التي قتع وقستخدم بهدي قوضيح وشرح ا مور ،ا داة الر يسية في قنظيم المجتم  هي :والزياراتالمقابالت  .1

 الفرد .ككأل بتق لو قمت علق المستوى  والعمأل معهالمجتم  

جو يسمح بمجاركة جمي  أفراد  ومجكالقه في قنظيمههي  ريقة علمية ققوم بدراسة المجتم  المراد  :المؤتمرات .1

 االجتماعي.المنظم  ب ءورويسمح بتةاد  الخةرة بيه المسئوليه عه المجتم   ،المجتم  أو مه ينوب عنهم

 قهمه.هي أداة قستخدم بهدي قاقيف المجتم  وقوعيته بو  المجكلة التي  :والمؤتمراتالندوات  .1

 

 رعاية االيتام في المملكة العربية السعودية .6.1

 :رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية .1.6.1

ني واالجتماعي الذ  ققوم عليه سياسار الدولة كدولة معتقدها قنملف رعاية اليتيم في المملكة العربية السعودية مه المنملف الدي

 اإلسالمي  ا م علق القرآن الكريم والسنة الممهرة لت قيف أسل التكافأل االجتماعي بيه أفرادها وفف م ددار الجريعة. 

بتق  ،العيش الكريم لهمه بي  قربيته و رعايته و معاملته وضمان سةأل  ،بي  ب  اإلسالم علق رعاية اليتيم و االهتمام به

َويَْسأَلُو ََك َعِه اْليَتَاَمق  أُْل تِْ.الٌَح لَّهُْم َخْيٌر َوتِْن قَُخالِمُوهُْم فَإِْخَوا ُُكْم َوهللّاُ يَْعلَُم ﴿: -قعالق-يصةح عءواً  افعاً في المجتم  يقو  هللا 

ورعاية اليتيم في اإلسالم ال ققتصر علق  ،(.44  سورة الةقرة  ﴾هللّاَ َعِزيٌز َبِكيمٌ اْلُمْفِسَد ِمَه اْلُمْصلِِح َولَْو َشاا هللّاُ  ْعنَتَُكْم تِنَّ 

النوابي التذا ية فقط، بأل يتس  معناها ليجمأل ابتءا ه، وقعليمه، واالهتمام بص ته، وتعداده  فسياً، وقربوياً، ومهنياً لمواجهة 

 زر  ا مأل في  فسه، ومعاملته بصدق وتخالص،المستقةأل، وا خذ بيده   و الفءيلة، وققوية روبه وعقله، و



 

 

بي  شّدد اإلسالم علق رعايتهم بالمودة والعا فة الصاد ة، قعويءاً لهم عه بعض ما افتقدوه،  ،وال رص علق مستقةله وسلوكه 

ا ٱْليَتِيَم فاََل قَْقهَرْ  ﴿: -قعالق-وقخفيفاً للمصيةة التي يعا و ها وهم .تار يقو  هللا   (.4 -  الء ق﴾فَأَمَّ

 :تاريخ رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية .1.6.1

ـ بينما أ جئ ال جاج الهنود أو  دار لرعاية 4014كا ت الةدايار ا و  لرعاية اليتامق والم رومون مه أسرهم في المملكة عام  ه

ة تي أ جا ها مدير ا مه العام مهد  بك المصلح ربما يتام في المدينة المنورة، قلتها في  فل العام دار اليتامق في مكة المكرمة ال

هـ لرعاية ا يتام الذكور، ثم دار ال نان 4017هـ ثم دار اليتامق بالرياض عام 4011هللا و ام الملك عةد العزيز بافتتابها في عام 

 ه.4076ه ثم مةرة الكريمار بالرياض في عام 4071لرعاية اليتيمار في جدة في عام 

ه قم ت جاا اإلدارة العامة لرعاية ا يتام بر اسة سمابة المفتي العام للملكة العربية السعودية الجيخ م مد به تبراهيم 4071في عام 

ه قم تسناد رعاية .402وفي عام  المملكة،و امت الدار بافتتاح  رابة الاالثيه داراً لرعاية ا يتام في مختلف منا ف  هللا،يربمه 

 الجتماعية.امسمق دار التربية  ا يتام تلقوقم قتيير دور رعاية  والجؤون االجتماعية،يتهم لوزرة العمأل ا يتام وقموير  ظم رعا

 في عامو الرياض،في مدينة  مخصصة للةناره قم افتتاح دار لرعاية اإليتام ق ت مسمق دار التربية االجتماعية 4020في عام 

ه  امت الوزارة بإ جاا أو  دار لل ءا ة االجتماعية 4044وفي عام  رياض،بال للتربية النموذجيةه قم ت جاا أو  مؤسسة 4029

 (.0..4 السدبان،بالرياض.  

 :مؤسسات رعاية األيتام في المملكة العربية السعودية .1.6.1

 تنمية االجتماعيةوال بوزارة الموارد الةجرية لمهم ممالةقهدي رعاية اليتامق في المملكة العربية السعودية تلق ققديم الرعاية الةديلة 

ق رعاية عل ،التي افتت ت العديد مه الدور االيوا ية واإلشراي علق المؤسسار والجمعيار الخيرية لرعاية اليتامق بر.ا منها

 في:العيش الكريم له عه  ريف ققديم أوجه الرعاية المتمالة  وقوفير سةألاليتيم الرعاية التي قءمه بقو ه 

 :دور ال ءا ة .4

ا ة هي المربلة ا ولق مه مرابأل رعاية اليتيم في المملكة العربية السعودية وققوم هذه الدور بتوفير الرعاية قعتةر ال ء

الص ية واالجتماعية والنفسية لأل فا  مه الجنسيه مه الميالد بتق سه السادسة مه الذيه ق يط بهم ظروي خا.ة ق و  

 دون رعايتهم رعاية سليمة داخأل أسرهم المةيعية.

 

 : والبنات( )للبنيندور التربية االجتماعية  .1.6.1

هذه الدور برعاية ا  فا  مه الجنسيه بجكأل مستقأل لكأل مه الذكور واإل اث  اليتامق وقختصقعتةر المربلة الاا ية مه رعاية 

 الذيه قتراوح أعمارهم بيه سه السادسة وسه الاامنة عجر.

 :مؤسسة التربية النموذجية .4



 

 

بي  ينتقأل تليهــا اليتامق الذيه بصلوا علق  ،لاة مه مرابأل رعاية اليتامق في المملكة العربية السعوديةوهي المربلة الاا

 وكا ت ظروفهم النفسية واالجتماعية قسمح بذلك. االبتدا ية،الجهادة 

 الجمعيات الخيرية والمؤسسات األهلية لرعاية األيتام:

ش قوفر لهم سةأل العيو ، فا  ا يتام وا  فا  الم رمون مه الرعاية ا سريةا  أهلية قرعقجمعيار رعاية ا يتام هي مؤسسة 

 علق أ فسهم االعتمادبتق يصلو لسه الرشد ويستميعون  ،وكساا ومسكها االكريم مه غذ

ه ه العوامأل مورغم هذا االهتمام والرعاية التي قوليها المملكة لهذه الفئة تال أن  جاح المؤسسة اإليوا ية، يتو ف علق العديد م

ق المال م ، والمةنوقنميتهمأهمها السياسة التي ققوم عليها المؤسسة مه قوفير المختصيه مه العامليه ثم العمأل علق قدريةهم 

 .(4..4جم ا  فا  فيه  التامد ،واإلمكا يار المادية وب

 

 اطريقة واجراءات الدراسة .1

 نوع الدراسة: .1.1

ية والتي ق او  قصف ال قا ف الراهنة المتعلقة بمعو ار قنمية رأا الما  الةجر  في قعد هذه الدراسة مه الدراسار الو.ف

  المكرمة.جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة 

 منهج الدراسة: .1.1

 همية هذا المنها في ال صو  علق كم كةير مه  ،أعتمد الةاب  هذه الدراسة علق منها المسح االجتماعي بال صر الجامأل

د كةير مه المة وثيه المتفر يه بمريقة موبدة، ويتناسب ذلك م  العامليه بجمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة الةيا ار مه عد

 المكرمة. 

 حدود الدراسة: .1.1

 ا تصر موضو  الدراسة علق متملةار قنمية رأا الما  الةجر  في جمعيار رعاية ا يتام. الحدود الموضوعية:

 في جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة. الموظفيه العامليه الحدود البشرية:

ستمةف الدراسة علق موظفيه جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة بمختلف قخصصاقهم الوظيفية المكرمة  الحدود المكانية:

 الموض ة في الجدو  التالي:

 عدد الموظفين بالجمعية  اسم الجمعية

 40 جمعية كافأل

 40 جمعية كهاقيه

 11 جمعية عهد



 

 

 3 جمعية عا.م

 30 جمعية تخاا

 54 جمعية الوداد

 20 جمعية أيتام جدة

 عدد موظفين جمعيات رعاية األيتام ( يوضح1جدول رقم )

 

 ه( 4990ربي  أو   41 تلق  (ـه4990.فر  4قم تجراا الدراسة مه   الحدود الزمنية:

 :هوعينت مجتمع الدراسة .1.1

مه خال   يامنا بإجراا مسح شامأل لمجتم  الة   ككأل  ،رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة  منا باختيار الموظفيه في جمعيار

علما ً  ،(4( موظف موزعيه علق الجمعيار التي قةمقت علية الدراسة كما هو موضح في الجدو  ر م   442الذ  يتكون مه  

 ان بإمكا نا قتمية المجتم  ككأل أن دراستنا هذه ال ق تو  علق عينة دراسة  ظراً لصتر بجم المجتم  و ك

 ( قوزي  موظفي جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة وفقاً للجمعية التي يعملون بها:9ويةيه الجدو   

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً للجمعية التي يعملون بها (1جدول )

 النسبة % الموظفين عدد الجمعية م

 %4..4 .9 جمعية كافأل 4

 %4..4 .9 عية كهاقيهجم 4

 %1.6 44 جمعية عهد 0

 %4.1 0 جمعية عا.م 9

 %41.4 .0 جمعية تخاا 1

 %47.0 19 جمعية الوداد 6

 %4..4 .4 جمعية أيتام جدة 7

 %122 128 المجموع

              

المصدر: إحصائيات قسم شؤون الموظفين بالجمعيات     
  

 الدراسة: أداة .1.1

دام االسةةةتةا ة كأداة أسةةةاسةةةية لجم  الةيا ار المملوبة لدعم الة   النظر  بجا ب الة   التمةيقي لإلجابة علق  ام الةاب  باسةةةتخ

 .أسئلة الدراسة



 

 

 هما:ر يسييه  جز ييهولقد ابتور االستةا ة في .ورقها النها ية علق 

 سنوار العمأل بالجمعية، المؤهأل العلمي(. عه الةيا ار الجخصية  فراد عينة الدراسة وقمالت في  الجنل، عةارةاألول: الجزء 

 م اور االستةا ة، وقكون مه م وريه ر يسييه هما: الثاني:الجزء 

 متملةار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة: األول:المحور 

 ام بمنطقة مكة المكرمة:معوقات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيت :المحور الثاني

( عةارار، ققيل معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة مه وجهة .4وقكون مه  

 ظر الموظفيه بتلك الجمعيار وذلك وفقًا للدرجة التي يختارها الموظفون علق مقايل ليكارر الخماسي المتدرج قنازليًا  أوافف 

 ال أوافف بجدة( ،ال أوافف ،م ايد ،اففأو ،بجدة

 صدق أداة الدراسة: -

 :. الصدق الراهري1

بتصةةةةة يح بعض ا خماا مه بذي   اموابي   ،قم عرض االسةةةةةتةيان علق مجموعة مه الم كميه بلغ عددهم خمسةةةةةة م كميه

مه  وذلك بترض التأكد ،السةةةةةةتةا ةالفقرار تلق كأل بعد مه أبعاد اومعرفة مدى ا تماا كأل فقرة مه  ،وقعةديةأل فقرار االسةةةةةةتةا ة

 وبعد مراعاة ،وكذا التأكد مه .ةة ة منهجية االسةةتةا ة ،و.ةة ة العةارارسةالمة االسةةتةا ة خا.ةةة مه بي  د ة .ةةياغة ا سةةئلة 

 .تلق الصورة النها ية لالستةا ة قم التو.أل ،وقص يح ا خمااجمي  جوا ب االستةا ة 

 صدق االتساق الداخلي: .1

 دق وثةار االستةا ة في الدراسة ال الية مه خال  المرق التالية:قم الت قف مه .

صدددددددق االتسدددددداق الدداخلي للمحور األول )متطلبدات تنميدة رأس المدال البشددددددري لددى جمعيدات رعداية األيتام بمنطقة مكة  أ(

 :المكرمة(

ه الكلية للةعد الذ  قنتمي تليقم بسةةاب .ةةدق االقسةةاق الداخلي ب سةةاب معامأل ارقةا  بيرسةةون بيه درجار كأل عةارة والدرجة 

 :العةارة، كما يوض ها الجدو  التالي

المحور األول )متطلبات تنمية معامالت ارتبااط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه من  (1جدول )

 رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 البعد األول

 الخبرات

 البعد الثاني

 المعارف

 البعد الثالث

 المهارات

 معامل االرتبااط م معامل االرتبااط م معامل االرتبااط م

4 ..247** 4 ..20.** 46 ..2.7** 

4 ..266** 4. ..761** 47 ..266** 



 

 

0 ..74.** 44 ..244** 42 ..794** 

9 ..711** 44 ..224** 44 ..442** 

1 ..240** 40 ..242** 4. ..444** 

6 ..246** 49 ..276** 44 ..4.4** 

7 ..261** 41 ..22.**   

2 ..726**     

 

 ب( الصدق البنائي للمحور األول )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

رقةا  بيه الدرجة الكلية لكأل بعد والمجمو  الكلي قم الت قف مه الصدق الةنا ي للم ور ا و  مه خال  تيجاد معامالر اال

 للمقياا، ويوضح  تا جها الجدو  التالي:

معامالت االرتبااط بين درجات كل بعد والدرجة الكلية للمحور األول )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات  (6جدول )

 رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 ااط معامل االرتب األبعاد م

 **414.. الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  4

 **464.. الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  4

 **416.. الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  0

 (2.21** دال إحصائياً عند مستوى داللة )

 (معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمةحور الثاني )( صدق االتساق الداخلي للم1

قم بسةةةاب .ةةةدق االقسةةةاق الداخلي ب سةةةاب معامأل ارقةا  بيرسةةةون بيه درجار كأل عةارة والدرجة الكلية للمجور الاا ي، كما 

 يوض ها الجدو  التالي:

كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الثاني )معوقات تنمية رأس المال البشري لدى  معامالت ارتبااط بيرسون بين درجات (7جدول )

 جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 معامل االرتبااط م

4 ..444** 

4 ..4.1** 

0 ..404** 

9 ..441** 

1 ..244** 

6 ..404** 



 

 

7 ..242** 

2 ..242** 

 2.21** دال إحصائيا عند مستوى داللة 

 

 ثبات أداة الدراسة: (1

يه النتا ا كما قة ،قم التأكد مه ثةار االسةةةتةا ة مه خال  بسةةةاب ثةار االقسةةةاق الداخلي للعةارار باسةةةتخدام معامأل ألفا كرو ةاخ

 ( التالي:7-0بجدو   

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد ومحوري االستبانة  (8جدول )

 معامل الثبات  عدد العبارات البعد م

 40.. 2 الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  4

 49.. 7 الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  4

 40.. 6 الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  0

 ةالمجموع الكلي للمحور األول )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاي

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(
11 2.27 

المجموع الكلي للمحور الثاني )معوقات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية 

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(
8 2.26 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: .6.1

لعلوم ا ار باستخدام بر اما ال زمة اإلبصا ية لبناا علق  ةيعة الدراسة وا هداي التي سعت تلق ق قيقها، قّم ق ليأل الةي 

 (، واستخراج النتا ا وفقاً لألساليب ا بصا ية التالية:SPSSاإلجتماعية  

 للتعري علق خصا ص أفراد عينة الدراسة وفقا للةيا ار الجخصية. التكرارات والنسب المئوية: -4

عةارار االسةةتةيان وكذلك الدرجار الكلية والدرجار ار متوسةةم ل سةابالمعيارية: المتوسدطات الحسددابية واالنحرافات  -4

 .الدراسة. ومدى قجتت استجابار أفراد عينة الدراسة عه متوسماقهاعينة الفرعية لالستةا ة بناا علق استجابار أفراد 

 االقساق الداخلي  ل ساب بيرسون:معامل ارتبااط  -0

 ل ساب الاةار لعةارار االستةا ة. معامل ألفا كرونباخ:  -9

 : وذلك لو.ف المتوسط ال سابي لالستجابار علق كأل عةارة وبعد، علق الن و التالي:المدى معادلة  -1

( 0والدرجة   ،( لالسةةةةةتجابة أوافف9والدرجة   ،( لالسةةةةةتجابة أوافف بجةةةةةدة1قم ق ديد درجة االسةةةةةتجابة ب ي  يعمق الدرجة  

 .( لالستجابة ال أوافف بجدة4رجة  ( لالستجابة ال أوافف، والد4والدرجة   ،لالستجابة أوافف ل د ما



 

 

 للت قف مه اعتدالية قوزي  الةيا ار كلمنجروف سيمرنوف:  اختبار -6

 للت قف مه التجا ل في قوزي  استجابار أفراد عينة الدراسة علق جمي  أبعاد وم اور االستةا ةاختبار ليفين للتجانس:  -7

مار ال سةةةابية : للتعري علق داللة ما  د يالالمعلمي مان ويتني االختبار -2 عينة  السةةةتجابار أفرادوجد مه فروق بيه المتوسةةّ

  الجنل(. الدراسة وفقاً لمتتير 

مار ال سةةابية السةةتجابار أفراد  للتعري واليسالالمعلمي كروسددكال  االختبار -4 علق داللة ما  د يوجد مه فروق بيه المتوسةةّ

 أل العلمي( الدراسة وفقاً للمتتيرار  سنوار العمأل بالجمعية، والمؤه مجتم 

 

 تفسيرهانتائج الدراسة وتحليل البيانات و .1

 الدراسة: مجتمعخصائص أفراد  .1.1

قم بسةةاب التكرارار والنسةةب المئوية  فراد عينة الدراسةةة وفقاً للمتتيرار  الجنل، سةةنوار العمأل بالجمعية، المؤهأل العلمي(، 

 كما يلي:

 الدراسة وفقاً للجنس: مجتمع( توزيع أفراد 1

 ( التالي:4-0قم بساب التكرارار والنسب المئوية  فراد عينة الدراسة وفقاً لمتتير الجنل كما يتءح مه  تا ا جدو        

 الدراسة وفقاً لمتغير الجنس مجتمعالتكرار والنسب المئوية ألفراد  (4جدول )

 النسبة التكرار الجنس م

 %20.6 14 ذكر 4

 %46.9 .4 أ اق 4

 %122 61 المجموع الكلي

 

 الدراسة وفقاً لسنوات العمل بالجمعية: مجتمع( توزيع أفراد 1

( 0-0الدراسةة وفقاً لمتتير سنوار العمأل بالجمعية كما قةينه النتا ا بجدو    مجتم قم بسةاب التكرارار والنسةب المئوية  فراد 

 التالي:

 ير سنوات العمل بالجمعيةالدراسة وفقاً لمتغ مجتمعالتكرار والنسب المئوية ألفراد  (.4جدول )

 النسبة التكرار العمل بالجمعيةسنوات  م

 %2..1 04 سنوار 1أ أل مه  4

 %07.7 40 سنوار .4تلق أ أل مه  1مه  4



 

 

 %44.1 7 سنوار فأكار .4 0

 %122 61 المجموع الكلي

 

 الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي: مجتمع( توزيع أفراد 1

 ( التالي:0-0الدراسة وفقاً لمتتير المؤهأل العلمي كما قةينه النتا ا بجدو    مجتم وية  فراد قم بساب التكرارار والنسب المئ

 الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي مجتمعالتكرار والنسب المئوية ألفراد  (44جدول )

 النسبة التكرار المؤهل العلمي م

 %44.7 44 ثا و ( –أ أل مه بكالوريوا  دبلوم  4

 %62.4 94 يوابكالور 4

 %44.1 7 دكتوراه( –دراسار عليا  ماجستير  0

 %122 61 المجموع الكلي

 

 تساؤالت الدراسة:اإلجابة على  .1.1

 ؟".بمنطقة مكة المكرمة : " ماهي متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية األيتامإجابة السؤال الرئيسي

اب المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار   بعاد الم ور ا و  مه االسةةتةا ة ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةة

 ، متملةةار قنميةة رأا المةا  الةجةةةةةةر  لةدى جمعيةار رعةاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة(، والتي بددها الةاب  في ثالثة أبعاد

  :( التالي44الجدو    ومه ثم قرقيب هذه ا بعاد قنازلياً بسب المتوسط ال سابي لكأل بعد، ويةيه ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور األول من االستبانة )متطلبات تنمية رأس المال البشري  (11جدول )

 لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة( مرتبة تنازلياً 

 البعد  رقم البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ترتيب

 لبعدا

 درجة

 الموافقة

 عالية 1 214.. 4..9 متملةار قنمية خةرار رأا الما  الةجر  1

 عالية 1 244.. 4..9 متملةار قنمية مهارار رأا الما  الةجر  1

 عالية 1 4.4.. .0.4 متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجر  1

المجموع الكلي )متطلبات تنمية رأس المال البشري لدى 

 عاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(جمعيات ر
 عالية  --- 299.. ...9



 

 

 جتم مويفسر الةاب  بصو  متملةار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية ا يتام علق درجة  عالية( مه وجهة  ظر 

رأا  ةلتنمية االيتام بأن متملةار قنمية رأا الما  الةجةةةر  أ.ةةةة ت مه أهم المتملةار التي ق تاجها جمعيار رعاي الدراسةةةة،

 مالها الةجر  

 ".اإليتام؟: " ما هي متطلبات تنمية خبرات رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية إجابة السؤال األول

الدراسةةة بو   مجتم ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةةاب المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار  السةةتجابار 

ثم قرقيب قلك المتملةار قنازلياً بناا علق المتوسةةةةةةط  ،ا  الةجةةةةةر  لدى جمعيار رعاية اإليتام( متملةار قنمية خةرار رأا الم

 :( التالي40كما قةيه  تا ا جدو    ال سابي،

الدراسة حول )متطلبات تنمية خبرات رأس المال  مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (11جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،رعاية اإليتام(البشري لدى جمعيات 

 متطلبات تنمية خبرات رأس المال البشري رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

9 
قسهم الخةرة التي يمتلكها الموظفون القدامق في الجمعية 

 في قنمية خةرار الموظفيه الجدد
 عالية جداً  4 270.. 9.09

4 
متلك الموظفون بالجمعية الخةرار الالزمة  داا ي

 مهامهم الوظيفية
 عالية جداً  4 4.4.. 9.40

4 
يقوم الموظفون باال ال  علق الخةرار المهنية في 

 مجا  قخصصاقهم لتموير أدا هم باستمرار
 عالية 0 442.. 9.41

0 
يوجد قةاد  للخةرار بيه الموظفيه في الجمعية 

 يفيةباختالي مراكزهم الوظ
 عالية 9 .0..4 9.41

6 
قهتم الجمعية باستقماب الخةرار الةجرية في مجا  

 رعاية االيتام
 عالية 1 4.464 ...9

1 
قمتلك الجمعية  سةة كافية مه الموظفيه القدامق الذيه 

  يمتلكون خةرار قسهم في قنمية خةرار موظفيها الجدد
 عالية 6 4.4.0 0.42

2 
فيز الموظفيه علق قنمية ق رص تدارة الجمعية علق ق 

 خةراقهم الوظيفية
 عالية 7 4.410 0.40

 عالية 2 4.470 0.44 قء  الجمعية براما قهدي تلق قنمية خةرار موظفيها 7

متطلبدددات تنميدددة خبرات رأس المدددال  األول:المجموع الكلي للبعدددد 

 البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام
 عالية  --- 2.812 1.22

 

 

 



 

 

 ".اإليتام؟: " ما هي متطلبات تنمية معارف رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية لثانيإجابة السؤال ا

الدراسةةة بو   مجتم ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةةاب المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار  السةةتجابار 

سةةةةةط ك المتملةار قنازلياً بناا علق المتوثم قرقيب قل ، متملةار قنمية معاري رأا الما  الةجةةةةةر  لدى جمعيار رعاية اإليتام(

 :( التالي49كما قةيه  تا ا جدو    ال سابي،

)متطلبات تنمية معارف رأس المال  الدراسة حول مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  (11جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام(

 ات تنمية معارف رأس المال البشريمتطلب رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

44 
 عمأل في الجمعية كفريف وابد  تةاد  فيه المعاري فيما 

 يخص مجا  عملنا في الجمعية
 عالية جداً  4 214.. 9.44

4 
اري بالمعيتوفر لدى موظفي الجمعية المعرفة الكافية 

  داا مهامهم الوظيفية زمةالـال
 عالية 4 4.0.. 9.40

4. 
يمتلك موظفو الجمعية المعرفة التامة الم دثة باستمرار 

 عه العمليار التي ققوم بها الجمعية
 عالية 0 229.. 0.41

49 
مية قن موظفيها علقق رص تدارة الجمعية علق ق فيز 

  معارفهم
 عالية 9 4.444 0.24

 عالية 1 4.424 0.77 اب بملة الجهادار ا كاديميةقهتم الجمعية باستقم 44

40 
نمية ققوفر الجمعية الةراما التعليمية التي قساهم في 

  موظفيها معاري
 عالية 6 4.442 0.64

41 

التعليمية  مه الجهارآلية لالستفادة  قء  الجمعية

قنمية  واالستجارار فيكالجامعار ومراكز ا ب اث 

 معاري موظفيها

 عالية 7 4.442 0.69

متطلبددات تنميددة معددارف رأس المددال  :المجموع الكلي للبعددد الثدداني

 البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام
 عالية  --- 2.221 1.22

 

 ".اإليتام؟" ما هي متطلبات تنمية مهارات رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية  إجابة السؤال الثالث:

 الدراسةةة بو   متملةار مجتم المتوسةةط ال سةةابي واال  راي المعيار  السةةتجابار  ولإلجابة علق هذا السةةؤا ، فقد قم بسةةاب

 ثم قرقيب قلك المتملةار قنازلياً بناا علق المتوسةةةط ال سةةةابي، ،قنمية مهارار رأا الما  الةجةةةر  لدى جمعيار رعاية اإليتام(

 :( التالي41كما قةيه  تا ا جدو   

 

 



 

 

الدراسة حول )متطلبات تنمية مهارات رأس المال  مجتمعرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنح (11جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام(

 متطلبات تنمية مهارات رأس المال البشري رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

42 
في الجمعية التكيف م  ضتو  في  يستمي  الموظفون

 العمأل
 عالية جداً  4 246.. 9.90

47 
ي رص الموظفون في الجمعية علق قموير مهاراقهم 

   الوظيفية
 عالية جداً  4 749.. 9.46

46 
يمتلك الموظفون في الجمعية مهارار عالية  داا 

 مهامهم الوظيفية 
 عالية جداً  0 2.4.. 9.41

44 
 الالزمة لت سيها التدريةة قوفر الجمعية الةرام

 مهارار موظفيها.
 عالية 9 4.444 0.74

4. 
ق رص تدارة الجمعية علق ق فيز موظفيها علق قنمية 

 مهارقهم 
 عالية 1 .4.44 0.71

44 
التدريب  مه مراكزآلية لالستفادة  قء  الجمعية

 قنمية مهارار موظفيها االلي فيكمعاهد ال اسب 
 عالية 6 4.424 0.64

متطلبددات تنميددة مهددارات رأس المددال  :موع الكلي للبعددد الثددالددثالمج

 البشري لدى جمعيات رعاية اإليتام
 عالية  --- 244.. 4..9

 

 ".اإليتام؟" ما هي معوقات تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات رعاية  إجابة السؤال الرابع:

الاا ي  ور الدراسة بو  الم مجتم الستجابار   راي المعيار ولإلجابة علق هذا السؤا ، فقد قم بساب المتوسط ال سابي واال 

ط ثم قرقيب قلك المعو ار قنازلياً بناا علق المتوس (،مه االستةا ة  معو ار قنمية رأا الما  الةجر  لدى جمعيار رعاية اإليتام

 :( التالي46جدو   ال سابي، كما قةيه  تا ا 

الدراسة حول )معوقات تنمية رأس المال البشري لدى  مجتمعت المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافا (16جدول )

 مرتبة تنازلياً  ،جمعيات رعاية اإليتام(

 معوقات تنمية رأس المال البشري رقم العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 درجة

 الموافقة

0 
ظفيه علق ال يجج   ظام ال وافز في الجمعية المو

 قنمية مهارقهم
 متوسمة 4 .4.41 0.09

4 
ال يجج   ظام ال وافز في الجمعية الموظفيه علق 

  قنمية خةراقهم
 متوسمة 4 4.427 0.00



 

 

4 
ال يجج   ظام ال وافز في الجمعية الموظفيه علق 

  قنمية معارفهم
 متوسمة 0 4.421 0.04

7 
قواجه تدارة الجمعية .عوبار في االستفادة مه 

 لجهار التعليمة في قنمية معاري موظفيها ا
 متوسمة 9 4.421 0.44

2 
 االستفادة مهقواجه تدارة الجمعية .عوبار في 

 موظفيها قنمية مهارارالجهار التدريةية في 
 متوسمة 1 4.461 .0.4

9 
ال قساهم الةراما التعليمة التي قوفرها الجمعية في 

 قنمية معاري موظفيها 
 مةمتوس 6 4.424 4.40

1 
قواجه الجمعية  قص في الخةرار الةجرية في مجا  

 رعاية االيتام
 متوسمة 7 .4.41 4.40

6 
ال قساهم الةراما التدريةية التي قوفرها الجمعية في 

 قنمية مهارار موظفيها 
 متوسمة 2 4.4.7 .4.4

معوقات تنمية رأس المال البشري  :المجموع الكلي للمحور الثاني

 اإليتام لدى جمعيات رعاية
 متوسطة --- 1.281 1.11

 

إجابة السدددؤال الخامس: " هل توجد فروق ذات داللة إحصدددائية بين متوسدددطات اسدددتجابات العاملين بجمعيات رعاية األيتام 

بمنطقدة مكدة المكرمدة حول تقدديرهم لمتطلبدات ومعوقدات تنميدة رأس المدال البشددددددري بجمعيدات رعاية األيتام تبعاً الختالف 

 ".(؟، المؤهل العلمي سنوات العمل في الجمعيةلجنس)امتغيرات 

 ولإلجابة علق هذا السؤا ، قم استخدام االختةارار التالية:

الفروق بين متوسددطات اسددتجابات العاملين  بجمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات  -1

 ام والتي تعزى إلى اختالف الجنس:تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيت

قم اسةةةةتخدام اختةار مان ويتني للتعري علق داللة ما  د يوجد مه فروق بيه متوسةةةةمار اسةةةةتجابار العامليه بجمعيار 

رعةايةة ا يتةام بمنمقة مكة المكرمة بو  ققديرهم لمتملةار ومعو ار قنمية رأا الما  الةجةةةةةةر  بجمعيار رعاية ا يتام والتي 

 ( التالي:47ويوضح  تا جه الجدو    ،اختالي الجنلقعزى تلق 

نتائج اختبار مان ويتني للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات العاملين بجمعيات رعاية  (17جدول )

يتام والتي تعزى إلى األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األ

 اختالف الجنس

 العدد الجنس المتغيرات
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة مان 

 Uويتني 

مستوى 

 الداللة

الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار 

 رأا الما  الةجر 

 4646 04.64 14 ذكر
44. ..944 

 471 .47.1 .4 أ اق



 

 

الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري 

 الةجر رأا الما  

 4644.1 04.71 14 ذكر
446.1 ..914 

 474.1 47.41 .4 أ اق

الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار 

 رأا الما  الةجر 

 4649.1 04.21 14 ذكر
444.1 ..044 

 466.1 46.61 .4 أ اق

المجموع الكلي للمحور األول )متطلبات 

تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات 

 بمنطقة مكة المكرمة( رعاية األيتام

 4644 04.72 14 ذكر

441 ..901 
 .47 ...47 .4 أ اق

المجموع الكلي للمحور الثاني )معوقات 

تنمية رأس المال البشري لدى جمعيات 

 رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 4647.1 04.74 14 ذكر

442.1 ..976 
 470.1 47.01 .4 أ اق

سددددددتجدابدات العداملين بمنطقدة مكدة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال الفروق بين متوسددددددطدات ا -1

 البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى إلى اختالف المؤهل العلمي:

ه العامليقم اسةةةةةتخدام اختةار كروسةةةةةكا  واليل للتعري علق داللة ما  د يوجد مه فروق بيه متوسةةةةةمار اسةةةةةتجابار 

ية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة بو  ققديرهم لمتملةار ومعو ار قنمية رأا الما  الةجر  بجمعيار رعاية ا يتام رعا بجمعيار

 ( التالي:42ويوضح  تا جه الجدو    ،والتي قعزى تلق اختالي المؤهأل العلمي

ات استجابات العاملين بجمعيات نتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسط (18جدول )

رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى 

 إلى اختالف المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المتغيرات
متوسط 

 الرتب

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

متملةار قنمية خةرار  الةعد ا و :

 رأا الما  الةجر 

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 47.1. 

4.407 ..166 
 04.64 94 بكالوريوا

 47.44 7 دراسار عليا

الةعد الاا ي: متملةار قنمية معاري 

 رأا الما  الةجر 

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 46.22 

..249 ..666 
 04.44 94 بكالوريوا

 04.49 7 دراسار عليا

الةعد الاال : متملةار قنمية مهارار 

 رأا الما  الةجر 

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 41.60 

4.479 ..007 

 00.44 94 بكالوريوا



 

 

 46.40 7 دراسار عليا

المجموع الكلي للمحور األول 

)متطلبات تنمية رأس المال البشري 

لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة 

 مكة المكرمة(

أ أل مه 

 الوريوابك
44 46.1. 

4.046 ..142 
 04.74 94 بكالوريوا

 42.90 7 دراسار عليا

المجموع الكلي للمحور الثاني 

)معوقات تنمية رأس المال البشري 

لدى جمعيات رعاية األيتام بمنطقة 

 مكة المكرمة(

أ أل مه 

 بكالوريوا
44 42.41 

..20. ..66. 
 46..0 94 بكالوريوا

 01.40 7 دراسار عليا

 

الفروق بين متوسطات استجابات العاملين  بجمعيات رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات  -1

 تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى إلى اختالف سنوات العمل بالجمعية:

ه العاملياللة ما  د يوجد مه فروق بيه متوسةةةةةمار اسةةةةةتجابار قم اسةةةةةتخدام اختةار كروسةةةةةكا  واليل للتعري علق د

رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة بو  ققديرهم لمتملةار ومعو ار قنمية رأا الما  الةجر  بجمعيار رعاية ا يتام  بجمعيار

 ( التالي:44ويوضح  تا جه الجدو    ،والتي قعزى تلق اختالي سنوار العمأل بالجمعية

 العاملين بجمعياتنتائج اختبار كروسكال واليس للتعرف على داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات  (12جدول )

رعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة حول تقديرهم لمتطلبات ومعوقات تنمية رأس المال البشري بجمعيات رعاية األيتام والتي تعزى 

 إلى اختالف سنوات العمل بالجمعية

 العدد سنوات العمل بالجمعية يراتالمتغ
متوسط 

 الرتب

قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

الةعد ا و : متملةار قنمية خةرار 

 رأا الما  الةجر 

 04..0 04 سنوار 1أ أل مه 

..492 ..444 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 04.44 40 سنوار

 7...0 7 سنوار فأكار .4مه 

الةعد الاا ي: متملةار قنمية 

 معاري رأا الما  الةجر 

 00.46 04 سنوار 1أ أل مه 

4.624 ..90. 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 .0..0 40 سنوار

 40.74 7 سنوار فأكار .4مه 

الةعد الاال : متملةار قنمية 

 مهارار رأا الما  الةجر 

 04.79 04 سنوار 1أ أل مه 

..669 ..747 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 44.17 40 سنوار

 ...42 7 سنوار فأكار .4مه 

 242.. 9.0.. 04.47 04 سنوار 1أ أل مه 



 

 

المجموع الكلي للمحور األول 

)متطلبات تنمية رأس المال 

البشري لدى جمعيات رعاية 

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 .4تلق أ أل مه  1مه 

 20..0 40 سنوار

 47.44 7 سنوار فأكار .4مه 

ور الثاني المجموع الكلي للمح

)معوقات تنمية رأس المال 

البشري لدى جمعيات رعاية 

 األيتام بمنطقة مكة المكرمة(

 29..0 04 سنوار 1أ أل مه 

..422 ..266 
 .4تلق أ أل مه  1مه 

 44..0 40 سنوار

 09.44 7 سنوار فأكار .4مه 

 

 والتوصياتالنتائج  5.

 النتائج: .1.1

  خرجت الدراسة بالنتا ا اآلقية:وق ليلهابعد جم  الةيا ار ، 

 وجاا  ،أظهرر  تا ا الدراسةةة قوفر متملةار قنمية رأا الما  الةجةةر  في جمعيار رعاية ا يتام بمنمقة مكة المكرمة

ثم يليها أهمية متملةار قنمية المهارار بي   ،(4..9قوفر متملةار الخةرة عالياً، بي  بلتت متوسةةةةما بسةةةةابيا  درة  

 (..0.4قنمية المعاري بي  بلغ متوسمها ال سابي   وأخيراً متملةار ،(4..9ا ال سابي  بلغ متوسمه

  بي  قسةةهم هذه الخةرة في قنمية خةرار ،الخةرة التي يمتلكها الموظفون القدامق ،أظهرر  تا ا الدراسةةة قوفر متملب 

 (.9.09الموظفيه الجدد .، بي   بلغ متوسمها ال سابي  

  الالزمة  داا المهام الوظيفية في قنمية خةرار رأا  الموظف للخةرارسةةةةةةة قوفر متملب امتالك أظهرر  تةا ا الدرا

 (.9.40بي  بلغ متوسمها ال سابي   ،الما  الةجر 

 بي  بلغ متوسةةمها ال سةةابي  ،اسةةتماعت الموظف التكيف م  ضةةتو  في العمأل ،أظهرر  تا ا الدراسةةة قوفر متملب

 9.90.) 

 اسةةةة قوفر متملب برص الموظف علق قموير مهاراقه الوظيفية في قنمية رأا الما  الةجةةةر  كما أظهرر  تا ا الدر

 (.9.46بي  بلغ متوسمها ال سابي  

  مهارار رأاأظهرر  تةا ا الةدراسةةةةةةة قوفر متملةب امتالك الموظف لمهةارار عةاليةة  داا مهامه الوظيفية في قنمية 

 .(9.41بي  بلغ متوسمها ال سابي   ،الما  الةجر 



 

 

 وسمها بي  بلغ مت ،قةاد  الموظفون المعاري التي قخص مجا  عملهم فيما بينهم ،أظهرر  تا ا الدراسة قوفر متملب

 (.9.44ال سابي  

  هي  ظم ال وافز بي  أ ه ال يجةةةةج   ،.أظهرر  تا ا الدراسةةةةة بأن مه المعو ار التي قوجه قنمية رأا الما  الةجةةةةر

 فهم و مهارقهم .الموظفيه علق قنمية خةراقهم و معار

 في   ،.أظهرر  تا ا الدراسةةةة أن الجمعيار قواجه .ةةةعوبار في االسةةةتفادة مه الجهار مه الجهار التعليمية و التدريةة

 قنمية مهارار و معاري موظفيها .

 التوصيات: .1.1

 التالية:ه خال  ما سةف يمكه  رح التو.يار م  

 ألداا مهام ي تاجو ها ل والمعاري التيوالمهارار م علق اكتسابهم الخةرار الت فيز الماد  للعامليه بالجمعيار لت فيزه

 الوظيفية.

  ادة قتمكه الجمعيار مه االسةةةةتف والتدريةية بتقالجهار التعليمية  والصةةةةعوبار م  وتزالة العقوبارالعمأل علق معالجة

 .وخةرار موظفيهاومعاري مهارار مه هذه الجهار في قنمية 

 لموظف مه لتمكيه ا ،والت فيز المعنو بةةالجمعيةةار مه بيةة  التر يةةار  والمتال مةةة للعةةامليهرص المتكةةافئةةة قوفير الف

 العمأل.التكييف م  ضتو  

  ا يتام.وض  معايير لتنمية رأا الما  الةجر  في جمعيار رعاية 

 مقترحات الدراسة: .1.1

  في: قترح بعض الدراسار المتمالة 

 ا يتام.ما  الةجر  في جمعيار رعاية وا   قنمية رأا ال 

   وتدارة المعرفةالعال ة بيه قنمية رأا الما  الةجر. 

  الموظفيه.أثر قنمية رأا الما  الةجر  علق أداا 

  العامليه.أثر قنمية رأا الما  الةجر  علق أداا 

 



 

 

 المراجعقائمة  .6

 :المراجع العربية .1.6

االجتماعي لأليتام مجهولي ا بويه المقيميه  اال دماجالعوامأل المؤثرة في ( 4.42 هللا.  أبا بسيه، ماهر به عامان عةد

-464(4 49بإسكان المؤسسة الخيرية لرعاية ا يتام بالرياض، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإل سا ية بجامعة  ناة السويل 

090. 

 .والتدريبموعة العربية للنجر (. التخميط للمستقةأل في المنظمار الذكية. المج4..4 م مد. أبو النصر، مدبت 

 .والتدريبالمجموعة العربية للنجر  االجتماعية.(. مناها الة   في الخدمة 4.47 م مد. مدبت  ،أبو النصر

أبعادها مؤشرقها. المجموعة العربية -(. التنمية المستدامة مفهومها 4.47 مدبت. ياسميه  ،م مد مدبت.أبو النصر، 

 للتدريب والنجر.

 القياد . المجموعة العربية للتدريب والنجر. وأسرار اإلبدا ( القا د المتميز 4.41 أبمد. منا   الةارود ،

 درار ا خصا ييه االجتماعييه العامليه بمجا  رعاية ا بداث في  (. بناا.4.4 ب ير . خالد السيد بسا يه  ب ير ،

 للنجر والتوزي . ال دياة. المصريةضوا التتيرار المجتمعية 

 مكتةة لةنان.  ،(. معجم مصمل ار العلوم االجتماعية4447 زكي. أبمد  ، بدو

 . كنوز المعرفة.والمعلومار(. اقجاهار بدياة في تدارة المعرفة 4.40 يوسف. جما   ،بدير

 https://www.tadwiina.com .قدوينه وأهميتها.(. مفهوم المعرفة خصا صها .4أكتوبر  4.44 منير.  ،بركا ي

-62 ،(11  2 ،مجلة التموير التربو  الخةرة.( . الخدمة ... .4.4 سالم. أسماا بنت  ،الجابريةو ،لد به  ا.رخا ،الةركة

64. 

(. تسهامار  ريقة خدمة الجماعة وقنمية المهارار القيادية لدى أعءاا جماعة الهال  ا بمر 4.44 السيد. وفاا  ،بسماو 

 .970-916( 40  4المجلة العلمية للخدمة االجتماعية  المصر .

 اليازور  العلمية للنجر والتوزي . التنموية. دار(. تدارة المجاري  4.42 أما ي.  ،جرار

فاعلية تدارة الموارد الةجرية بوازرة التربية والتعليم بسلمنة عمان بالرضا الوظيفي للعامليه فيها  ( درجة4.42  ،الجرايدة

  اعدة معرفة. منجورة[]رسالة ماجستير 

دراسة مه  :( . المتملةار المؤسسية للجمعيار ا هلية لت قيف أهداي التسويف االجتماعي4..4 .ادق. أبمد  ،رشوان

 .4419-44.1( 0 47جامعة بلون  والعلوم اإل سا يةمنظور  ريقة قنظيم المجتم  مجلة دراسار الخدمة االجتماعية 

   دار دون للنجر والتوزي الممكه. (. فه4.47رفقق، أبمد .الح  



 

 

دراسة بالة لعدد مه المؤسسار الجزا رية  :(. تدارة المعرفة وأهميتها في قنمية رأا الما  الةجر 4.42 بفاظ.  ،زبأل

  اعدة معلومار جامعة جياللي ليابل بسيد  بلعةاا. بلعةاا[جامعة جياللي ليابل بسيد   ،]رسالة ماجستير منجورة

الةراما التدريةية في قنمية رأا الما  الةجر  مه وجهة  ظر  (. دور4.49 أبمد.  ا.ر  ،وشةا  ،جال  تسماعيأل ،شةار

مجلة الة وث والدراسار اإل سا ية  الجف المد ي بقما  غزة.- وا مه الو نيدراسة قمةيقية علق وزارة الداخلية  :العامليه

 .4.4-411(،44 4الفلسمينية 

 ضأل ا تصاد المعرفة. دار اليازور  للنجر والتوزي . الةجر . في(. ا ولوية التي ي تلها رأا الما  4.44 عا جة.  ،شتاق ة

 .وزي والت( . ا ولوية التي ي تلها راا الما  الةجر  في ظأل ا تصاد المعرفة. دار اليازور  للنجر 4.44 عا جة. شتاق ة، 

 .   74-72(، 06  ،. مجلة التربيةوبأل المجكلة(. الخةرة ، ديسمةر4474بسني   ،ش ادة

 .ا كاديميمركز الكتاب  الةجرية.تدارة الموارد  وأثرها في(. القيادة اإلدارية 4.41 اعتصام. ، الجكرجي

(. أ موذج مقترح لتتة  أثر الخةرة في مواجهة ا زمار اإلدارية بمؤسسار التعاليم العالي .4.4 مرجي. غربي به  ،الجمر 

 .94-4 ،(4 7 ،التجارة المجلة العالمية لقما  كليار السعودية.بالمملكة العربية 

-440(، 40  7 ،وتداريةأب اث ا تصادية  المتميز.دور قموير المهارار في ق قيف ا داا  (.يو يو ،4.40  وا .  ،شنافي

409. 

(. رأا الما  الةجر  في منظمار ا عما  مدخأل  ظر . المجلة العلمية لال تصاد 4.49 م مود.  عةد السالمالعمامي، غالية 

 .0  ،مصر والتجارة،
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