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 ملخص
أمهية معرفة املدرب لالحتياجات التدريبية وأثر تلك املعرفة يف التخطيط للتدريب  وحتليل احلايل على دراسة البحث يركز

املصارف التجارية  تواجهها اليت للتحديات ونظرا باملصارف التجارية الليبية. العاملنی ألداء األفراد املستمر والتحسنی
التحديات.  هذه ملواجهة مهمة مؤشرات هذه تعد   البشري للمورد املستمر املنافسة؛ التطوير مثل اخلارجية البيئة يف الليبية

 عملية يف االحتياجات التدريبية حتديد دور التايل: ما الرئيس التساؤل عن اليت بنی أيدينا أن جتيب الدراسة لقد حاولت
التالية يف حماولة  الدراسة أهداف تشكلت هذا التساؤل على ولإلجابة باملصارف التجارية الليبية؟ للتدريب التخطيط

 الفرد مستوى على التدريبية االحتياجات التدريبية، مث إبراز أمهية حتديد االحتياجات حتديد مفهوم على التعرف
حيث استخدم الباحثون املنهج االستقرائي يف حتديد االحتياجات التدريبية يف  .عام واملنظمة بشكل املختلفة واإلدارات

 النظرية لبناء اخللفية التخطيط لعملية التدريب، من خالل االطالع على املراجع والكتب والدراسات السابقة وذلك
 يف مهمة خطوة التدريبية االحتياجات ( أن حتديد1أمهها: ) ائجالنت من عدد إىل الدراسة البحث وتوصلت ملوضوع
( أن 3التدريبية. ) القرارات صناعة ترشيد أن االحتياجات التدريبية تسهم يف (2للتدريب املصريف. ) التخطيط عملية

 باملعرفة وتزوده أدائه يف القصور معاجلة على وتساعده الكفاءة لدى الفرد مستوى ترفع من االحتياجات التدريبية
 العاملنی أداء مستوى معرفة على واملشرفنی الرؤساء ( أن االحتياجات التدريبية تساعد4الالزمة للعمل. ) واملهارات

 ورأي االحتياجات رأي املوظف، حتديد مصادر أهم من علمية. ٕان بطريقة ومعاجلتها األدائية وحتديد الفجوة لديهم
 والشكاوى. والتقارير، واملالحظة، وحتليل املنظمة، الوظيفة، وحتليل ،األداء وحتليل املباشر، الرئيس

 
 المقدمة:

املكونة لنسيجه  من املسلم به أن كفاءة أية مؤسسة بنكية أو مالية تتوقف على قدرات ومهارات العاملنی وِفرق العمل
سة القوية يف تفرضها عليها املنافوتتساءل إن كانت قادرة على مواجهة التحديات اليت سْوف االجتماعي والتنظيمي. 

الية، فنن  املؤسسات الفرتة احل يفمير هبا العامل  اليتونتيجًة للتطورات والتغريات املتالحقة  .سوق التقنية والعلم واالبتكار
 عالبنكية تواجه العديد من التحديات اليت هتدد بقاءها واستمرارية نشاطها، ومع ذلك فنن  بعض هذه املؤسسات تستطي

أن تتجاوزها يف حنی أن بعضها يتعرض لإلفالس والزوال عند أدىن عقبات تواجهها، وبالتايل تظهر املشكلة يف كيفية 
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اختاذ القرار الذي يضمن هلذه املؤسسات مستوى أعلى من الكفاءة والفاعلية حىت يكتب هلا البقاء، واالستمرار، 
 والنجاح.

 جماالت إىل التدريب أن يتوجه جيب مؤثراً، اقتصادياً  عائداً  له يصبح فلكي للتدريب، البالغة األمهية من الرغم وعلى
 فيها املنظمات هتدر عديدة حاالت ففي فائقة، وعناية بدقة، وأسلوبه التدريب نوعية اختيار يتم وأن بعينها، مطلوبة
 قيمة حقيقية أي األمر حقيقة يف متثل ال ولكنها املدراء، بعض تستهوي تدريبية برامج على الكثري الثمنی واملال الوقت
زيادة  يف اليت تتمثل احلقيقية االحتياجات التدريبية التدريبية الربامج تعكس أن للغاية املهم من أنه أي والعاملنی. للعمل

تغفل  وأحيانا املطلوبة، نوعيات التدريب يف بالتخمنی اليت تكتفي املنظمات من كثري األفضل. وهناك واألداء اإلنتاجية
تدرييب  برنامج اختيار قبل املنظمات هذه أن تقوم للغاية املهم من لذا هبا، للعاملنی ضرورية تدريبية دورات عن عقد

االحتياجات  حتديد يف املطبقة الدقيقة العلمية املناهج تستخدم وأن لعامليها، التدريبية االحتياجات بتحديد تقوم أن ما،
 (.1986 التدريبية )عباس،

االحتياجات  كان حتديد فكلما للمنظمة، التدريبية االحتياجات إطار يف خيطط أن البد فعاالً  التدريب يكون وحىت
 الفرق التدريبية بندراك االحتياجات وتتحدد فعالية. أكثر التدريب أصبح كلما سليم علمي أساس على التدريبية خمططاً 

 هذا العمل، وذلك يؤدي الذي واملستوى الذي توصل إليه الفرد معنی عمل ألداء املطلوبة املهارة أو املعرفة مستوى بنی
 بنواحي بالتنبؤ وإمنا فقط احلايل بالوقت التدريبية االحتياجات تتعلق وال .الوظيفي األداء عناصر من أكثر أو عنصر يف

 التدريبية االحتياجات تقتصر ال كما ُمسبقاً، هلا التخطيط وحماولة املستقبل، يف حتدث أن ميكن اليت والنقص القصور
 تغيري ضرورة يصاحب ذلك ممن وما حيدث أن ميكن الذي التطور نواحي لتشمل متتد وإمنا فقط القصور جماالت على

 (.2002األفراد )القحطاين،  اجتاهات أو مهارات أو معلومات وتطوير
 

 :الدراسة أهداف
 :على التعرف إىل ةسالدرا هذه هتدف

 .التدريبية" االحتياجات حتديد مفهوم" . بيان1
 .عام بشكل واملنظمة واإلدارات املختلفة الفرد مستوى على التدريبية االحتياجات حتديد أمهية . توضيح2
 .التدريبية االحتياجات حتديد . توضيح أهم النماذج املستخدمة يف عملية3
 .التدريبية االحتياجات لتحديد املعلومات مجع الكشف عن أهم طرق .4
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 : الدراسة منهج
التدريبية ودورها  االحتياجات موضوع دراسة املنهج االستقرائي يف مستخدمنی النوعي األسلوب الباحثون على اعتمد

 املكتيب" املسح أسلوب النظري" املسار استخدامباملصارف التجارية الليبية، حيث مث  للتدريب التخطيط عملية يف
 الضوء تسليط يلي وفيما، السابقة، وذلك لتكوين خلفية الدراسة والدراسات واملصادر واملراجع الكتب على باالطالع

 الدراسة: يف جاء ما أبرز على
 

 مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية
للفرد.  املستهدف األداء ومستوى احلايل األداء مستوى بنی الفجوة على التدريبية االحتياجات حتديد مفهوم يستند
 مستوى وحتديد احلايل أدائه مستوى معرفة من بد ال للفرد التدريبية االحتياجات حتديد من نتمكن حىت أنه يعين وهذا

 نأخذ فيها التدريبية االحتياجات بتحديد نرغب واليت املختلفة اإلدارية املواقف الفرد. ويف من بلوغه املطلوب األداء
 على الفرد تساعد اليت التدريبية واإلمكانات الفرص توفر مدى وكذلك هأعال إليها املشار األداء فجوة االعتبار بعنی

املرغوب )معمار،  األداء مستوى إىل القصور أو الضعف من خيلو ال الذي احلايل املستوى من واالنتقال أدائه تطوير
2010.) 

ة معينة احملددة اليت حيتاجها فرد يف مؤسسة أو وظيف من املهارات واملعارف واالجتاهاتاالحتياج التدرييب" هو جمموعة 
( أو هو 2003:16من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية" )برنامج تنمية اجملتمعات احمللية، 

لقيام اجمموعة التغريات املطلوب إحداثها يف الفرد العامل يف بعض النواحي هبدف جعله صاحلًا لشغل الوظيفة املعينة و 
ية هذا النقص "تدريب" يتضمن إمكانية تغط "احتياج" يتضمن وجود نقص ما وربطه بلفظ بالعمل املطلوب منه، فلفظ
 عن طريق إجراءات معينة.

ومفهوم االحتياجات التدريبية يطبق على مجلة التغريات املطلوب إحداثها يف صفوف العاملنی مهاريًا ومعرفياً، بقصد 
من املشكالت اليت تعرتض طريق اإلنتاج، عرب السعي لتطبيق أسلوب منظم ملواجهة نقص أو قصور  تطوير األداء واحلد

ما يف جمال معنی، وهذا النشاط نوع من احلاجة إىل التحسنی يف األداء اإلنساين الذي ميكن تلبيته بواسطة التدريب 
 املنظم.

رد للنجاح يف أداء املهارة اليت جيب أن يتعلمها أو يكتسبها الف"املعرفة أو  إهنا فالتعريف املبسط للحاجة التدريبية يقول:
األعمال، وهذه احلاجة تأيت يف سياق" جمموعة من املتغريات اليت تتعلق بالعمل حالياً ومستقبلياً مما يتطلب األمر إحداث 

الت اليت تعرتض األداء ة املشكتغيريات متنوعة يف املعارف واالجتاهات واملهارات هبدف التطوير وتقوية االستعداد ملواجه
 (.218: 2006الباقي،  مبستوياته املختلفة" )عبد
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 جهة، من البشرية املوارد كفاءة ملستوى الراهن الوضع بنی ( االحتياجات التدريبية أهنا: الفجوة2009عقيلي ) وعرف 
 ثانية. جهة من والتصرفات السلوكيات أو املعارف، أو املهارات، يف سواء إليها الوصول املطلوب الكفاءة ومستوى

من م شخصياهتلتنمية  تدريب من املوظفون حيتاجه ما بأنه: التدريبية االحتياجات ( مفهوم2006) العزاوي وحدد
 الفنية. واملهارات السلوكية، واملعارف واملهارات والفكرية، واملعارف اإلدارية واملهارات املعارف

 أن كما التدريبية، ملواجهة االحتياجات يصمم أن جيب التدريب أن التدريبية األوساط يف قبوال األكثر املسلمات ومن
 أهداف مبثابة هي االحتياجات هذه ألن والربامج التدريبية، اخلطط لبناء االرتكاز حمور متثل وحصرها االحتياجات هذه

 علمي بنشاط يسبق أن يتحتم نشودةامل الفاعلية التدريب يكتسب ولكي تلبيتها وتغطيتها، إىل االسرتاتيجية تسعى
 الربامج تصميم بغرض التدريبية االحتياجات عن الدقيق الكشف أجل من والعملية الدراسة العلمية يعتمد هادف،

 (. 2002)الطعاين، الالحقة والدورات التدريبية
 يلي: إن هذه التفسريات املختلفة لالحتياجات التدريبية تقودنا إىل استنتاج ما

االحتياجات التدريبية متثل نواحي ضعف أو نقص فنية أو إنسانية، حالية أو حمتملة يف قدرات العاملنی أو  .1
 معلوماهتم أو اجتاهاهتم أو مشكالت حمددة يراد حلها.

االحتياجات التدريبية متثل أهدافًا للتدريب تسعى املنظمة إىل حتقيقها بناء على نتائج تقدير االحتياجات،  .2
 ال يكون إال إذا كانت هناك احتياجات تدريبية.فالتدريب 

 أمهية حتديد الفئة املستهدفة بالتدريب وترتيب االحتياجات حسب األولوية. .3
 أمهية حتديد نوع ومستوى التدريب املطلوب ومكان إجراء التدريب. .4
 اخل(... ية،مالأمهية حتديد جدول زمين لألنشطة التدريبية واملوارد املطلوبة للتدريب )موارد بشرية،  .5

للتدريب اإلداري  خطوات التخطيط من رئيسة خطوة التدريبية االحتياجات حتديد أن السابقة األدبيات من كما يستدل
 املطلوبة التغريات جمموعة تعين االحتياجات التدريبية للفرد. وأن املستهدف واألداء احلايل باألداء تتعلق وأهنا املصريف

 وتعترب أدائه. يف القصور وتاليف الفرد كفاءة رفع مستوى األداء وبالتايل رفع بقصد واالجتاهات واملهارات املعارف يف
 جتنب األخطاء إىل هبا االهتمام يؤدي حبيث للتدريب التخطيط يف األوىل اخلطوة االحتياجات التدريبية حتديد مرحلة
 فيها. للمشاركنی مناسبة غري تدريبية برامج على املال وهدر

 
 تحديد االحتياج التدريبي

حيدث االحتياج التدرييب عندما تكون هناك فجوة بنی األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة واالجتاهات احملددة اليت حيتاجها 
 فرد يف مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

 فاالحتياج يعرب عن الفجوة بنی الوضع الراهن )ما هو كائن( والوضع املأمول أو املثايل )ما جيب أن يكون(. 
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 : يوضح حتديد االحتياجات التدريبية.1شكل رقم:                          

 
 
 
 

 (.2010املصدر: )معمار، 
 
 
وإداء طبقنا هذا املفهوم على متدرب ما فنن ذلك حيدد )الفجوة يف القدرات(، وهي النقص يف املعارف واخلربات  

( مستويات ميكن 5ية يف املستوى املطلوب. وهناك )حتول دون القيام بأداء املهام الوظيف اليتوالسلوك واالجتاهات 
 (.   2010استخدامها لوصف مستوى شخص ما )معمار، 

 : يوضح مستويات املعارف والقدرات لألداء. 1جدول رقم:                          
  

 
 
 

 األداء املطلوب على النحو التايل:وميكن حتديد نوع التدريب بناًء على مستوى 
 : يوضح نوع التدريب املطلوب ملستوى األداء.2جدول رقم                       

 القدر املثايل من املعارف واملهارات واالجتاهات. اإلتقان 5
 معارف ومهارات واجتاهات لألداء الدقيق. الدقة  4
 واالجتاهات للقيام مبهام وظيفية.قدر مناسب من املعارف واملهارات  الكفاية  3
 قدر غري كاٍف من املعارف واملهارات واالجتاهات عن املوضوع. النقص 2
 ال ميلك أي معلومات عن املوضوع. االنعدام  1

 

 معرفة الشخص عن املوضوع معدومة متاماً.  االنعدام  1
 لكنها غري كافية.توجد بعض املعرفة العامة  النقص 2
 يوجد قدر مناسب من املعارف واملهارات للقيام باملهام لكن األداء غري فعال. الكفاية  3
 هو املستوى املطلوب لتحقيق دقة وانتظام األداء. الدقة  4
 هو اجلمع بنی الدقة والسرعة يف األداء. اإلتقان 5

 ما هو كائن
 ما يجب أن يكون الفجوة

االحتياجات  مستوى األداء الحالي

 التدريبية

 مستوى األداء المستهدف -

المهارات والمعارف اآلزمة ألداء  -

 العمل.
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وميكن وصف االحتياجات التدريبية بأهنا تتمثل يف الفجوة بنی مستوى األداء املتوقع لألفراد ومستوى أدائهم احلايل. 
وتعكس االحتياجات التدريبية وجود مشكلة ما يف املنظمة، ووجود هذه املشكلة يعين بالضرورة وجود حاجة ال بد من 

 (.2005حتديدها والعمل على إشباعها )توفيق، 
يب ر وحتديد هذه االحتياجات مُيك ن من التعرف على هذه الفجوة اليت متثل االحتياج التدرييب دراستها وحتليلها ملعرفة التد

 املطلوب. وعليه فنن هناك نوعان من االحتياجات التدريبية:
 االحتياجات احلالية: وهي االحتياجات التدريبية اليت ترتبط مبستوى األداء احلايل. .1
ا من خالل األفراد القائمنی هب التنبؤاالحتياجات املستقبلية: وهي االحتياجات املرتبطة باملستقبل، واليت يتم  .2

 (.319: 1996على اإلدارة واملنظمة )كامل، 
 : يوضح أسباب فجوات األداء يف املنظمات. 3جدول رقم:                        

 أسباب تنظيمية أسباب مادية أسباب تقنية أسباب بشرية
 نقص/عدم تناسب

 قدرا ت العاملنی 
عدم مالءمة التقنيات ملتطلبات 

 العمل
نقص/عدم صالحية 

 اخلامات
 عيوب اهلياكل التنظيمية.

ضعف/عدم رغبة العاملنی 
 يف العمل.

عدم/استيعاب العاملنی 
 خلصائص التقنيات.

نقص/ عدم صالحية 
 املعدات واآلالت.

قصور يف حتديد 
الصالحيات وعدم متكنی 

 العاملنی
تناقض خصائص الفرد مع 

 متطلبات العمل.
تها م مواكبتقادم التقنيات وعد

 حلركة التطوير يف األداء.
قصور يف تصميم أو عدم 

 صالحية مكان العمل.
شيوع املسئوليات وعدم 

 حتديدها بدقة.
 (.2010معمار، ;1996كامل، ) املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على       

 املنظمة هي:( أنَّ هناك ثالثة أنواع رئيسة من املشكالت ميكن أن تواجهها 2009ويرى الطعاين )
مشكالت حاضرة وواقعة: أي أهنا موجودة فعاًل يف املنظمة وميكن حلها عن طريق التدريب كمشكلة تأهيل  .1

 العاملنی اجلدد وتدريبهم على أساليب العمل يف املنظمة.
 مشكالت ُمقِبلة: أي أهنا ستقع يف املستقبل، ومثال ذلك حدوث تغريات يف البئية اخلارجية للمنظمة. .2
مشكالت عدم القدرة على التحديث: وهنا جتد املنظمة نفسها ال تتسم بالفعالية املطلوبة؛ األمر الذي يهدد  .3

 مستوى إجناز أهدافها واستمرارها. 
إن وجود هذه املشكالت يف املنظمة يعين بالضرورة أن هناك حاجات يف املنظمة، حالية أو مستقبلية تعاين منها 

( ميكن أن 2000يقودنا إىل االستنتاج بأن االحتياجات التدريبية كما يرى )أبوشيخة، ال بد من مواجهتها. وهذا 
 تتنوع يف اآليت:
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  احتياجات عادية تتعلق بتدريب املوظفنی اجلدد، وتدريب املوظفنی احلالينی ألغراض الرتقية أو النقل لوظائف
 أخرى وما شابه ذلك.

 م نسانية واقعية أو حمتملة يف مهارات العاملنی أو معلوماهتاحتياجات ملواجهة نواحي ضعف أو نقص فنية أو إ
 أو اجتاهاهتم، اي أهنا احتياجات ملواجهة مشكالت آنية أو حمتملة.

  احتياجات غري تقليدية، إذ قد ال جتد املنظمة نفسها أمام أية مشكلة تقليدية، عادية كانت أو غري عادية، إال
 مثال.  أهنا قد تعاين من تدين مستوى الفعالية

 إنَّ املعىن احلقيقي لعملية حتديد االحتياجات يقوم على حمورين رئيسينی:
 . حمور اإلمكانيات والفرص التدريبية.2. حمور األداء.                                    1

 : يوضح مصفوفة املوقف اإلداري لتحديد االحتياجات التدريبية.2شكل رقم:                 
 

 الالزمة                                                                                            
                                                                                          

 الفرص التدريبية                                                                                           
                                                                                             

 احلالية                                                                                             
 
 

 املستهدف                         األداء                         احلايل                
                     

ولشرح هذا الشكل ميكننا أن نقول بأن الدائرة األوىل تضم مؤسسات متميزة لديها وضوح كامل يف املعايري واجلداول  
وفر الفرص املادية والبشرية اليت ت اإلمكانياتوضوعة لذلك. كما لديها وخطط العمل املتعلقة باملستقبل واجلداول امل

 .الالزمةالتدريبية 
أما الدائرة الثانية فتضم املؤسسات اليت لديها وضوح كامل يف متطلبات التدريب الالزمة وفقًا خلطط ومعايري وجداول 

عدم  الوفاء هبذه االحتياجات. قد يكون ذلك بسببميكن من خالهلا  زمنية حمددة. إال أن  الفرص التدريبية احلالية ال
 توفر اإلمكانيات املادية والبشرية جلهاز التدريب الداخلي.

األداء المستهدف 

)+( 

 (-الفرص الالزمة )

األداء المستهدف  

)+( 

الفرص الالزمة   

)+( 

 (-األداء الحالي )  

الفرص الالزمة 

)+( 

 (-)األداء الحالي  

 (-الفرص الالزمة )

1 

2 

4 

3 
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الدائرة الثالثة تضم املؤسسات اليت ليس لديها أي تصور علمي حمدد عن معايري األداء أو نظام الفعالية الكلية وطبيعة 
ها كما أنه ليس لديها سوى الفرص التدريبية احلالية واليت مت حتديدأدوات القياس الالزمة ملدخالت العمل املختلفة.  

 عادة يف شكل رقمي ليس له أي داللة أو معىن سوى إضافته )كرقم( يف التقارير السنوية هلذه املؤسسات.
ة، إال أهنا يالدائرة الرابعة وتشمل مؤسسات لديها وفرة يف الوسائل واملعدات واألجهزة التدريبية وكذلك الكفاءات البشر 

-22: 2009ال تتوفر لديها الرؤية االسرتاتيجية أو املنهجية املتعلقة برسالة التدريب أو رسالة املنظمة ككل )توفيق، 
24                    .) 

 باعتبارها التدريبية حتديد االحتياجات مير عرب أن جيب املصارف، يف العاملنی تواجه اليت املشكالت حتديد وعليه فنن 
 على بناء وعلمي، واقعي أساس على التدريبية مبنياً  االحتياجات حتديد يكون أن التدريب. ويشرتط خطوات أوىل

 .وحتسينها تطويرها املطلوب النواحي ميكن حتديد حىت واملنظمة والفرد الوظيفة لواقع عملية دراسة
 

 مستويات تحديد االحتياجات التدريبية:  
االحتياجات التدريبية الالزمة، تعد املستويات التالية أهم املؤشرات لتحديد االحتياجات ولتحقيق هدف جودة حتديد 

 :التدريبية
 المستوى األول. تحليل األهداف االستراتيجية للبنك 

 حيث تغطي مجيعها آجال زمنية يضع البنك أهدافه االسرتاتيجية الكلية على شكل رسالة ورؤية وأهداف طويلة املدى
 ادة ما تتسم باملرونة ملواجهة املتطلبات اليت تفرزها التغريات املتسارعة يف عامل األعمال، ويكون هلذه األهدافخمتلفة. وع

ات اليت حتدث على ومع استصحاب التغري  تأثرياهتا املباشرة على الدور الذي ينبغي على العاملنی القيام به لتحقيقها.
ملطلوب حتقيقها دراسة مستمرة، ومن مث استنباط القدرات واملهارات مستوى املهن يصبح من الالزم دراسة األهداف ا

الالزم توافرها يف العاملنی، ومتثل هذه القدرات واملهارات الالزمة احتياجًا تدريبيًا جبب الوفاء به وفقًا لصيغة "مسارت" 
(SMART). 

 المستوى الثاني. تحليل الوظائف:
ظائف األساسية لتحديد االحتياجات التدريبية، إذ تكشف عملية حتليل الو تشكل عملية حتليل الوظائف احدى الوسائل 

وإذا ما أمكن التعرف على املسارات الوظيفية  يف البنك القدرات واملهارات الالزمة ألداء املهام لكل وظيفة من الوظائف
يبية املناسبة لشغل وظائف لتدر املستقبلية ميكن ليس فقط حتديد االحتياجات التدريبية اآلنية بل ميكن تصميم اخلطط ا

  املستقبل.
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 الفرد(: تحليل)األداء المستوى الثالث. تحليل نتائج تقييم 
تتمثل هذه العملية يف تقييم أداء العاملنی وحتديد مناطق القوة والعمل على تدعيمها عرب وضع خطة تدريبية مستصحبة 

على  تقييم األداء يف التعرف على نقاط الضعف يف األداء والتعرفاملسارات الوظيفية املتاحة أمام العاملنی، كما يسهم 
 أسبابه ووضع اخلطة التدريبية الالزمة لالرتقاء باألداء ملستوى يفوق املتوقع.

يبية للعاملنی على در مما جاء أعاله خنلص إىل مقرتح يُعرب  عن اجملاالت اليت ميكن عن طريقها حتديد االحتياجات الت
 : النحو التايل

 .االختيارحتديد االحتياجات التدريبية من خالل نتائج وتوصيات جلان  .1
 .)حتليل الوظائف( حتديد االحتياجات التدريبية من خالل املهام والواجبات الوظيفية اليت ميارسها العامل فعلياً  .2
 .حتديد االحتياجات التدريبية من خالل نتائج وتوصيات تقييم األداء .3
 .لوظيفي(احتديد االحتياجات التدريبية من خالل سلم الوظائف )متطلبات الوظائف األعلى يف السلم  .4
 . كل اجملاالت األخرى اليت تراها اإلدارة التنفيذية العليا .5
 حتديد االحتياجات وفقاً ألهداف البنك ورؤيته االسرتاتيجية.  .6

ج التدرييب مستويات إدارية، فنننا نقرتح مراعاة درجة االحتيا أن الوظائف بالبنك قد مت تقسيمها إىل ثالثة  وبافرتاض
 لتطوير القدرات واملهارات املقرتحة على النحو التايل:

                                                                                                             بالوظيفة:املستويات اإلدارية حسب ترتيب ورودها لتقييم مستوى املهارة أو القدرة املطلوبة ألداء األعمال املتعلقة 
 . املستوى األول: )اإلدارة العليا(.1

 . املستوى الثاين: )اإلدارة الوسطى(.2

 . املستوى الثالث:)اإلدارة التنفيذية(.3

 عناصر االحتياجات التدريبية
 التدريب معرفة مسئويل على عناصر رئيسة يتعنی ثالثة يف تتمثل أهنا يتضح تعريف االحتياجات التدريبية خالل من

تلك  توضيح يلي وفيما تغيري. إحداث أي يف البداية نقطة تغيريه ميثل يراد خصائص ما معرفة ألن منها، خصائص كل
 :(1992 العناصر كما يراها )صادق،
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 الذي يستطيع احلد إىل واستيعاهبا فهمها مع جديدة معارف وأفكار على احلصول هبا املعلومات: ويقصد .1
املنظمة للعمل، واستيعاب  اللوائح معرفة مثل عملياً، منها واالستفادة املعرفة هذه عن يعرب أن الفرد عنده

 .الفرد حتسنی أداء إىل تعلمها حبيث يؤدي معنی، مبوضوع متعلقة حقائق معلومات أو
نفس  واستخدام بطريقة أكثر فعالية حديثة وسائل استخدام على القدرة اكتساب العامل وتعىن :املهارات .2

 يف والتفاعل الصحيح املمارسة عاملنی رئيسينی مها توافر عليها للحصول ويلزم كفاءة. أكثر بطريقة الوسائل
 .املوقف التدرييب

 ومبعىن املواقف بطريقة جديدة، األشخاص أو أو األشياء به اكتساب نزعات للتصرف حنو املقصود :السلوك .3
تثبيت  قبل يتطلب حمو عادات واجتاهات قدمية وهذا جتاهها. إجيابية فكرية عادة أو مسلك ذهين تكوين آخر

 ترسيخ يف كبري املتدربنی دور من الكبرية بل إن للمشاركة وحدها املعرفة تكفي ال وهنا االجتاهات اجلديدة،
 فقط، املعرفة حد توقف عند تغيرياً  االجتاهات تعترب يف تغيري يصحبها ال يف املعرفة زيادة وكل االجتاهات، هذه

 (.2005يفعله )توفيق،  وما الفرد يقوله بنی ما انفصال يكون هناك وبالتايل
 

   أهمية تحديد االحتياجات التدريبية
على حتديد النقص  الربامج التدريبية، حيث تساعدتعترب عملية حتديد االحتياجات التدريبية مدخاًل طبيعيًا لتصميم 

الذي ينبغي تعويضه عن طريق التدريب، وذلك من خالل اختيار نوع التدريب املناسب والفئات املستهدفة بالتدريب، 
 (.24: 1999وبالتايل ختفيض النفقات وتقليل التكاليف )أيوب، 

 نتيجة التدريب كان التدريب، فنذا خطوات باقي إىل العنصر سوف ينتقل بالضرورة هذا يف حيدث إن أي خلل 
العملية  مبراحل للقيام األساسية اخلطوات أولويات من وجعله عملي واقع إىل هذا االحتياج ترمجة فاألوىل معنی الحتياج

 (.1990التدريبية )زاهر، 
 وبالتايل هلم املناسب ونوع التدريب تدريبهم املطلوب األفراد إىل إشارهتا يف التدريبية االحتياجات حتديد وتكمن أمهية

 املرجوة األهداف وحتقيق األداء وحتسنی للتدريب الصحيح التقييم على منهم. وكل ذلك يساعد املتوقعة النتائج حتد د
 تتحقق ال تدريبية برامج تنفيذ إىل بالنتيجة يؤدي سوف التدريبية لالحتياجات خاطئالعملية التدريبية. وكل حتديد  من

 (.2002واملال )الغامدي،  واجلهد الوقت إىل إهدار وتؤدي منها افاألهد
 البشرية املوارد احتياجات ختطيط وتقييم بشكل سليم إال إذا متمَّ ذلك عن طريق التدريبية االحتياجات حتديد ميكن وال

 حيث من وحمتوياته التدرييب الربنامج بأهداف األوىل التدريبية بالدرجة االحتياجات هذه ربط وبالتايل وحتليلها ودراستها
 (. 2006واختيار املتدربنی )توفيق،  التدريبية األساليب
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وتساعد االحتياجات التدريبية يف بناء عالقات مع املتدربنی قبل االلتقاء هبم يف املوقع التدرييب، ويتم ذلك عادة من 
 بانة. اخلاالستالحتياجات سواء كانت باهلاتف أو خالل استخدام إحدى أدوات مجع املعلومات الالزمة لتحديد هذه ا

(Silberman, 1999. P: 8 .) 
 

 تصنيف االحتياجات التدريبية
 كما أن الباحثنی والعاملنی لديها. لظروف العمل طبقاً  أخرى إىل منظمة من وتتباين االحتياجات التدريبية تتنوع

 خالهلا، من ينظرون اليت الختالف الزوايا نظراً  التدريبية، االحتياجات أنواع حتديد يف بالتدريب خيتلفون املهتمنی
يصنف االحتياجات  االحتياجات التدريبية. فبعض الباحثنی أنواع حتديد يف عليها يعتمدون اليت وباختالف األطوار

واحتياجات  العمل، كفاءة لرفع األفراد واحتياجات تشغيلية لتحسنی أداء احتياجات تدريبية اهلدف إىل ضوء يف التدريبية
إىل  الزمن يف ضوء أو مجاعية ، وأخرى احتياجات فردية التدريب إىل كثافة يف ضوء أو املنظمة، فاعلية لزيادة تطويرية

 التدريب إىل مكان ضوء يف أو املدى، بعيدة احتياجات مستقبلية أو املدى احتياجات قريبة أو احتياجات عاجلة،
التدريب  طريقة يف ضوء أو التدريب وهيئات مراكز على تعتمد وأخرى الداخلية اخلربة تشبعها تدريبية احتياجات

 (.1986 وآخرون، نظرية )حريب معرفية واحتياجات تدريبية إىل احتياجات تدريبية تطبيقية، وأسلوبه
 وفق ياجات التدريبيةاالحت تلك اليت تقسم فهي االحتياجات التدريبية ألنواع واستخداماً  التصنيفات شيوعاً  أكثر أما 

 واحتياجات الفرد. وفيما واحتياجات اجلماعات، واحتياجات الوظيفة، احتياجات املنظمة إىل اإلداري التنظيم معيار
 منها: نوع لكل توضيح يلي

ويتم  أهداف املنظمة، من وتستمد شاملة، احتياجات كلية احتياجات املنظمة متثل :المنظمة احتياجات .1
حتديد احتياجات  نتائج استخدام وميكن املنظمة، تطوير بعض أشكال طريق االحتياجات عن هذه تلبية

 :يف املنظمة
 .بأهداف املنظمة االحتياجات التدريبية ربط. أ

 .العاملنی باحتياجات التدريب لألفراد احتياجات املنظمة ب. ربط
 اخلارجية". البيئة املنظمة" على تؤثر اليت اخلارجية القوى ج. حتديد

 تدريب وتطوير األشخاص احملتاجنی إىل لتحديد القرارات اخلاصة على يؤثر احتياجات املنظمة حتديد أن ويالحظ
 )اهلواري، التدريب والتطوير عملية من تبقى ما على إلقاء الضوء يف ويفيد تدريب، إىل حتتاج والوظائف اليت لقدراهتم،
1992:) 
 .الوظيفة حسب نوع الصعوبة بالغ أمراً  أو سهاًل  أمراً  يكون قد االحتياج من النوع هذا :الوظيفة . احتياجات2

 حيث يتم سهلة تكون العملية مشاهدهتا، ميكن عقلية مهارات حركية على تعتمد اليت الوظائف التشغيلية فمثالً 
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 مث احليوية. املهام من مهمة كل ألداء املعارف واملهارات الالزمة وحتديد واملهام، الوظيفي للمجال حتليل إجراء
 أثناء جيري ما بسبب أن تعقيداً  أكثر فهي للوظائف اإلدارية بالنسبة أما .للعمل األداء النموذجي معايري حتديد
أو وجدانية  عمليات عقلية، على يشتمل حيث أنه مالحظته السهل من يكون ال املوظف لواجبات وظيفته تأدية
 (.2010به )معمار،  اخلاصة ةاالحتياجات التدريبي حتديد يف الدقةالوظائف يتطلب  من النوع وهذا

احتياجات املنظمة واحتياجات  من كل من سهولة األكثر احتياجات األفراد حتديد : يعتربالفرد . احتياجات3
واجلسمية،  بتحليل اخلصائص العقلية التعرف عليها حيث ميكن حتديداً، أكثر االحتياجات تعترب فهذه اجلماعة،
 عبارة العاملنی. فاحتياجات الفرد لألفراد السابق واألداء واملهارات واملعارف والدافعية، والتدريب واخلربة والتعليم

 بأعمال تكليفه أو مستقباًل، التطورات بالعمل تلحق أن بعد أو احلايل، عمله من تنبع تلك االحتياجات اليت عن
 املهارات واملعارف واالجتاهات اليت بتحديد معرفته االحتياجات ميكن من النوع وهذا مثاًل، أكرب بسبب الرتقية

املنظمة )اخلطيب،  يف واملستقبلية واجبات وظيفته احلالية يؤدي أن يستطيع حىت تطويرها على الفرد يعمل جيب أن
1995.) 

 
 نماذج تحديد االحتياجات التدريبية

 أو متجانسة جمموعات بسهولة ضمن تصنيفها دون حتول وبصورة التدريبية، االحتياجات حتديد مناذج تعددت لقد
 اآلتية: املداخل يف حصرها ميكن عام وبشكل إاًل أنه منسجمة،

 Dugan Laird) دوجان لريد ) . منوذج1
جوة بنی فويطلق عليه لقب" منوذج الفجوة بنی أداءين"، وهنا حيدد القائم على حتديد االحتياجات التدريبية، حتديد ال

 مستويات األداء الفعلية )األداء احلايل( واألداء املعياري )املستهدف( ليتم على أساسها حتديد تلك االحتياجات، ويركز
 على التدريبية االحتياجات حتديد عملية على مجع املعلومات عن املنظمة اليت تواجه مشكلة ما، وتشمل النموذج هذا

     ):2000التالية )عساف،  اخلطوات
 املنظمة يف املشكلة عن املعلومات مجع. 
 الفجوة(. يكون أن ينبغي وما كائن هو ما بنی األداء مقارنة( 
 األداء يف فجوة وجود عدم أو وجود اكتشاف. 
 التدريبية. الفجوة أمهية تقدير 
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 ((Joseph Prokopenkoبروكوبنكو وجوزيف  (Milan Kubr)كوبر ميالن . منوذج2
 ويتألف املنظمة، املوظفنی ومتطلبات حاجات على الرتكيز على التدريبية لالحتياجات حتديده عند النموذج هذا ويقوم

 التدريبية الربامج ملعلومات بتطوير وتنتهي مشكالت التنظيم باكتشاف تبدأ األساسية، املقومات من سبعة من النموذج
 (.1996األردين،  اإلدارة التنظيم )معهد ملشكالت حلوال تعترب واليت التدريبية وغري

 (Peter pipe) وبيرت بايب ( (Robert magerمنوذج روبرت ميجر. 3
ووفقًا هلذا النموذج فنن القائم على حتديد االحتياجات التدريبية حيلل أداء العنصر البشري، ويسأل اثين عشر سؤاالً 

ص واألداء املطلوب؟ وهل هذا التناقض مهم؟ وهل مثة نقعند قيامه هبذه العملية وهي: ما التناقض بنی األداء الواقعي 
يف املهارة؟ وهل متكن العاملون من أداء أعماهلم بنجاح يف املاضي؟ وهل تستخدم املهارة املطلوبة مرات متعددة؟ وهل 

غري  لمثة طريقة أبسط ألداء العمل؟ وهل ميلكون من املقومات ما يعينهم على أداء وظائفهم؟ وهل يوقع العقاب بشك
مقصود على األداء املرغوب فيه؟ وهل ترتتب مكافآت معينة عندما يؤدي العاملون أعماهلم؟ وهل مثة أمهية حقيقية 
ترتتب على أداء األعمال بشكل صحيح؟ وهل مثة عقبات تقف يف وجه األداء؟ وما القيود املفروضة على احللول 

 (.164-162: 2005املمكنة؟ )حسنی، 
 (Allen Bernstein) نستاين. نموذج الين بير 4
يتمثل هذا النموذج يف اختيار اسرتاتيجية تتصل باالحتياجات املرتبطة بالكفاءات وتتعلق بتحليل األداء، وحتديد  

علقة االحتياجات التدريبية واملتمثلة يف األداء املرغوب فيه، مت التمييز بنی االحتياجات املتعلقة بالتدريب واالحتياجات املت
 (.31: 2004)الطعاين،  ل األخرى، انتهاًء بتحديد األهداف التدريبيةبالعوام

 . النموذج المتكامل5
تُفصل االحتياجات التدريبية عن فلسفة املنظمة واألهداف األساسية، كما أنه ال يركز على  وفقًا هلذا النموذج ال 

ر فهو يقوم على حتليل املنظمة من وقت آلخموضوع األداء؛ ألن ذلك يهمل إىل حد ما االحتياجات اخلاصة باإلبداع، 
وعلى املستوينی الكلي واجلزئي ال كتشاف ظواهر وأعراض املشاكل اليت تعاين منها املنظمة، مث حتليل هذه األعراض 
وبلورهتا يف صورة مشاكل حمددة، وحتديد املستوى الذي تقع فيه املشكالت، والعمل على فرزها لتحديد االحتياجات 

 (.97-96: 2006)العزاوي،  التدريبية
 

 التدريبية االحتياجات لتحديد البيانات جمع أساليب
 التنوع هذا ويأيت االحتياجات التدريبية، حتديد يف استخدامها هبدف البيانات جبمع اخلاصة والطرق األساليب تتنوع 

 حصر يلي وفيما فيها. العاملنی املنظمة وعدد حجم أو بساطتها أو االحتياجات تعقد درجة مع ليتناسب والتباين
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واليت تتمثل يف الطرق  التدريبية االحتياجات بتحديد اخلاصة البيانات جلمع كأساليب واستخداماً  شيوعاً  األكثر للطرق
 التالية:
 عن عبارة وهي استخداماً، البيانات مجع وسائل أكثر من (: وتعدQuestionnaire) Theاالستبانة  .1

وهتدف االستبانة  قد تكون مفتوحة أو حمددة اإلجابة. واليتمن األسئلة  جمموعة تتضمن استمارات أو بطاقات
 حيث التطبيق واالستخدام مبرونة االستبانة وتتميز التدريبية. االحتياجات للحصول على البيانات للتعرف على

 األساليب )الصرييف، من بغريها مقارنة للوقت وتوفرياً  وتكلفة جهداً  أهنا أقل كما ومجاعياً، فردياً  تطبيقها ميكن
2009.) 

والشخص نفسه ومع  التدريب خبري بنی الشخصية باملواجهة املقابلة وتتم (The Interview): املقابلة .2
 كاملة ودقيقة معلومات على احلصول خالل من التدريبية، ماتهعلى احتياجا التعرف بقصد رئيسه املباشر

 عن أسباب كافية معلومات على للحصول للموظف الفرصة وتتيح البيانات أمهية وتقييم تقدير من متُكن
 اليت والثبات للمعلومات الصدق من مزيًدا ويعطي لديه النفسية الناحية يشبع ما وهذا وأهدافها، املقابلة

 من املقابلة سلبيات من وعلى الرغم لديه. املفهومة غري النقاط فرصة الستيضاح للموظف تتيح يقدمها، كما
: 2001استخدامًا )أبوشيخة،  املعلومات مجع أكثر أساليب من تعترب أهنا إال للتكلفة وارتفاع للوقت طول

270.) 
 عند املوظف سلوك وتسجيل مبالحظة التدريب مسؤول يقوم وفيها :Observation) (Theاملالحظة  .3

 العمل. وتتميز بقواعد املوظف التزام السلوك، ومدى وقوع تصاحب اليت املواقف والعالقات وخمتلف حدوثه،
 تلقائًيا، مما سلوكهم يكون أن أي املالحظة. حتت هم ممن التعاون من نوع أي تتطلب ال بأهنا املالحظة
 فقد طويٍل، لوقت عليها احتياجها يعاب أنه إال . أكربمصداقية  عليها احلصول يتم اليت املعلومات يكسب

 بعض أحيانا تتدخل أن كما ميكن يالحظه، الذي السلوك يربز حىت طويلة فرتة مسؤول التدريب ينتظر
صحيحاً  ليس الباحث يالحظه ما يكون وبذلك املالحظة، أثناء واملواقف السلوك على تؤثر اليت الوقتية العوامل

  (.168: 2007)السيد، 
 من خرباء االستشارية اللجان (: تشكل(Consultation Committessاالستشارية:  اللجان .4

 عنها لكي الكافية املعلومات دراستها، ولديهم املطلوب أو الوظيفة بالنشاط وخربة عالقة وثيقة، ومسؤولنی هلم
 هذه دقيق. وتتكون بشكل التدريبية الوظائف، واحلاجات هذه منها تتكون واألعباء اليت املهمات يقرروا

ذلك. ومن  إىل ضرورة دعت إذا خارجها من وأعضاء بشكل أساسي، املنظمة داخل أعضاء من من اللجان
 خطوط األفراد؛ وتقوي من بنی عدد والتفاعل املدخالت مكلفة؛ وتتيح وغري نسبياً  أهم مزاياها: أهنا بسيطة

 آراء على تعتمد التحيز، ألهنا من نوع على العملية. أما من عيوهبا فهي تنطوي يف بنی املشاركنی االتصاالت
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 صورة من فقط جزء واحد ظهور عنها ينتج التنظيمية؛ وقد أو الفردية نظرهم وجهة من هؤالء املستشارين
 (.73: 1997للمجتمع )عبدالوهاب،  متاما ممثلة ال تكون قد اللجنة ألن نظرا االحتياجات التدريبية؛

 لتقومي نظم املنظمات بننشاء قامت معظم : لقد(Evaluation of performanceاألداء ) تقومي .5
 هذا يتجاوز الذي األداء ملكافأة وأساساً  األداء، األدىن ملعايري احلد حتقيق لضمان وسيلة األداء، ولكي يكون

 االعتماد ميكن أساساً  األداء تقومي حتليل من عليها احلصول يتم املعلومات اليت أن تكون األدىن. وميكن احلد
باحتياجات التدريب والتطوير  ملحوظات تتعلق لألداء تقومي أي حتليل االحتياجات حيث يتضمن يف عليه

الفجوات  النظم اجليدة وحتدد الوظيفة. واجبات ومهام أداء تقوميات عن مالحظات أو إىل باإلضافة للعاملنی،
 (.318: 2002املرغوب فيه )اخلطيب،  املطلوب أو األداء ومستوى احلايل االحنرافات بنی األداء أو

: تتمثل مهمة هذا األداء يف تسهيل عملية (Documents and Records)الوثائق والسجالت باملنظمة  .6
احلصول على البيانات واملعلومات األساسية عن النقص واخللل يف املعلومات واملهارات واالجتاهات لدى املوظفنی عن 
 طريق السجالت والوثائق املختلفة للمنظمة وذلك لتحديد االحتياجات التدريبية للموظفنی ومن أمهها: دليل القوى

  (.90: 1996)ياغي،  التقارير الدوريةالعاملة ودليل الوصف الوظيفي للوظائف واملالكات الوظيفية للمنظمة و 
 

 التدريبية  االحتياجات تحديد معوقات
 تصل املنظمة لكي هلا املناسبة احللول وضع من بد ال تواجهنا العديد من املعوقات التدريبية االحتياجات حتديد عند
وميكن حصر  واحملددة الفعالة التدريبية األهداف إىل الوصول وبالتايل تستطيع وسليم احتياجاهتا بشكل دقيق حتديد إىل

 :فيما يلي 2003) وضحها )بطاينة، املعوقات كما أهم هذه
 .علمي بشكل التدريبية االحتياجات حتديد أ. عدم 

 .ةالتدريبي االحتياجات حتديد بأمهية املنظمات إدارات وعي ب. عدم
 .االحتياجات لتحديد الكايف إعطاء االهتمام والوقت دون التدريبية الربامج تنفيذ يف ج. السرعة
 .التدريبية الربامج يف الكيف دون بالكم د. االهتمام

 :منها املعوقات من عدداً  2005: 355) ؛ توفيق،244:  2007من )السيد، كال وأضاف
 .للمنظمة التنظيم اإلداري بناء مستويات كل على العاملنی لكل التدريبية االحتياجات حتديد عملية مشول ه. عدم 
 الوصول التدريبية، تستهدف االحتياجات لتحديد ككل التدريبية للعملية واضحة وسياسات خطط وجود و. عدم 

 .عليها ومتفق حمددة أهداف حتقيق إىل
 :منها املعوقات من عدداً ( 169  2009:)الصرييف، أيضاً  وأضاف
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 حتديد عملية لكي تنجح أنه مبعىن تعاوين: نشاط أهنا على التدريبية االحتياجات حتديد عملية إىل النظر عدم .1
 .والعاملنی التدريبية االحتياجات تقوم بتحديد اليت واجلهة اإلدارة من كل تعاون ينبغي التدريبية، االحتياجات

 دائمة االحتياجات التدريبية أن حنی يف النمط، بنفس واحدة ومتكررة بأهنا عملية التدريبية لالحتياجات النظر .2
 مستمرة عملية حتديد االحتياجات عملية وبالتايل تعترب العمل، وطرق بسبب تغري ظروف والتغري، التنوع

 .ومتنوعة
 يف أساسياً  مصدراً  املوظف يعترب حيث الوظائف واملسؤوليات املنوط هبا، يؤدي الذي تعاون املوظف عدم .3

 .التدرييب االحتياج لتحديد الالزمة ى املعلوماتعل احلصول
 يعود وذلك من املنظمات كثري يف التدريبية االحتياجات حتديد عملية إليها تستند اليت البيانات يف القصور .4

 :منها أسباب لعدة
o املعلومات يف التقارير ونظم القصور. 
o ومعاجلتها البيانات مجع يف احلديثة األساليب استخدام عدم. 
o االحتياجات حتديد عملية لنجاح البيانات بأمهية التدريب مسؤول وأ املدير وعي نقص. 

ملنظماهتم واليت  التدريبية االحتياجات حتديد عند التدريبية العملية خمططو فيها يقع قد األخطاء اليت وهناك العديد من
 كما يلي:: 2010: 404) أبوشيخة،(أوضحها 

 يلحق أن يف ما مدير يرغب فقد التدريبية، الرغبات وبنی التدريبية االحتياجات بنی التمييز على القدرة عدم .1
يكون  ما بقدر الشخص، لذلك حقيقية تدريبية احتياجات ليس إلشباع معنی برنامج يف معه العاملنی أحد

 الربنامج. هذا مبثل االلتحاق يف رئيسه رغبات أو الشخص هذا حتقيق رغبات ذلك من أجل
 احتياجاهتم عن التعبري عند املنظمة يف العاملنی أو العليا اإلدارة تبديها اليت لآلراء الدقيق الفحص عدم .2

 .غري ضرورية نفقات وحتمل جهد بذل إىل يؤدي قد مما التدريبية،
 حنی يف التدريب، خالل من هلا حل إجياد ميكن املنظمة تواجهها اليت املشكالت خمتلف بأن اخلاطئ االعتقاد .3

 ومسؤوليات واجبات ألداء الالزمتنی واملهارة املعرفة ضعف أو انعدام إىل أسباهبا يف تعود ال مشكالت هناك إن
 .ما وظيفة

 .لالحتياجات حتديد إجراء من بدال أخرى ملنظمات والتقليد والتخمنی احلدس على االعتماد .4
 .دقيق غري التحديد جيعل مما املستقبلية التدريبية االحتياجات وإمهال احلالية التدريبية االحتياجات على الرتكيز .5
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 :والتوصيات الدراسة ونتائج الخالصة
 حتديد مصادر عرض مت الدراسة وكذلك أهداف وحتديد وفوائدها التدريبية االحتياجات مفهوم استعراض مت لقد

 املعوقات بعض ورصدت .التدريبية االحتياجات املعلومات لتحديد مجع وأدوات وأساليب ومناذج التدريبية االحتياجات
 .أدناه املدرجة النتائج إىل التدريبية. وتوصلت الدراسة االحتياجات حتديد تواجه اليت
 

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم
 .املصريف للتدريب التخطيط عملية يف مهمة خطوة يعترب التدريبية االحتياجات . حتديد1
 .التدريبية القرارات صناعة يرشد علمية بطريقة التدريبية االحتياجات حتديد .2
 وتزويده أدائه يف معاجلة القصور على ومساعدته للفرد الكفاءة مستوى رفع التدريبية االحتياجات حتديد . حتقق3

 .للعمل الالزمة واملهارات باملعرفة
 الفجوة لديهم وحتديد العاملنی أداء مستوى معرفة على واملشرفنی الرؤساء االحتياجات التدريبية حتديد يساعد .4

 .علمية بطريقة ومعاجلتها األدائية
 وحتليل األداء، وحتليل الرئيس املباشر، ورأي رأي املوظف، أمهها ومن االحتياجات حتديد مصادر من العديد هناك .5

 .وغريها الوظيفي الرضا وعدم والغياب، الدوران، ونسبة والشكاوى، والتقارير، واملالحظة، املنظمة، وحتليل الوظيفة،
 وتقومي واملالحظة، االستقصاء، واملقابلة، وتشمل استخداماً  األكثر املعلومات مجع وسائل على إمجاع شبه هناك .6

 واللجان. النقاشية، واحللقات واالختبارات، األداء،
  

 :التوصيات
 :يلي ما بضرورة الدراسة توصي

 لالرجتال منعاً  للتدريب باملصارف التجارية الليبية التخطيط يف األساس واعتبارها الفعلية التدريبية االحتياجات .حتديد1
 .التدريبية الربامج طرح يف العشوائية أو
( SWOTحتليل بيئة املنظمة سوات ) أساليب مثل التدريبية االحتياجات حتديد يف احلديثة األساليب . استخدام2

 . وغريها اجلماعات مشاكل الوثائق، وحتليل وحتليل الذايت والتحديد الكامريا وأسلوب
النماذج  هذه من املعنية ظروف املنظمة يناسب ما واختيار املختلفة التدريبية االحتياجات حتديد مناذج على االطالع .3

 واالستناد عليها يف عملية حتديد االحتياجات التدريبية.
 بأسس التدريبية االحتجاجاتحتديد  مرحلة من ابتداءً  التدريبية العملية إلجناز وهادفة واضحة مراحل . اعتماد4

 .املستمر إجراء التحسنی هبدف التدريبية العملية بتقومي وانتهاءً  علمية
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 باستخدام الكفيلة القدرات ولديهم اجملال التدرييب يف واخلربات العالية املهارات ميتلكون خمتصنی مدربنی تووفر  .5
 التدريب. يف التقنيات احلديثة أفضل

 
 :المراجع 

 . إدارة املوارد البشرية. دار الشفاء للنشر والتوزيع. عمان.) 2001(شيخة، نادر أمحد.أبو  -
 . سلسلة املعرفة اإلدارية، إدارة املوارد البشرية: مكتبة عنی مشس.)2002اخلطيب، حممود. ) -
 . مؤسسة حورس الدولية.مرؤوسيك(. كيف حتفز 2009الصرييف. ) -
املركزية  اإلدارية األجهزةاحلكومية: دراسة استطالعية على  األجهزةفرق العمل يف  الستخدام(. مدى استعداد املديرين 2005) القحطاين، سامل سعيد. -

 (.1مبدينة الرياض. جملة اإلدارة العامة. الرياض. العدد)
 دار الشروق.. عمان. 1(. التدريب، مفهومه وفعالياته، ط2009) الطعاين، حسن أمحد. -
 البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان. اإلداري. دار(. التدريب 2006( .اهلل العزاوي، جنم عبد -
 . مركز اخلربات املهنية لإلدارة" بيمك" القاهرة. مصر.2، حتديد االحتياجات التدريبية بنی اهلدر واالستثمار. ط)2001الرمحن. ) توفيق، عبد -
 ، القاهرة. مركز اخلربات املهنية لإلدارة "بيمك".واملبادئ(. التدريب األصول 2007 (.الرمحن توفيق، عبد -
. املدخل التنظيمي كأسلوب شامل ومرن لتحديد االحتياجات التدريبية. اجمللة العربية لإلدارة. املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، )1986حريب وآخرون. ) -

 (.1عمان. العدد )
 (. دبلوماسية التعامل للقيادات العليا، مركز اخلربات املهنية لإلدارة.2006خرباء بيمك. ) -
 الرتبوية. الدوحة. البحوث(. تدريب الكوادر اإلدارية والتدريبية، إطار ختطيطي مقرتح: مركز 1990زاهر، ضياء الدين. ) - 

 والتوزيع.. القيادة والشخصية. دار النهضة العربية للنشر )1986عباس، حممد عوض. ) -
 (. إدارة املوارد البشرية املعاصرة، بعد اسرتاتيجي، عمان. دار وائل للنشر.2005) عقيلي، عمر وصفي. -
 سلسلة تنمية املهارات، القاهرة. ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع. (. حتديد االحتياجات التدريبية:2001عليوة، السيد. ) - 
 ة املوارد البشرية، القاهرة للنشر والتوزيع.(. إدار 1996كامل، مصطفى مصطفى. )  - 
 . دار بيونو للطباعة والنشر.واملبادئ. التدريب، األسس ) 2010) معمار، صالح صاحل. - 
 .(. أمهية حتديد االحتياجات التدريبية يف فعالية الربامج التدريبية. اجمللة العربية للتدريب. العدد الثالث1988( .الفتاح ياغي، حممد عبد - 
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 ملخص
كل مباشر يف معرفة ك بشسهم ذلىل أولويات علماء التنمية البشرية، حيث ي  و  عترب االهتمام بالدراسات النفسية من أ  ي  

لماء توصل إليه ع من آخر ماضيمكن اعتباره من فنسان وطرق التعامل معها. أما عن الذكاء الوجداين ات اإليسلوك
 قدرتنا أنهى ، والذي عرّفه علمريكي دانيال جوملاناأل عاملكان أول ظهور له على يد الو ، املاضيالنفس يف هناية القرن 

 فعال. بشكل اآلخرين مع وعالقاتنا انفعاالتنا وإدارة ذواتنا، حتقيق وعلى اآلخرين ومشاعر مشاعرنا معرفة على
ويظهر ذلك يف جل الدراسات اليت اطلع عليها الباحث،  ،معاجلة املوضوع من منظور غريب حبت كانتوقد   

ية البشرية عموما يف التنممن منظور إسالمي ألمهيته القصوى  ذكاء الوجداينط الضوء على اليلتأيت هذه الدراسة لتسل
 ويف اجملتمعات اإلسالمية خصوصا.

ا وإدارهتا اعر النفس من أجل التحكم فيهودوره يف معرفة مش الذكاء الوجداينوهتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية  
للحصول على عالقات ناجحة بني الشخص ونفسه وبني الشخص وغريه، حيث يعزز فيه جانب الثقة يف  ؛وتوجيهها

 اذ القرارات حبكمة ودقة، وذلك جتنبا للنتائج الوخيمة اليت قد جتر إىل ما ال حيمد عقباه. ها من اختالنفس، وميكن  
 أحاديثن وتفسريها، والسنة النبوية الشريفة م آياتمن  ورد يف القرآن الكرمي الرتكيز على ما وسيحاول الباحث

التعريفات دعم ل وشروحاهتا، واليت تشري إىل موضوع الذكاء الوجداين، كما سيتم والرجوع إىل كتب اللغة، وكتب القدامى
نهج التحليلي معتمدا يف ذلك املنهج االستقرائي وامل ضوح،واالستدالالت اليت قد حيتاج إليها الباحث ملزيد من الدقة والو 

 للوصول إىل ما يرنو إليه، مستخدما اخلطة التالية:
 مقدمة 

 علم النفس املعاصر يفتعريف الذكاء الوجداين وأهم مبادئه وأهدافه ول: األ بحثامل
 إسالميمنظور الثاين: مسامهة الذكاء الوجداين يف التنمية البشرية من  بحثامل

 النتائج والتوصيات: خامتة
 قائمة املصادر واملراجع

 .لبشريةالتنمية ا إدارة االنفعاالت، ،التحكم يف املشاعر، ، الذكاء العاطفيالوجداين الذكاءالكلمات المفتاحية: 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received  20/6/2015 
Received in revised form 20/7/2015 
Accepted 1/8/2015 
Available online 15/10/2015 
Keywords: 
Insert keywords for your paper 
 

 

             

             

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 3 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 مقدمة:
 راواسب تيم قال قد، فعليهمرَّ الذكاء الوجداين بعدة مراحل حىت وصل إلينا يف هناية القرن املاضي على الشكل الذي هو 

 إدوارد" ؛(Applied EIا "تطبيق الذكاء الوجداين" )م(  يف كتاهبTim Sparrow and Amanda Knight) نايت وأماندا
. م1920( سنة Social intelligence) االجتماعيهو أول من حتدث عن الذكاء  (Edward Thorndikeثورندايك )

أي  (Non intellective aspects) الفكرية غري اجلوانب، (David Wechslerوكسلر ) م ناقش ديفيد1940ويف سنة 
 .1"النفس

 ويناستخدم الطالب " أين ،م1986يف عام يشري املؤلف إىل أن أول بوادر الذكاء الوجداين الفعلي كانت مث 
، لكن حسب صاحب هالدكتورالنيل درجة  2"غري منشورة أطروحة يف "الذكاء العاطفي"عبارة  (Wayne Payneباين )

 الذكاء العاطفي كتاب له حول  "نشر أول( حيث Daniel Golemanالكتاب فإن السبق يف النشر كان لدانيال جوملان )
 .3م"1995عام 

 
 علم النفس المعاصر فيتعريف الذكاء الوجداني وأهم مبادئه وأهدافه و:: األ مبحثال

 (Emotional Intelligence)مفهوم الذكاء الوجداني المطلب األو:: 
و غرض واحد وه انيها لكنها يف النهاية تصب يفرون للذكاء الوجداين عرضوا عدة تعريفات خمتلفة يف ألفاظها ومعظ  املن  

    من بني التعريفات املتداولة نذكر ما يلي:معاجلة املشاعر بشىت أنواعها. 
، فرداملتواجدة عند أي  القدرات العاطفية من "سلسلة وه الذكاء الوجداين يقول دانيال جوملان :دانييل جولمانتعريف 

لى قدرة اإلنسان ع": فرتمجت التعريف كالتايلليلى اجلبايل أما ، 4"ه مع اآلخرينويف احتكاك ليت حيتاجها يف عملهوا
 .5مع ذاته ومع اآلخرين، لتحقيق أكرب قدر من السعادة لنفسه ومن حوله" التعامل اإلجيايب

، الفكرساعدة العواطف، مل، والتمكن من توليد املشاعر القدرة على إدراك هو "الذكاء الوجداين :ف سالوفي ومايريعر ت
 .6الفكري"و  العاطفيتعزيز النمو وذلك ل من أجل احلصول على عواطف منظمة، العاطفية واملعرفة العواطفولفهم 

                                                             
1 Tim Sparrow and Amanda Knight. Applied EI (The Importance of Attitudes in Developing Emotional 

Intelligence). 2006 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, 

England, p5. 
 أنظر، نفس املرجع، ص5. 2
 أنظر، نفس املرجع، ص3.5
4 Goleman Daniel, Emotional Intelligence, New York: Bantam Books, P271. 

 دانييل، جوملان، الذكاء العاطفي، ترمجة: ليلى اجلبايلي، )الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، د.ط، أكتوبر2000م(، ص5.1
6 Peter Salovey & Jack Mayer. Emotional development and emotional Intelligence, BasicBooks, A Subsidiary of Perseus Books, P5. 
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ات؛ لوكالسو  ،واملهارات قدرات االجتماعية،الو  العواطف من ماسكةجمموعة مت " الذكاء الوجداين هو:: بارون تعريف 
"جمموعة من القدرات تعريفا آخر لبارون حيث قال، ونقل جريالد وموش عن بارون 7الذكي" تصرفال اليت تؤثر على

 .8"اتوالضغوط يةتؤثر على قدرة املرء على النجاح يف التعامل مع املطالب البيئ غري املعرفية والكفاءات واملهارات اليت
 التعريف الراجح:

م والتحك   ري،النفس ومشاعر الغ مشاعرالقدرة على فهم ": هولذكاء الوجداين مما سلف من التعريفات نستطيع القول أن ا
 ."ها من سلبياتعنقصد جلب السعادة وجتنب ما قد ينجم وتوجيهها  ،فيها
 

 الثاني: مبادئ الذكاء الوجداني طلبالم
 الباحث أهم املبادئ املطروحة يف الذكاء الوجداين واليت اشتهر مؤلفوها بالتنظري هلذا العلم: هنا سيعرض

 جولمان: دانيا: ئدامب (1
 :نذكرها فيما يلي 9الوجداين للذكاء مخسة أبعاد هناك يرى جوملان أن

 .انفعاالهتاة يثق بنفسه وحيسن إدار  فردهو العامل الذي جيعل الو  (Self – awareness):بالذات  الوعي .1
 يف التحكم هو القدرة علىو  (Handling emotions generally): العواطف بشكل عامالتحكم في  .2

 .للشخص الداخلية االنفعاالت
 :وحيوي عدة دوافع نذكرها فيما يلي (:Motivationالتحفيز أو الدافعية ) .3

 .املطلوب املثابرة من أجل حتقيق، فرصالستغالل أي ال التأهب، اجملموعة ملا تصبو إليه التخطيط ،اإلجناز دافع
  .هممالمح وجوهأو نربات صوهتم  :من خالل اآلخرين مشاعر قراءة هي و  (Empathyالتعاطف ) .4

 .سياسيالوعي ال، اختالف الفاعليةلآلخرين، تقدمي العون ، التوافق مع اآلخرين، فهم اآلخرين على: ويرتكز
ن . وهلا عنصريزمات واملواقف املفاجئةقدرة على التعامل مع األال وهي (Social Skills):جتماعية اال تاراالمه .5

 اآلخرين. مع بسالمة التعامل، اآلخرين مشاعر مع التعامل مهارة  مها:و  مهمني
 الوعي، الذات إدارة، بالذات الوعي هي:، بأربعة مبادئ فقط 10كاري تشارنيس  طرح نظرية أخرى مع جوملان كما -

 ، ويبقى النموذج األول هو األكثر شهرة واستخداما.العالقات إدارة، اإلجتماعي
 : 11سالوفاي وكاريوسومبادئ  (2

                                                             
 14<، آخر تعديل، يوم: 2014/04/12م.=http://reuvenbaron.org/wp/?page_id انظر، موقع، بارون، >7
8 Gerald Matthews, Moshe Zeidner, and Richard D. Roberts,  Emotional Intelligence Science and Myth, A Bradford 

Book The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, p15 
9 Goleman Daniel, Working with Emotional Intelligence, New York, Bantam Books, P26-P27. 
10 Salovey and Caruso, The Emotionally Intelligent Manager, San Francisco, USA, Jossey-Bass, 1st edition, P28. 

11 Salovey and Caruso, The Emotionally Intelligent Manager, P xi. 

http://reuvenbaron.org/wp/?page_id=14
http://reuvenbaron.org/wp/?page_id=14
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فصيل املبادئ اليت طرحها للذكاء الوجداين، حيث ذكرها كالتايل وبنوع من الت جوملان يفخيتلف مع سلفر وماير   ال يكاد
، العواطف إدارة ،)الوعي الذايت( الشخص عواطف معرفة حنن يف غىن عنه ملا فيها من التشابه مع املبادئ السابقة جلوملان:

 .العالقات التعامل مع، اآلخرين عواطف إدراك، النفس حتفيز
بارون على عكس سابقيه يف الطرح مل يصنف مبادئ الذكاء الوجداين ذاتيا واجتماعيا، بل : 12بارونمبادئ  (3

 طرحها يف جمموعة من النقاط العامة على النحو اآليت:
 .أنفسنا وتقييمها يف بدقة على النظر القدرة إهنا :(Self-Regard) الذاتمعرفة  .1
 عواطفنا خمتلف القدرة على التعرف على هو :(Emotional Self-Awarenessالذاتي ) الوعي العاطفي .2
 التمييز بينهما. و 

 بشكل فعال التعبري قدرتنا على يوه (:Assertiveness / Emotional Self-Expressionتأكيد الذات ) .3
 .بشكل عام وأنفسنا مشاعرناعلى   وبناء

  .لآلخرين العاطفية من التبعية وهو القدرة على التخلص(: Independence) االستقال: .4
 .اآلخرين مشاعر وفهم إدراك ويعرب عن مدى قدرتنا على :(Empathy) التعاطف  .5
، الفئات االجتماعية التعامل مع خمتلفقدرتنا على  :(Social Responsibilityالمسؤولية االجتماعية ) .6
 .بناءة بطريقة هميف التعاون مع املسامهةو 

عالقات جيدة واحلفاظ  تأسيس قدرتنا على وهو (:Interpersonnel Relationship) بين األشخاص العالقة .7
  .جيد مع اآلخرين بشكل، والتواصل عليها

وقات ألعواطف يف اإدارة  على أنه القدرة  على ويعرف (:Stress Toleranceالتعامل مع الضغوطات ) .8
 .الضغوطات

طف للعوا والبناءة دارة الفعالةاإل على أنه القدرة  على ويعرف (:Impulse Control)التحكم في االندفاعات  .9
 يف حال االنفعال.

 امشاعرنمن  مبوضوعية التحق ق قدرتنا علىعلى  حيكم هذا العامل (:Reality-Testing) الواقعياالختبار  .10
 من خالل نظرة )حقيقة( خارجية. والتفكري

وف والوضعيات ظر يف ال والسلوك والتفكري املشاعرضبط على التكيف و  بقدرتنا ويعرف (:Flexibility) المرونة .11
 املستجدة.

                                                             
12 > ،موقع بارونانظر،   http://reuvenbaron.org/wp/?page_id= م.16/04/4014<، آخر تعديل يوم: 40  
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التعامل مع الشخصية و  ذات الطبيعة حل املشاكل قدرتنا على (:Problem-Solving) حل المشكالت .12
  .بشكل فعالاآلخرين 

 الشخصية حتديد األهداف قدرتنا على مبدى هذا العامل ويعرف (:Self-Actualization) تحقيق الذات .13
  .إمكانياتنا تفعيل من أجل لتحقيق هذه األهداف والدافع

 اه احلياةجتمتفائل و  احلفاظ على موقف إجيايب مبدى قدرتنا على هذا العامل ويعرف (:Optimism) التفاؤ: .14
  .الشدائدمواجهة  حىت يف

 مع باالحتواء على الشعور قدرتنا هذا العامل فويعر   (:Happiness /Well-Being)الرفاهية  أو السعادة .15
 .اآلخرين ومع احلياة بشكل عامأنفسنا، و 
 .يف النهاية ميكن تبقى أهم مبادئ الذكاء الوجداين املتداولة هي اليت طرحها دانيال جوملا 

 
 الثالث: أهداف الذكاء الوجداني طلبالم

 :أن( Jeanne Segal  and Jaelline Jaffe) 13جني سيغال وجيلني جاف يرى (1
 يف سلوكنا. عميقاتؤثر و  أفكارنا تجاوزأن تميكن  العاطفة .1
التعرف  ،التعرف على عواطفنا واحتوئها والتعامل معها بشكل فعال على: تساعدنا مهارات الذكاء الوجداين تطوير  .2

 العالقات. يف مجيع أنواع النجاح توقع ،جتاوز الذكاء املعريف العايل ،اآلخرين عواطف على
 :14يف الشكل التايلأمهية الذكاء الوجداين  يلخصونالباحثني من جمموعة   ( معموش زينرو الكاتب )هها (2

                                                             
13 Jeanne Segal  and Jaelline Jaffe, Author of Raising Your Emotional Intelligence and Language of Emotional 

Intelligence. New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan 

Seoul Singapore Sydney Toronto, p1-2 

14 Moshe Zeidner, Gerald Matthews, and Richard D. Roberts, What we know about emotional intelligence, How It 

Affects Learning, Work, Relationships, and Our Mental Health, p173. 
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 :التالية يف النقاطيطرح أمهية الذكاء الوجداين  15كما أن أحد املواقع على الشبكة العنكبوتية (3
 نا أن نأمل يفميكن ؛اإلجهاد لدينا حال وردود األفعال العاطفية حبالتنا علم كوننا على  من خالل: البدنية الصحة .1

  يف حياتنا. احلفاظ على صحة جيدةو  اإلجهادذلك إدارة 
  ج.وتقلب املزا  االكتئابجتنب القلق و  التخفيف من يساعد على :الصحة العقلية .2
 متانة. وأكثر أقوى عالقات يؤدي إىل صاألشخاردود أفعال ومشاعر و  احتياجاتفهم  :العالقات .3
 .قبل أن تبدأ تفاديها رمبا أو النزاعات، تسوية من السهل بكثري حل النزاعات: .4
 أن تقلل من ميكن، واليت تقوية حمفزاتنا الداخلية يساعدنا على العاطفيالذكاء من  العايل املستوى :نجاحال .5

  .اهلدف الرتكيز على قدرتنا على وحتسني، الثقة بالنفس، وزيادة التسويف
يف مكان  مهعم روابط أقوى وبناء، بطريقة إجيابية عهمبواالحتكاك ، اآلخرين ما حيفز فهم القدرة على :القيادة .6
 ميكنه التعرف بسهولة على حاجيات جمموعته. الالقائد الفعّ مل، فالع
 أن الذكاء الوجداني يسعى إلىسابقة يمكن أن نستخلص من مجموع األهداف ال : 
 سهولة إقامة العالقات واإلحساس بالغري.و ، التواصل اإلجيايب مع النفس واآلخرين  
  .إعادة تعريف األهداف و النتائج  
 الصحة اجلسدية( القدرة على رعاية أجسامنا( . 
 .التخفيف من القلق وجتنب االكتئاب وتقلب املزاج  
  النزاعات، أو رمبا تفاديها قبل أن حدوثها.تسوية  

                                                             
<، lifehack< ،http://www.lifehack.org/articles/communication/emotional-intelligence-why-important.htmlموقع، 15

م.18/04/4014آخر تعديل يوم:   

الذكاء 
الوجداني

التأقلم 
االجتماعي السلوك 

الصحي 
اإليجابي

التعاطف

تطوير 
السلوك العالقات

االجتماعي 
اإليجابي

نوعية 
العالقات 
االجتماعية

التفوق 
الدراسي

ساحترام النف

http://www.lifehack.org/articles/communication/emotional-intelligence-why-important.html
http://www.lifehack.org/articles/communication/emotional-intelligence-why-important.html
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  .جتنب التسويف، الثقة يف النفس، الرتكيز على اهلدف 
 معرفة اهتماماهتم و دوافعهمو  ستفادة من التنوع العاطفي للفريقانشاء فريق عمل قوي من خالل اال.  
 أصابتهم. ما القدرة على هتدئة انفعاالت اآلخرين جراء حمنة 
 

 .منظور إسالميالمبحث الثاني: مساهمة الذكاء الوجداني في التنمية البشرية من 
 المطلب األو:: تعريفات لغوية واصطالحية

سيحاول الباحث حتليل مجلة الذكاء الوجداين، والبحث عن معاين واصطالحات خمتلف األلفاظ املكونة هلا بداية 
 والداخلة يف استخدامها.

 أوال: الذكاء
 الذكاء لغة:تعريف 

"القدرة  على التحليل والرتكيب والتمييز  هو ،16الذكاء؛ "يقال ذك و  ق  ل ب ه ي ذ ك و إذا ح يَّ ب  ع د  ب الد ٍة فهو ذِكيٌّ على ف ِعيٍل"
مًا تاّمًا سريع الق ب وِل"، 17واالختيار وعلى التكيف إزاء املواقف املختلفة" ِم أ ن يكون ف  ه  "الذَّكاء   ،18"الذَّكاء  يف الف ه 

 .19س ر عة الِفط ن ة"
 تعريف الذكاء اصطالحا:

الذكاء: "يستعمل يف الفطانة يقال رجل ذكي، وفالن من األذكياء، يريدون به املبالغة يف فطانته كقوهلم فالن شعلة 
 مع والتعامل وحتليلها وتدبرها املعلومات فهم على الفرد قدرات الذكاء يشمل (:Intelligence"ذ ك اء ) ،20نار"

 .21واملشكالت" واملواقف احلقائق
  ثانيا: الوجدان

 تعريف الوجدان لغة:

                                                             
 .287، ص14، ج، د.ت(1بريوت: دار صادر،ط)، لسان العرببن منظور، حممد بن مكرم األفريقي املصري، ا16
 314، ص1ج، ، حتقيق: جممع اللغة العربية، )االسكندرية: دار الدعوة للنشر، د.ط، د.ت(املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، 17

 ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص18.287
 ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص19.287

رسالة،  ، حتقيق: عدنان درويش، حممد املصري ) بريوت: مؤسسة المعجم يف املصطلحات والفروق اللغويةالكفومي،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين، 20
 .124ص ،م(1998-ه 1419

 لطفي الشربيين، معجم مصطلحات الطب النفسي، )الكويت: مكرز تعريب العلوم الصحية، دط ، د.ت(، ص21.86
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د   - وجًدا حزن وعليه موجدة غضب وبه وجدا أحبه، ت  و جَّد  لفالن ح زِن له وبفالنة أحبَّها. الوجدان   "و ج د  فالن  جيِ 
يف الفلسفة يطلق أوال على كل إحساس أويل باللذة أو األمل وثانيا على ضرب من احلاالت النفسية من حيث تأثرها 

 .22"باللذة أو األمل يف مقابل حاالت أخرى متتاز باإلدراك واملعرفة 
داً يف احل ب  ال غري وِإنه لي جِ  - دانًا غضب، و ج د  به و ج  ًة وموج دًة وِوج  داً وِجد  د  و ج   د  "و ج د عليه يف الغ ضب جي  د  وجيِ 

ب ها ح ّباً شديداً" واها وحيِ  داً شديداً ِإذا كان ي  ه   .23بفالنة و ج 
 ثالثا: العاطفة

 تعريف العاطفة لغة:
"امرأٌة ع طيٌف   ،24"عليه ودر لبنها وعليه أشفق ورحم واحنىن... الناقة على ولدها حنتعطف عطفا وعطوفا مال  -

ت  ع ط ف ه : سأل ه  أن ي  ع ِطف  عليه"  .25كأمرٍي: ل ي  ن ٌة ِمط واٌع ال ِكب  ر  هلا...واس 
 ثالثا: االنفعا:

 تعريف االنفعا: لغة:
 .26وانقباضا""انفعل مطاوع فعله فهو منفعل وبكذا تأثر به انبساطا  -

 تعريف االنفعا: اصطالحا:
 .27"حالة وجدانية تصاحبها أنشطة غدية وحركية" أما االنفعال اصطالحا فهو -
 

 .الثاني: مساهمة الذكاء الوجداني في التنمية البشرية من القرآن والسنة طلبالم
حده سبحانه، وابتغاء مرضاة اهلل و  ،كل أعماله إخالص النية هلل يف كل خطوة خيطوها  يف يبدأ به املؤمنأن أول ما جيب 

ع ت  ر س ول  اللَِّه  رضي اهلل عنهفع ن  ع م ر  ب ِن اخل  طَّاِب  : َسِ  : ي  ق و  صلى اهلل عليه وسلمق ال  ِإَّنَّ ا األ ع م ال  بِالن  يَّاِت، و ِإَّنَّ ا »ل 
ر ت ه  ِإىل  د ن  ي ا ي ِصي ر ت ه  إِ ِلك ل  ام رٍِئ م ا ن  و ى، ف م ن  ك ان ت  ِهج   .28«ىل  م ا ه اج ر  ِإل ي هِ ب  ه ا أ و  ِإىل  ام ر أ ٍة ي  ن ِكح ه ا ف ِهج 

                                                             
 انظر، إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، ص22.1013
 انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص23.445
 انظر، إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، ص608. انظر أيضا، ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص24.249
 حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط، )بريوت: دار الفكر، د. ط، 1983م(، ج1، ص1083. 25
 انظر، إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، ص26.695
 فؤاد أبو حطب وحممد سيف الدين، معجم علم النفس والرتبية، )مصر: املطابع األمريية، د.ط، 1984(، ج1، ص27.52

مصطفى ديب البغا،  :قيقحتاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، حممد بن إَساعيل أبو عبد اهلل اجلعفي، 28
كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقول اهلل جل ذكره}إنا أوحينا إليك    ،م(1987/ھ1407، 3)بريوت: دار ابن كثري، اليمامة، ط

 .6، ص1، ج1والنبيني من بعده{، حديث رقم كما أوحينا إىل نوح
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إيراد هذا احلديث من باب تصحيح النيات يف كل األعمال وجعلها خالصة لوجه اهلل، وهنا ال بد من استحضار نية 
 يف مشاعره.التعبد والتقرب إىل اهلل يف كل ما يتعرض له املؤمن من ضغوطات نفسية وتغريات 

ولزوم الوحدة فرارا  وحبب إليه خالل اخلري ،األوثان إىل النيب صلى اهلل عليه وسلماهلل  ض  قال ابن حجر العسقالين "بغَّ 
 .29"فلما لزم ذلك أعطاه اهلل على قدر نيته ووهب له النبوة ،من قرناء السوء

ول وكيف عاجلها القرآن الكرمي والرس ،نفعاالت اليت قد تصدر من أي شخص يف مكان عملهوهنا سنعرض بعض اال
 ، مع استخالص بعض الفوائد العملية لنجاح أكرب.صلى اهلل عليه وسلمالرحيم 

 الغضب .1
ب استجابة م منه...والغضغضب عليه غضباً؛ سخط عليه وأراد االنتقا: جاء يف املعجم الوسيط: "الغضب يف اللغة

 .30تميز بامليل إىل االعتداء"يالنفعال 
ْت ِلْلُمتَِّقيَن. الَِّذي تعاىل:قال  - َماَواُت َواألْرُض أُِعدَّ َن يُ ْنِفُقوَن ﴿َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

رَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِ  ﴾، ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكمْ ﴿ ،31َن﴾يِفي السَّ
. "وقد دّلت هذه 32يعين: "إىل ما يسرت عليكم ذنوبكم من رمحته، وما يغطيها عليكم من عفوه عن عقوبتكم عليها"

اآلية على أن كظم الغيط والعفو عن الناس؛ من صفات أهل اجلنة، وكفى بذلك حثا على ذلك. ودلت أيضا: على 
 .33ان الذي حيب  اهلل املتصفني به"أن ذلك من اإلحس

 يف اآلية عدة لطائف نفسية نذكر منها:
 لعالقات ، كما أنه يوطد امن الناس اإلنفاق من املال يكسب الشخص االستقرار النفسي الذي يسعى له الكثري

رَّاِء َوالضَّ : ﴿االجتماعية بني األفراد يف اجملموعة الواحدة جيب ان ينحسر اإلنفاق على  ، وال﴾رَّاءِ الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِفي السَّ
احملتاجني فقط، بل دعوتك ألخيك لتناول كوب قهوة، او وجبة غداء معك قد جيعله حيس بكثري من الفرح والسرور، 

 ويزيد من حمبته لك.
 ﴿ :َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ أن حياول الشخص ضبط غضبه وإمخاده مهما كان املسبب.﴾ 

                                                             
ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين. 1379ه، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تصحيح وحتقيق: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، )بريوت: 29

.11، ص1، ج، د.ت(د.ط ،دار املعرفة  
 إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج2، ص30.654
 سورة آل عمران، اآلية: 31.134-133
الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر، جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )القاهرة: مؤسسة الرسالة، 32

.207، ص7ج، م(2000، 1ط  
الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، )جدة: دار علم الفوائد للنشر، د. ط، د. ت(، ج27، ص 33

235.  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 11 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

  أفضل وسيلة عملية لضبط االنفعاالت السلبية ومن بينها الغضبالتسامح مع اآلخرين. 
ع وٍد األ ن ص ارِي   - ا  ع ن  أ يب م س  : ﴿ق ال  ر ج ٌل: ي ا ر س ول  اللَِّه، ال أ ك اد  أ د رِك  الصَّالة  ممَّا ي ط و ل  بِن ا ف الٌن، ف م  ق ال 

: يف م و ِعظ   صلى اهلل عليه وسلمر أ ي ت  النَّيبَّ  ، ِإنَّك م  م ن  ف ر ون ، ف م ن  ص لَّى أ ي  ه ا ا»ٍة أ ش دَّ غ ض ًبا ِمن  ي  و ِمِئٍذ، ف  ق ال  لنَّاس 
، ف ِإنَّ ِفيِهم  ال م رِيض  و الضَِّعيف  و ذ ا احل  اج ِة﴾  . 34بِالنَّاِس ف  ل ي خ ف ف 

  لغضب إذا اقتضى ا من أشد غضبا فال بديف موعظة  صلى اهلل عليه وسلمال حظوا قول أيب مسعود فما رأيت النيب
 مر، من أجل سريورة أحسن للعمل أو جلب منفعة أكرب.األ
، ف ص لَّى إِ  صلى اهلل عليه وسلم : ﴿ص لَّى بِن ا ر س ول  اللَّهِ ق ال   -رضي اهلل عنه-ع ن  أ يب ه ر ي  ر ة   - ح د ى ص اليتِ  ال ع ِشي 

ِجِد ف اتَّك أ  ع ل ي  ه ا ك أ نَّه غ ض ب ان  و   ب ٍة م ع ر وض ٍة يف ال م س  ِ مثَّ س لَّم ، ف  ق ام  ِإىل  خ ش  ع ت  ني  ر ى بِن ا ر ك  ه  ال ي م ىن  ع ل ى ال ي س  و ض ع  ي د 
ر ى و خ ر ج ِت السَّر ع ان  ِمن  أ ب  و ابِ و ش بَّك  ب  ني   أ ص اِبِعِه و و ض ع  خ دَّه  األ ف ِه ال ي س  ِر ك  ِجِد، ف  ق ال وا: ق ص ر ِت مي  ن  ع ل ى ظ ه   ال م س 

ي ِه ط وٌل ي  ق ا ٍر و ع م ر ، ف  ه اب ا أ ن  ي ك ل م اه ، و يف ال ق و ِم ر ج ٌل يف ي د  ي  ل  الصَّالة ؟ و يف ال ق و ِم أ ب و ب ك  : ي ا ر س ول   ل ه  ذ و ال ي د  ِن، ق ال 
 : : « مل   أ ن س  و مل   ت  ق ص ر  »اللَِّه، أ ن ِسيت  أ م  ق ص ر ِت الصَّالة ؟ ق ال  ف  ق ال وا: ن  ع م . ف  ت  ق دَّم  « ي ِن؟أ ك م ا ي  ق ول  ذ و ال ي د  »ف  ق ال 

ب َّر  و س ج د  ِمثل  س ج وِدِه أ و   ب َّر  مثَّ ف ص لَّى م ا ت  ر ك  مثَّ س لَّم  مثَّ ك  ب َّر  و س ج د  ِمثل  س ج وِدِه أ و  أ ط و ل  مثَّ أ ط و ل  مثَّ ر ف ع  ر أ س ه  و ك   ك 
ب َّر  مثَّ س لَّم    (482. )خباري: 35﴾ر ف ع  ر أ س ه  و ك 

 حيث   ،ضبهغ حال صلى اهلل عليه وسلمتأسيا به  ،خماطبة الناس بأدب يف مكان العمل مهما كان سبب الغضب
  مواقف وحيجم عن الغضب يف مواقف أخرى حسب الداعي لذلك.كان يغضب يف

: ﴿د خ ل ال ي  ه ود  ع ل ى النَّيب  صلى اهلل عليه وسلم ف  ق ال وا: السَّام  ع ل  -رضي اهلل عنها-ع ن  ع اِئش ة   - . ف  ل ع ن ت  ه م  ، ق ال ت  ي ك 
 : م ع  م ا ق ال وا؟ ق  «م ا ل كِ »ف  ق ال  : أ و مل   ت س  : ؟ ق  ل ت  : و ع ل ي ك م ﴾»ال  م ِعي م ا ق  ل ت   .36ف  ل م  ت س 
  صلى اهلل  ولكن ملا كان األمر متعلقا باهلل قال ،صلى اهلل عليه وسلمعندما كان األمر متعلقا باألشخاص مل ينتصر

 (.صلى اهلل عليه وسلمردوا عليهم )ال يغضب لنفسه  عليه وسلم
اِبِر ب ِن ع ب ِد اللَِّه  - : ﴿ب  ي  ن م ا ر س ول  اللَِّه  -رضي اهلل عنهما-ع ن  ج  ع ر ان ِة ِإذ   صلى اهلل عليه وسلمق ال  ًة بِاجلِ  ي  ق ِسم  غ ِنيم 

﴾ ِقيت  ِإن  مل   أ ع ِدل  . ف  ق ال  ل ه : ل ق د  ش   .37ق ال  ل ه  ر ج ٌل: اع ِدل 
 تؤدي عملك على أكمل وجه. نت  بية إذا ك  ال تلتفت إىل تعليقات اآلخرين السل 

                                                             
 البخاري، الصحيح،  كتاب العلم، باب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ج1، ص30، حديث رقم34.90
 البخاري، الصحيح، أبواب املساجد، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، ج1، ص103، حديث رقم35.482
البخاري، الصحيح،  كتاب اخلمس، باب ما جاء يف بيوت أزواج النيب صلى اهلل عليه و سلم وما نسب من البيوت إليهن، ج4، ص44، حديث 36

.2935رقم  
 البخاري، الصحيح،  كتاب بدئ اخللق، باب مخس من الدواب فواسق بقتلن يف احلرم، ج4، ص91، حديث رقم37.3138
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 :الصفح والمغفرة .2
 ر:"الغ ف ر: السَّرت، والغ ف ران والغ ف ر  مبعىن ً. يقال: غ ف ر اهلل ذنبه غ ف راً وم غِفرًة وغ فراناً. قال يف الغ ف  املغفرة لغة: 

 .38في ظلِّ َمن َعَنِت الُوجوُه له      َمِلِك الُملوِك وماِلِك الَغْفِر"   
 بال غة ومع نامها؛ السَّاتِر لذ نوِب ِعب اده  

ع يوهنم و وقال ابن اجلزري: "ومن أَساء الّله تعاىل )الغ فَّار والغ ف ور( ومها من أبِنية امل
رانًا وم غ ِفر ًة. وا  ت جاِوز ع ن خ ط اياه م وذنوهبم. وأصل الغ ف ر: الت َّغ ِطية. يقال: غ ف ر الّله لك، غ ف راً وغ ف 

 امل
 
غ ِفر ة: إل ب اس  الّله مل

نِبني"  .39تعاىل الع ف و  للم ذ 
ان  النَّيب   -رضي اهلل عنه-ع ن  أ ن ِس ب ِن م اِلٍك  - : ﴿ك  ق ال  ر ج ٌل: ي ا أ ب ا ال ق اِسِم، يف الس وِق ف    صلى اهلل عليه وسلمق ال 

: ِإَّنَّ   صلى اهلل عليه وسلمف ال ت  ف ت  ِإل ي ِه النَّيب   ا، ف  ق ال  النَّيب  ف  ق ال  ن َّو ا : »لى اهلل عليه وسلمصا د ع و ت  ه ذ  ي و ال ت ك  َس  وا بِاَسِ 
 . 40﴾«ِبك ن  ي يِت 
 بل  ،بعض األلفاظ اليت تصدر ممن هم دونك يف العمل ال حتتاج إىل تتبعها وتضخيمها وإعطائها أكثر من قيمتها

 العفو والصفح أوىل يف حاالت مثل هذه.
اه  ف أ غ ل ظ  ف  ه مَّ ِبِه أ ص ح اب ه  ف  ق ال  ي  ت  ق اض   صلى اهلل عليه وسلمأ نَّ ر ج اًل أ ت ى النَّيبَّ  -رضي اهلل عنه-ع ن  أ يب ه ر ي  ر ة   -

: « د ع وه  ف ِإنَّ ِلص اِحِب احل  ق  م ق ااًل : »صلى اهلل عليه وسلمر س ول  اللَِّه  ق ال وا: ي ا ر س ول  اللَِّه « ِمث ل  ِسن هِ  نّاأ ع ط وه  سِ »مث َّ ق ال 
 : ث ل  ِمن  ِسن ِه ف  ق ال  ن ك م  ق ض اءً »ِإالَّ أ م   . 41«أ ع ط وه  ف ِإنَّ ِمن  خ ري ِك م  أ ح س 

د  ك ان  ِعن د  ب  ع ِض ِنس ائِِه ف أ ر س ل    صلى اهلل عليه وسلم﴿أ نَّ النَّيبَّ  -رضي اهلل عنه-ع ن  أ ن ٍس  - ى أ مَّه اِت ال م ؤ ِمِنني  ت  ِإح 
ر ِت ال ق ص ع ة  ف ض مَّه ا و ج ع ل  ِفيه ا الطَّع ام  و ق   : م ع  خ اِدٍم بِق ص ع ٍة ِفيه ا ط ع اٌم، ف ض ر ب ت  بِي ِده ا ف ك س  و ح ب س  الرَّس ول  « ك ل وا»ال 

ف ع  ال ق ص ع ة  الصَِّحيح ة  و ح    . 42﴾ب س  ال م ك س ور ة  و ال ق ص ع ة  ح ىتَّ ف  ر غ وا ف د 
  بعض املشاعر الالإرادية اليت قد تصدر أحيانا من بعض األشخاص بدافع نفسي ال قدرة هلم على كبته جيب

 مث نصحهم فيما بعد إذا كان األمر حيتاج ذلك.  ،التجاوز عنها ولو مؤقتا
 األسى:و  الحزن .3

  واألسى واحلزن مبعىن واحد. .43غلظ من األرض وفيها ح ز ونٌة" "احل ز ن  واحل ز ن  ضد السرور...واحل ز ن  ما احلزن لغة:
                                                             

 .385، ص4ج، م(1979ط، )األردن: دار الفكر، د. ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون، معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا38
 أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد، ج3 ، ص39.703
البخاري، الصحيح،  كتاب البيوع، باب ماذكر يف األسواق، ج3، ص66، حديث رقم2121.  أخرجه، مسلم، صحيح مسلم، اآلداب باب النهي عن 40

.2131رقمحديث ، 746، ص2ج التكين بأيب القاسم،  
 البخاري، الصحيح،  كتاب الوكالة، باب الوكالة يف قضاء الديون، ج3، ص99، حديث رقم41.2306
 البخاري، الصحيح،  كتاب املظامل والغضب، باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغريه، ج3، ص136، حديث رقم42.2481
 الراز ي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح، حتقيق: حممود خاطر، )بريوت: مكتبة لبنان ناشرون، ط ج، 1995م(، ج1، ص43.167
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ويف املعجم الوسيط: "فهو حمزون  .44يَاَأي َُّها الرَُّسوُ: اَل َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر﴾ جاء يف كتاب اهلل :﴿
ِه الَِّذي َأْذَهَب َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَّ العزيز: ﴿وحزين، واملكان حزنًا: خشن وغلظ، والرجل حزنا: وحزنا اغتم، ويف التنزيل 

َناهُ ِمَن اْلُحْزِن﴾ . وأيضا: ﴿45َعنَّا اْلَحَزَن﴾  .47...وفالن صار يف احلزن وركب احلزن واألمر فالنا غمه"46َوابْ َيضَّْت َعي ْ
َناُه ِمَن اْلُحْزِن فَ ُهَو َكِظيٌم ) َوتَ َولَّىقال تعاىل: ﴿ - ُهْم َوَقاَ: يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابْ َيضَّْت َعي ْ ( َقاُلوا تَاللَِّه 84َعن ْ

 َوَأْعَلُم ِمَن هِ ( َقاَ: ِإنََّما َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَّ 85تَ ْفَتأُ َتذُْكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن )
 .48(﴾86اللَِّه َما اَل تَ ْعَلُموَن )

 ذه ليستوهو الذي يتنزل عليه الوحي، ولكن ه ،مل هذه اآلية وننظر ماذا فعل احلزن يف نيب من أنبياء اهللأفلنت 
قوله تعاىل:  نسان ال بد أن حياول جتنب كل ما يؤذيه، وقد جاء العالج شافيا كافيا يفسنة كونية أو مشيئة ربانية، فاإل

َقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُونَ ﴿  .49﴾ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا رَب َُّنا اللَُّه ثُمَّ اْست َ
 العمل، أو ًا نتيجة فشل يفبة لإلنسان نظرا ملا يتعرض له أحيانآ من األشياء أن تسبب احلزن والكميكن لكثري 

، أو تسرع يف موقف ما، أو نتيجة سوء معاملة من شخص معني يف مكان العمل، وتبقى مع أحدهم تصرف خاطئ
 اإلستقامة على طريق اهلل والتمسك حببله املتني هي مصدر كل سعادة.

ن ا بِن ًتا ِلر س وِل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-ع ن  أ ن ِس ب ِن م اِلٍك  - : ﴿ش ِهد  : و ر س ول   مصلى اهلل عليه وسلق ال  صلى اللَِّه  ق ال 
:  اهلل عليه وسلم : ف  ق ال  م ع اِن، ق ال  ن  ي ِه ت د  : ف  ر أ ي ت  ع ي   ؟ ف  ق ال  «ك م  ر ج ٌل مل   ي  ق اِرِف اللَّي  ل ة  ه ل  ِمن  »ج اِلٌس ع ل ى ال ق رب ِ، ق ال 

ِه ا﴾ : ف  ن  ز ل  يف ق  رب  . ق ال  : ف ان زِل   . 50أ ب و ط ل ح ة : أ ن ا، ق ال 
ِد ر س وِل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-م ِغري ِة ب ِن ش ع ب ة  ع ِن ال  و   - : ﴿ك س ف ِت الشَّم س  ع ل ى ع ه  ي  و م   لى اهلل عليه وسلمصق ال 

و ِت ِإب  ر اِهيم ، ف  ق ال  ر س ول  اللَِّه  : ك س ف ِت الشَّم س  ِلم  م س  ِإنَّ الشَّ : »هلل عليه وسلمصلى ام ات  ِإب  ر اِهيم ، ف  ق ال  النَّاس 
 . 51﴾«و ال ق م ر  ال ي  ن ك ِسف اِن ِلم و ِت أ ح ٍد و ال حِل ي اتِِه، ف ِإذ ا ر أ ي  ت م  ف ص ل وا و اد ع وا اللَّه  

                                                             
 سورة املائدة، اآلية:44.41
 سورة فاطر، اآلية:34. 45
 سورة يوسف، اآلية:46.84
 إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج1، ص47.171
 سورة يوسف، اآليات:48.86-84
 سورة األحقاف، اآلية:49.13
ِلِه ع ل ي هِ « ِإذ ا ك  ان  الن َّو ح  ِمن  س نَِّتِه "، ج2، 50 اِء أ ه   ي ت  بِب  ع ِض ب ك 

ِل النَّيب  ص لَّى اهلل  ع ل ي ِه و س لَّم : »ي  ع ذَّب  امل البخاري، الصحيح،  كتاب اجلنائز، ب اب  ق  و 
.1285، حديث رقم79ص  

البخاري، الصحيح، أبواب الكسوف، باب الصالة يف كسوف الشمس، ج2، ص34، حديث رقم1043. مسلم بن احلّجاج، أبو احلسني القشريي 51
، يف الكسوف باب ذكر النداء بصالة الكسوف (د.تحتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )بريوت: دار إحياء الرتاث، د.ط،  صحيح مسلم، النيسابوري،

.915، حديث رقم 354، ص1الصالة اجلامعة، ج  
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  يارة، سحادث فقد فيها رأس مال، أو ضياع ، أو قريبال بأس أن حيزن اإلنسان حلادثة أليمة يف حياته، كفقد
رِي ، و أ يب أ يب س  جيب أن يعلم أن هذا ابتالء من اهلل، وأنه يرفع له به الدرجات وليكن عزاؤه يف حديث  ولكن عِيٍد اخل د 

: حيث ه ر ي  ر ة  ع ِن النَّيب  ص لَّى اهلل  ع ل ي ِه و س لَّم   ِلم ، ِمن  ن ص ٍب و ال  و ص  ﴿ق ال   س 
ز ٍن و ال  أ ًذى ٍب، و ال  ه م  و ال  ح  م ا ي ِصيب  امل

ِة ي ش اك ه ا، ِإالَّ ك فَّر  اللَّه  هِب ا ِمن  خ ط اي اه   ، واعتقاداته املؤمن ال جيب أن يؤثر ذلك على سلوكاتو  ،52﴾و ال  غ م ، ح ىتَّ الشَّو ك 
 فيقول ما ال يرضي اهلل، أو يتخلى عن واجباته يف األسرة أو العمل.

 الرحمة: .4
 ر ح وم"هي الر ق ة. : "الرمحة لغة

ة رِقَّة ت  ق ت ِضي اإلحسان إىل  امل    .53وأما الر اِغب فقال: الرَّمح 
ا من أب ِنية املبالغة"الرحمن الرحيم"ومن أَساء الّله تعاىل ) م ان ون ِدمي ومه  ة مث ل: ن د  ت  قَّاِن من الرَّمح  اِن م ش  ، 54( ومها اَس 

ه تعاىل فيقال: ال ي سمَّى به غريه وال ي وص ف. وأما الرَّحيم  ي وصف  به غري  اللّ "ور مح  ان أب  ل غ من ر حيم. والرَّمحان خاصٌّ لّله 
ان" . وقال احل رّايل: "الرَّمح  ة حِن ل ة ما ي وايف 56، ويف التعريفات الرمحة هي: "إرادة إيصال اخلري"55رجٌل رحيٌم وال يقال: ر مح 

 ر ح وم يف ظ اهره وب اِطنه، أ د ناه ك ش ف  الض  
ِتص اص بر ف ع احِلجاب"امل  .57ر  وك ّف األ ذ ى، و أ ع اله االخ 

ْلُمْؤِمِنيَن. ﴿يَاَأي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاءٌ ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمةٌ لِ ويقول عز وجل:  -
ا َيْجَمُعوَن﴾ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك ف َ  ٌر ِممَّ  . 58ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ

 ﴿" :أي يشفي ي الصدورَوِشَفآٌء لَِّما فِ ﴾؛ يعين القرآن ﴿مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكمْ يقول الكليب يف تفسري هذه اآليات ﴾
ْفَرُحواْ ما فيها من اجلهل والشك ﴿ قوله: فليفرحوا، وكرر الباء يف ب ﴾ يتعلق بفضلُقْل ِبَفْضِل اهلل َوِبَرْحَمِتِه فبذلك فَ ْلي َ

قوله فبذلك تأكيداً، واملعىن: األمر أن يفرحوا بفضل اهلل وبرمحته ال بغريمها، والفضل والرمحة عموم، وقد قيل: الفضل 
 .59اإلسالم، والرمحة"

:  -رضي اهلل عنهما-ع ن  أ س ام ة  ب ِن ز ي ٍد  - ل ِت اب  ن ة  النَّيب  ﴿ق ال  ِإل ي ِه: ِإنَّ اب  ًنا يل ق ِبض  ف أ تِن ا،  لموس صلى اهلل عليهأ ر س 
 : ه  بِأ ج ٍل م س ّمى، ف  ل ت ص رِب  »ف أ ر س ل  ي  ق رِئ  السَّالم  و ي  ق ول  ت ِسب  ِإنَّ لِلَِّه م ا أ خ ذ  و ل ه  م ا أ ع ط ى و ك لٌّ ِعن د  ف أ ر س ل ت  «.  و ل ت ح 

                                                             
 ر ضِ ، ج7، ص114، حديث رقم52.5641

فَّار ِة امل  البخاري، الصحيح، أبواب املرضى، ب اب  م ا ج اء  يف  ك 
حمّمد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: علي ِهاليل، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، ط2، 1987م(، ج32، ص 53

225.  
 الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج32، ص 234. أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج2، ص 54.504
 أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج2، ص 504. 55
  علي بن حممد بن علي اجلرجاين، التعريفات، ص 56.146
 حمّمد مرتضى احلسيين الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس، ج32، ص 57.226
 سورة يونس، اآلية: 58.58-57
 الكليب، أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1995م(، ج1، ص59.665
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ب ٍل و أ يب   ب ن  ك ع ٍب و  ِإل ي ِه ت  ق ِسم  ع ل ي ِه ل ي أ تِي  ن َّه ا،  ز ي د  ب ن  ثاِبٍت و رِج اٌل، ف  ر ِفع  ِإىل  ف  ق ام  و م ع ه  س ع د  ب ن  ع ب اد ة  و م ع اذ  ب ن  ج 
أ ن َّه ا ش نٌّ ف  ف اض ت  ع ي  ن اه ، ف  ق ال  س   صلى اهلل عليه وسلمر س وِل اللَِّه  ا؟ ع ٌد: ي  الصَّيب  و ن  ف س ه  ت  ت  ق ع ق ع  ك  ا ر س ول  اللَِّه، م ا ه ذ 

 : ِذِه ر مح  ٌة ج ع ل ه ا اللَّه  يف ق  ل وِب ِعب اِدِه، و ِإَّنَّ ا ي  ر ح م  اللَّه  ِمن  ِعب اِدِه الر مح  اء  »ف  ق ال   . 60﴾«ه 
 " :ا صوت. )شن( مع هل)تتقعقع( تتحرك وتضطرب ويس..)ابنة( هي زينب رضي اهلل عنها.يقول مصطفي البغا

ما هذا( استفهام تعجب ملا يعلم من سنة صربه وهنيه عن البكاء. )هذا رمحة( هذه الدمعة قول سعد: )، البايل السقاء
 .61أثر رمحة وليست من اجلزع وقلة الصرب"

  قد يضطر الشخص أحيانا لرتك بعض أعماله حال الضرورة رمحة باملؤمنني، أو ِمن أجل م ن هم يف أ م ّس احلاجة
 إليه.

خ ل  ب  ي ًتا بِال   -صلى اهلل عليه وسلم  -: ﴿أ نَّ النَّيبَّ -رضي اهلل عنه-ع ن  أ ن ٍس  - ِدين ِة غ ي  ر  ب  ي ِت أ م  س ل ي ٍم مل   ي ك ن  ي د  م 
 :  . 62﴾«ِإين  أ ر مح  ه ا ق ِتل  أ خ وه ا م ِعي»ِإالَّ ع ل ى أ ز و اِجِه، ف ِقيل  ل ه  ف  ق ال 

 جة واالطمئنان عليهم من باب الرمحة.أويل احلا ختصيص وقت معني لزيارة 
اب ه  ع ل ى النَّيب   -رضي اهلل عنه-ع ن  أ يب  ه ر ي  ر ة   - ٍرو الدَّو ِسي  و أ ص ح  : ﴿ق ِدم  ط ف ي ل  ب ن  ع م   لى اهلل عليه وسلمصق ال 

ٌس، ق  ف  ق ال وا: ي ا ر س ول  اللَِّه، ِإنَّ د و ًسا ع ص ت  و أ ب ت  ف اد ع  اللَّه  ع ل ي    : ه ا، ف ِقيل : ه ل ك ت  د و  ِد د و ًسا و أ ِت »ال  اللَّه مَّ اه 
 . 63﴾«هِبِم  
  الفئات غري املسلمني، مع شىتمع الرمحة خلق فاضل ال بد للمؤمن أن يتحلى به يف مكان عمله مع املسلمني و 

 واألعمار، مع خمتلف املستويات، مع املسؤولني عنه، ومع من هو مسؤول عنهم.
 د والغيرة:الحس .5

 الحسد:
ه  الشيء،  وعليه حي  ِسد ه وحي  س د ه ح س دًا وح سودًا وح ساد ًة وح  يف القاموس احمليط: " جاء احلسد يف اللغة: ه: ح س د  سَّد 

ل ب  ه ما" ت ه وف ضيل ت ه أو ي س  ه حي  ِسد ه 64مت  ىنَّ أن ت  ت ح وَّل  إليه نِع م  س داً وحي  س د ه ح  . ويف لسان العرب: "احلسد معروف ح س د 

                                                             
البخاري، الصحيح،  كتاب اجلمعة، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول اهلل تعاىل }قوا 60

.1284، حديث رقم 79، ص2، جأنفسكم وأهليكم نارا{  
انظر، البخاري، الصحيح،  كتاب اجلمعة، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول اهلل 61

.1284، حديث رقم79، ص2، جتعاىل }قوا أنفسكم وأهليكم نارا{  
ل ف ه  خب ري ٍ ، ج4، ص27، حديث رقم62.2844 اِد و الس ري ِ ، ب اب  ف ض ِل م ن  ج هَّز  غ ازِيًا أ و  خ   البخاري، الصحيح،  ِكت اب  اجِله 
رِِكني  بِاهل د ى لِي ت أ لَّف ه م   ، ج4، ص44، حديث رقم63.2937 اِد و الس ري ِ ، ب اب  الد ع اِء لِل م ش   البخاري، الصحيح،  ِكت اب  اجِله 
 الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ج1، ص353 .64
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ه ِإذا متىن أ ن تتحول ِإليه نعمته وفضيلته أ و يسلبهما هو" . وجاء يف خمتار الصحاح: "احل س د  أن تتمىن زوال 65وح سَّد 
 .66نعمة احملسود"

ائِِليَن )قال تعاىل: ﴿  - ا ُه َأَحبُّ ِإَلى َأبِيَنا ِمنَّ ( ِإْذ قَاُلوا َلُيوُسُف َوَأُخو 7لَقْد َكاَن ِفي يُوُسَف َوِإْخَوتِِه َآيَاٌت ِللسَّ
تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُه َأبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن 8َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأبَانَا َلِفي َضاَلٍ: ُمِبيٍن ) ( اق ْ

 .67﴾(9)بَ ْعِدِه قَ ْوًما َصاِلِحيَن 
َنا َوِإْن ُكنَّا َلَخاِطِئينَ : ﴿ويف النهاية ماكان من إخوته إال أن قالوا  .68﴾تَاللَِّه َلَقْد َآثَ َرَك اللَُّه َعَلي ْ

وذلك حىت  .69﴾ا ِمْن ِوَعاِء َأِخيهِ ْخَرَجهَ فَ َبَدَأ بَِأْوِعَيِتِهْم قَ ْبَل ِوَعاِء َأِخيِه ثُمَّ اْستَ معاجلة يوسف للموفق بأخذ أخيه ﴿
 .ه لن يعاملهم بنفس املكيال الذي كالوا له بهيذكر إخوته جبرمهم الذي فعلوه معه، ويبني هلم أن

 ديننا تأىب أن ترتكنا ولكن أخالقنا و  ،يف بعض األحيان ال بد من تنبيه املؤذي، والتبيان له أن لنا القدرة على اإلنتقام
 نفعل ماال يرضي اهلل.

 ن أجل زوال ي ماحلسد عاطفة سلبية قد تكون يف أي شخص، لكن هناك من يطلق العنان لنفسه احلقود للسع
 خلري.انعمة الغري، وهناك من يدعو لغريه بالربكة و 

 الغيرة:
ِله قال ابن سيده وغار الرجل على امرأ ته واملرأ ة على  الغرية يف اللغة: ة بالفتح املصدر من قولك غار الرجل على أ ه  "الغ ري 

اً وغاراً وِغياراً" ة وغ ري   .70ب  ع لها ت غار غ ري 
: ﴿ق ال  س ع د  ب ن  ع ب اد ة  ل و  ر أ ي ت  ر ج اًل م ع  ام ر أ يت ل ض ر ب  ت ه  بِالسَّي ِف غ   ع ن  ال م ِغري ةِ  - ي  ر  م ص ِفٍح ع ن ه . ف  ب  ل غ  ب ِن ش ع ب ة  ق ال 

ع ٍد ف  و اللَِّه أل  ن ا أ غ   صلى اهلل عليه وسلمذ ِلك  ر س ول  اللَِّه  ب ون  ِمن  غ ي  ر ِة س  : أ ت  ع ج  ِل غ ي  ر ِة ي   ف  ق ال  ر  ِمن ه  و اللَّه  أ غ ي  ر  ِمين  و ِمن  أ ج 
 .71اللَِّه ح رَّم  ال ف و اِحش  م ا ظ ه ر  ِمن  ه ا و م ا ب ط ن ...﴾

                                                             
 ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص65.148
  حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، خمتار الصحاح، ج1، ص66.167
 .9سورة يوسف، اآليات:67-7
 سورة يوسف، اآلية:68.91
 سورة يوسف، اآلية:69.76
 انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص70.43
ِلِك: »ال  71

 
رٍو، ع ن  ع ب ِد امل ِل النَّيب  ص لَّى اهلل  ع ل ي ِه و س لَّم : »ال  ش خ ص  أ غ ي  ر  ِمن  اللَّهِ « و ق ال  ع ب  ي د  اللَِّه ب ن  ع م  البخاري، الصحيح،كتاب التوحيد، ب اب  ق  و 

باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها، وغريها بوضع . صحيح مسلم، كتاب الطالق، 4167، حديث رقم123، ص9، ج «ش خ ص  أ غ ي  ر  ِمن  اللَّهِ 
.1499، حديث رقم1826، ص4، جاحلمل  
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  ،قال ابن حزم رمحه اهلل: "الغرية خلق فاضل مرتكب من النجدة والعدل؛ ألن من عدل كره أن يتعدى إىل حرمة غريه
 .72، ومن كانت النجدة طبعا له حدثت فيه عزة، ومن العزة حتدث األنفة من االهتضام"وأن يتعدى غريه إىل حرمته

  وقال ابن القيم رمحه اهلل: "وغرية العبد على حمبوبه نوعان : غرية ممدوحة حيبها اهلل, وغرية مذمومة يكرهها اهلل، فاليت
.إذن فالغرية ليست فقط غرية الرجل على 73غري ِ رِيبة"حيبها اهلل: أن يغار عند قيام الر يبة, واليت يكرهها: أن يغار من 

 قول ابن القيموي، ا، وإقرار املعروف ونكران املنكرزوجته أو العكس، بل أيضا هي الغرية على حمارم اهلل والدفاع عنه
انظر ما الذي ف وهلذا كان الديوث أخبث خلق اهلل واجلنة عليه حرام وكذلك حملل الظلم والبغي لغريه ومزينه لغريهأيضا: "

 74محلت عليه قلة الغرية وهذا يدلك على أن أصل الدين الغرية ومن ال غرية له ال دين"
 الحب: .6

 احل ب  ن ِقيض  الب  غ ِض...واحل ب  الِوداد ... قال عنرتة: "  احلب لغة:
 .75ولقد نَ َزْلِت فال َتظُنِّي غيَره ... ِمنِّي ِبَمْنزِلِة الُمَحبِّ الُمْكَرِم"

 .76 رَِحيٌم﴾﴿َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌ: ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُءوفٌ  تعاىل:قال  -
على  أي: يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها؛ وإن دل على شيء فإَّنا يدل﴾ َعَلْيِه َماَعِنتُّمْ  َعزِيزٌ ﴿: وقوله

 . ألمته وابتغاءه منجاهتم صلى اهلل عليه وسلمعظيم حمبته 
فتح العنان فلم يكن ي  ،صلى اهلل عليه وسلموجند الذكاء الوجداين الوارد يف احلب واحملبة بارزا بوضوح يف أحاديث النيب 

رِي   وأ ب   ما ر و اه   ومثال ذلك ؛ند الضرورةطفة احلب دائما، ومل يكم حيجمها علعوا ِعيٍد اخل  د  :  عنه حيث قالرضي اهللس 
أ ل وا ر س ول  اللَِّه ﴿ أ ل وه  ف أ ع ط اه م   صلى اهلل عليه وسلمِإنَّ ن اًسا ِمن  األ ن ص اِر س  أ ل وه  ف أ ع ط اه م ، ح ىتَّ ف أ ع ط اه م ، مث َّ س  ، مث َّ س 

 : ه  ف  ق ال  ت  ع ِفف  ي ِعفَّه  اللَّه ، و م ن  »ن ِفد  م ا ِعن د  ت  غ ِن ي  غ ِنِه اللَّه ، و م ن  م ا ي ك ون  ِعن ِدي ِمن  خ ري ٍ ف  ل ن  أ دَِّخر ه  ع ن ك م ، و م ن  ي س    ي س 
ي  ًرا و أ و س ع  ِمن  الصَّرب ِ   . 77﴾«ي  ت ص ب َّر  ي ص ب  ر ه  اللَّه ، و م ا أ ع ِطي  أ ح ٌد ع ط اًء خ 

                                                             
 -ه 1399، ، د.ط، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدةاألخالق والسري يف مداواة النفوسم(، 456أبو حممد علي بن أمحد ،)ت  ،بن حزم الظاهريا72

 .55، صم(1979
، ص م(1992 -ه1412، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، روضة احملبني ونزهة املشتاقنيبن القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، ا73

296. 
، دت(، )دط() ، بريوت )دار الكتب العلمية(،اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ،حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل ابن القيم،74

 .45ص
  حمّمد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس، ج2، ص212- 75.213
 سورة التوبة، اآلية: 76.126
 البخاري، الصحيح،  كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، ج2، ص122، حديث رقم77.1469

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=705#docu
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  طي ه يعطيهم كل ما عنده من أمور الدنيا. فإن كان مبقدور املؤمن  أن يعتلألنصار جعل صلى اهلل عليه وسلمحمبته
 ك جملبة للمحبة وتأليف بني القلوب.يف ذل غريه فليعطه حىت يكفي حاجته إن استطاع، فإنّ 

: ك -رضي اهلل عنه-عن  أ يب ه ر ي  ر ة   - ِل، ي  ؤ ت ى بِ  صلى اهلل عليه وسلمان  ر س ول  اللَِّه ﴿  ق ال  ِر ِعن د  ِصر اِم النَّخ  التَّم 
ا ِمن  مت  رِِه ح ىتَّ ي ِصري  ِعن د ه  ك و ًما ِمن  مت  رٍ  رِِه و ه ذ  ا بِت م  ي  ل ع ب اِن  -رضي اهلل عنهما  -احل  س ني   ، ف ج ع ل  احل  س ن  و  ف  ي ِجيء  ه ذ 

ِر، ف أ خ ذ  أ ح د مه  ا مت  ر ًة ف ج ع ل ه ا يف ِفيِه، ف  ن ظ ر  ِإل ي ِه ر س ول   ِلك  التَّم  : اهلل عليه وسلم  اللَِّه صلى ِبذ  ر ج ه ا ِمن  ِفيِه ف  ق ال  أ م ا »ف أ خ 
ق ة   -صلى اهلل عليه وسلم  -مٍَّد ع ِلم ت  أ نَّ آل  حم     .78﴾«ال ي أ ك ل ون  الصَّد 

:  -رضي اهلل عنه-ع ن  أ ن ِس ب ِن م اِلٍك  - اٌة د اِجٌن يف د ارِي و ِشيب  ش   صلى اهلل عليه وسلمح ِلب ت  ِلر س وِل اللَِّه ﴿ق ال 
ح  ف ش ِرب  ِمن ه  ح ىتَّ ِإذ ا ن  ز ع  ال ق د ح  ِمن  ال ق د   صلى اهلل عليه وسلمل ب  ن  ه ا مب اٍء ِمن  ال ِبئ ِر الَّيِت يف د ارِي، ف أ ع ط ى ر س ول  اللَِّه 

ِيِنِه أ ع ر ايبٌّ  ٍر و ع ن  مي  ، ، ف  ق ال  ع م ر  و خ اف  أ ن  ي  ع ِطي ه  األ ع ر ايبَّ ِفيِه، و ع ل ى ي س ارِِه أ ب و ب ك  ٍر ي ا ر س ول  اللَِّه ِعن د ك  : أ ع ِط أ ب ا ب ك 
 : ِيِنِه مث َّ ق ال   . 79﴾«األ مي  ن  ف األ مي  ن  »ف أ ع ط اه  األ ع ر ايبَّ الَِّذي ع ل ى مي 

  فرط حمبته رغم و  سنه،تمرة من فم أحدمها رغم صغر الاج من إخر  هحفاده مل متنعألصلى اهلل عليه وسلم إن حمبته
مر به كان يأا  أليب بكر وقربه منه مل مينعه من تطبيق م صلى اهلل عليه وسلم. كما أن حمبته صلى اهلل عليه وسلمهلم 

عمله وحفظ ربه ولى على والئه لمور التيامن. فال بد على املسلم احلق أن ال يرتك حمبة ذوي القرىب تطغأه يف أصحاب  
 مور العامة.فكل الناس سواء يف األ ،مانةاأل
 

 تطبيقات عمليةالمطلب الثالث: 
 حملها كون غضبك يف حمله وابتسامتك يفيا يصدر من تغري مزاج من حولك، فحاول أن تعطي ردة فعل مناسبة مل .1

 وصمتك أيضا يف حمله وال تبالغ يف أي منها.
 . ال جتعل األشخاص السلبيني جيعلونك تشعر أنك شخص سيئ مهما فعلوا .2
 مهما كانت حالتك النفسية حاول التبسم يف وجه من تلقاه يف مكان العمل "تبسمك يف وجه أخيك صدقة" .3
شارك زمالءك يف العمل فرحتهم إذا حصلوا على ترقية وأنت مل حتصل عليها، وادعوا هلم بالتوفيق واملزيد من  .4
 .جاح، فهناك م ل ٌك يقول لك "ولك باملثل"، كما أن الدعاء للناس يزيل احلسد واحلقد من القلبالن
ر بيد اهلل وذكره أن األم ،هو  حيصل عليهاملحاول أن تواسي زميلك يف العمل إذا حتصلت على عالوة أو ترقية و  .5

 .مطلوب تقدمي األسباب أو بكثرة االجتهاد بالرغم من أنوحده وليست حبدة الذكاء 
                                                             

 البخاري، الصحيح،  كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يرتك الصيب فيمس متر الصدقة، ج2، ص126، حديث رقم 78.1485
ائِز ًة، م ق س وًما ك ان  أ و  غ ي  ر  م ق س ومٍ ، ج3، ص110، حديث 79 اِء و ِهب ت ه  و و ِصيَّت ه  ج 

 
البخاري، الصحيح،  كتاب املساقاة، ب اٌب يف الش ر ِب، و م ن  ر أ ى ص د ق ة  امل

.2352رقم  
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 كل شيء.ال تغري من اجملهود الذي تبذله بسبب إساءة من مسؤولك، فعملك مسؤولية أمام اهلل قبل   .6
 اجلميع. امتبقى مكشرا مقطب اجلبني أمففية أو العائلية إىل مكان العمل ال تنقل مشاكلك العاط .7
تسرتجع أنفاسك بسرعة  مهما أصابك من اهلم أو احلزن أو األسى حاول أن ؛إذا أصبت خبيبة أمل يف عملك .8

 زاجك؟وال تنتظر إىل أن يعتدل موتفكر باحللول املناسبة اليت خترجك من مشكلتك أو تؤدي إىل حلول أفضل، 
النزاعات بينك وبني أفراد العمل، أو بني أفراد العمل بعضهم مع بعض يف حينها وال تسوف ذلك  حاول تسوية .9

ن خالل م ليبقى فريق العمل قوي ومتماسك؛ قبل أن تبدأ تفاديها ارمب أو بسبب تغري يف مزاجك أو مدارات ألحد،
 العاطفي للفريق. التنوع االستفادة من

بل حاول أن ختفف  ،حاول أن حتافظ على هدوئك عندما يدخل إىل مكان عملك شخص غاضب أو منفعل .10
 عنه وتعرف السبب الذي أدى به إىل هذه احلالة ومعاجلتها حسب احلاجة؟

ب يف  وعود ال تستطيع الوفاء هبا أو قد تسبب لك بعض املتاعميمنبسطا وسعيدا ال تبادر بتقد يف حال كونك .11
 .املستقبل، كما ال تتنازل عن مبادئ متعارفة وتبدي تسهيالت يف مكان العمل

 اهلدف. الرتكيز على .الثقة يف النفس .التسويف جتنب .12
فمحبة  ،حسم األمرؤثر على عملك، فكن شجاعا يف يف مكان العمل تلك إذا كانت زيارة أصدقائك أو أقاربك  .13

 الرد على اهلاتف أو الرسائل اخلاصة.يف األمر  وكذلك. عملكاآلخرين ال تفرض عليك إمهال 
 وحاول أن جتد حال ،حاول أن ال تتجاهل ما تبديه مالمح وجه اآلخرين حال الغضب أو اإلحراج أو غري ذلك  .14

 لألمر الذي أدى هبم إىل ذلك.
 ح س ن عالقتك مع اهلل تتحسن عالقتك باآلخرين. .15

 
 النتائج والتوصياتوحتوي أهم الخاتمة: 

 نتائج البحثأوال: 
 .الوجداين حمكم للذكاء القرآن الكرمي والسنة النبوية وك تب السلف؛ مصادر خصبة للحصول على تأصيل علمي .1
 من ردود أفعال وتصرفات.أول  نتيجة عملية هي ضرورة استحضار مرضاة اهلل عما سيصدر منا  .2
فعل على لناس وحتفيز ا تالنفعاالل، من خالل إدارته من األمهية مبكان يف احلياة العملية واإلداريةللذكاء الوجداين  .3

ة االجتماعية، وكل ما سبق له أثر كبري يف فاعلي لعالقاتا ةمعهم، وإدار  تعاطفالمشاعر اآلخرين و  خلري، وفهما
 .دافعيته حنو النجاح واإلبداع يف خمتلف معامالته اعية واملسلم يف حياته االجتم

الذكاء الوجداين من النظرة اإلسالمية يسعى إىل حتقيق العبودية هلل وحده، كما يهتم باحلياة األبدية قبل احلياة الفانية،  .4
 وباملصاحل العامة قبل اخلاصة، وهذا جيعل الفرد خملصا يف عمله متفانيا يف تقدمي األفضل.
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 يا: توصيات البحثثان
 ،ث والتنقيبجل من البحأالباحثني واملهتمني هبذا اجملال بتخصيص مزيد من الوقت واجملهود من  طالبيوصي ال .1

ب املختصني وكت سلف األمة،من القرآن والسنة وكتب على حدى بغرض تأصيل علمي دقيق لكل عاطفة وانفعال 
 .انفعالتناصرف مع كيفية الت  عنكامل تيف علم النفس للخروج مبنهج م

البحث يف جمال الذكاء الوجداين حيتاج إىل فريق عمل متكامل، وبعدة ختصصات، مثل علم النفس وعلم االجتماع،  .2
 وعلوم القرآن واحلديث، واللغة، من أجل فهم عميق واستنباط دقيق.

م بكيفية ضبط عيتهيوصي الباحث بإنشاء دورات تكوينية ملختلف فئات فريق العمل من مسؤولني وعمال، وتو  .3
 مشاعرهم يف خمتلف التغريات الداخلية واخلارجية من أجل راحة نفسية أكرب، وانتاج أفضل.

وكتوصية مكررة؛ يقرتح الباحث تعيني الذكاء الوجداين كمادة تدرس يف اجلامعات ويف خمتلف التخصصات لتمكني  .4
 سن التصرف معها.الطلبة واملؤطرين من معرفة عواطفهم وعواطف غريهم إلدراكها وح
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 ملخص البحث
يعد التدريب أحد األدوات املهمة للتنمية البشرية، فمن خالله تنتقل املعارف وتكتسب املهارات وتعدل االجتاهات حنو 
ما حيقق األهداف، فضال عن أن الرتبية اخلاصة تقدم خدماهتا النفسية والرتبوية املتكاملة لفئات من األطفال هلم احلق 

ريبية جملموعه من التد االحتياجات، وهدف البحث إىل التعرف على اخلاصةم التعلم والنمو وفق قدراهتم وامكاناهت يف
 اليتواحملددات  اخلاصةبية الرت  يفبناء على احلاجه البحثية إىل إعداد املدرب املعتمد  اخلاصةاملتخصصني يف جمال الرتبية 

، ات التدريبيةاصة ، وفقا لالحتياجتضمن جودة إعداده ، فقد ظهرت احلاجة إىل إعداد مدرب حمرتف يف جمال الرتبية اخل
 وكذلك توصية بشأن أمهية تفعيل دور وحدة التدريب يف املؤسسات التعليمية اخلاصة .

 
  .اصةاخلؤسسات الرتبية ، وحدة التدريب مبالتدريبية االحتياجات، اخلاصةالرتبية : كلمات المفتاحية

 
 مقدمة

ليه إمساعدة األفراد على اإلملام مبجريات التقنيات احلديثة وأخر ما توصل  يفمهية التدريب أمن  احلايلانطلق البحث 
ية ومن هنا اهتمت وزارة الرتبية والتعليم بإنشاء وحدات للتدريب مبؤسسات وفصول الرتب ،العلميالعلم احلديث والبحث 

التدريب حمور لنقل وتبادل  بارباعت اخلاصةمؤسسات الرتبية  يفاملنشود  اإلجيايبمبختلف فئاهتا لتحقيق التغيري  اخلاصة
ديل من خدمات هذه املؤسسات ،وكذلك تع املستهدفةاملعارف واملهارات بني أعضاء املؤسسة باإلضافة إىل الفئات 

 تمع عن اإلعاقة ، وانواعها وجماالهتا ومسبباهتا وطرق التغلباخلاطئة من خالل نشر الوعى بني أبناء اجمل االجتاهات
تفعيلها،  يفسهم وحدات التدريب ي ملسئويلالتدريبية  االحتياجاتعليها واحلد من آثارها السلبية. كما أن الوقوف على 

داء س على جودة األعكل اخلربات مبا ينمن خالل تباد اخلاصةجماالت الرتبية  يففضالً عن حتقيق التواصل واملتخصصني 
 ضوء احتياجاهتم النفسية. يف اخلاصةالفئات والقدرات  ذويجمال التعامل مع فئات األطفال من  يف

مبحافظة  خلاصةامن كونه حبثًا ميدانيًا يتناول وحدات التدريب مبؤسسات الرتبية  وأمهيتهوتنبع مشكلة البحث 
رائح اجملتمع التدريبية لدى شرحيه مهمة من ش االحتياجاتعلى  التعرف يفالبحرية /مجهورية مصر العربية ،كما يسهم 
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تفعيل دورها ،وميكن من خالل نتائج البحث إعداد وتنفيذ  يفوهم القائمني على هذه الوحدات ،األمر الذى يسهم 
 اخلاصة الحتياجاتاالتدريبية لكل فئة من فئات ذوى  االحتياجاتوفق  اخلاصةالرتبية  يفبرنامج إعداد املدرب املعتمد 

 يفواملتخصصني  العلمي إطار البحث يفميكن أن يساعد الباحثني  وبالتايل)بصرياً، مسعياً، عقلياً فضالً عن املوهوبني(، 
 والتدريب. اخلاصةجمال الرتبية 

 -يلي: من خالل ما 
 .اخلاصة جماالت الرتبية يفظل املستجدات احلالية  يفوالتنمية خاصه  حتقيق فرص التعلم يفيسهم التدريب  -
 املدرب التدريبية عند التخطيط إلعداد الربامج التدريبية.  باحتياجات االعتبار يفاألخذ  -
 ةاخلاص االحتياجات بذويإمكانية حتقيق التعاون والتكامل بني اجلهات املختلفة املعنية  -

الرتبية  دات التدريب مبؤسساتوح ملسئويلالتدريبية  االحتياجاتوتربز أهداف البحث من خالل الكشف عن 
وذلك مبحافظة  ،سئول املوهبة باإلدارة التعليميةاعاقة مسعية( فضاًل عن م-اعاقة بصرية-)اعاقه عقلية اخلاصة

 .اخلاصةالرتبية  يفالبحرية. باإلضافة إىل اقرتاح برنامج إعداد املدرب املعتمد 
من خالل Field Researchفقد استخدمت الباحثة منهج البحث احلقلى )امليداىن( وفيما يتصل مبنهجية البحث 

البحث   وميكن عرض جمتمع احلايلنظراً ألنه األنسب إجرائياً لطبيعة البحث Qualitative Data  البيانات الكيفية 
 -:كالتاىل

 -تشكل جمتمع البحث كما حيدده اجلدول التاىل:
 ( توزيع جمتمع البحث1جدول )

 العدد ةالخاصحدات التدريب بمؤسسات التربية و 
 1 مدرسة النور للمكفوفني دمنهور

 5 مدارس األمل للصم وضعاف السمع
 6 الرتبية الفكرية

 12 اإلجمالي
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 :التاليوفيما يتعلق بعينة البحث فيمكن عرضها من خالل الجدول 

 ( توزيع عينة البحث2جدول )
 العدد التربية الخاصهوحدات التدريب بمؤسسات 
 1 مدرسة النور للمكفوفني دمنهور

 دمنهور االبتدائيمدرسة األمل 
 شرباخيت واإلعدادي االبتدائيمدرسة األمل 
 إيتاى البارود واإلعدادي االبتدائيمدرسة األمل 
 واإلعدادى كفر الدوار االبتدائيمدرسة األمل 

4 

 ناصر للرتبية الفكرية
 بإيتاى البارودالرتبية الفكرية 

 الرتبية الفكرية كوم محادة
 الرتبية الفكرية كفر الدوار
 الرتبية الفكرية شرباخيت
 الرتبية الفكرية احملمودية

6 

 11 اإلجمالي
 

 ببعض أدوات البحث منها  الباحثةوقد استعانت 
   Field notsاملقابلة واملالحظات امليدانية  -
 التدريبية وحتديد األولويات االحتياجاتواستمارة  -
اإلعاقة  –التدريب لوحدات التدريب ببعض مؤسسات الرتبية اخلاصه )اإلعاقة العقلية  مسئويلمقابلة  -

 اإلعاقة البصرية( –السمعية 
 لبصرية(اإلعاقة ا –اإلعاقة السمعية  –بعض مؤسسات الرتبية اخلاصه )اإلعاقة العقلية  مديريمقابلة  -
  هبةاملو مقابلة مسئول  -
 مقابلة موجهى الرتبية اخلاصه -
 . Open-ended questionاستخدام أسئلة مفتوحه  -
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 .  Non leading question املوجهةجتنب األسئلة  -
 التدريبية تستوىف مبعرفة مسئوىل وحدات التدريب.  االحتياجاتاعداد استمارة حتديد  -
 صه والتدريبجمال علوم النفس والرتبية اخلا يفمقابلة جمموعة من اخلرباء  -
 التدريبية من خالل اخلطوات التالية  االحتياجاتتقييم  -
 (.GAPاخلطوة األوىل: بتحليل "الفجوة" ) -
 اخلطوة الثانية: حتديد األمهية واألولويات. -
 اخلطوة الثالثة: حتديد أسباب مشاكل األداء و/أو فرص التحسني. -
 اخلطوة الرابعة: حتديد احللول املمكنة وفرص النمو. -
 م البياناتتنظي -
 Codingتصنيف البيانات -
  Memoingتسجيل املالحظات -
 حتديد األمناط واألنساق -
 صياغة النتائج. -
 التحقق من النتائج -
 كتابة تقرير البحث -

 
http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx 

William Weiss, Paul Bolton,2000 availble at http://www.jhsph.edu/research/centers-and-

institutes/center-for-refugee-and-disaster-

response/publications_tools/publications/qualresearch.html 

 
 structural framework: الخلفية النظرية

 
 
 
 

 ىالتغيير اإليجابضرورة لتنمية البشرية وفرص ا

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx
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 :كالتالي  ويمكن تناول مفاهيم البحث 
هى جمموعة من املهارات واملعارف واالجتاهات احملددة اليت   :Training Needsالتدريبيه  اتاالحتياج -1

حيتاجها فرد يف مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. حيدث االحتياج 
ها فرد يف مؤسسة جالتدرييب عندما تكون هناك فجوة بني األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة، واالجتاهات احملددة اليت حيتا

  .أو وظيفية معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
هتدف إىل  واليت ولويةاألجمال العمل بالرتبية اخلاصه وفق  يفالبحث احلاىل بأهنا جمموعه من املطالب  يفويقصد هبا  

 ىب.رفع مستوى أدائهم التدري يفمما يسهم  تنمية وتطوير معارف ومهارات واجتاهات مسئوىل وحدات التدريب
التدرييب عملية يتم من خالهلا حتديد وترتيب االحتياجات التدريبية  تقدير االحتياج ي:تقدير االحتياج التدريب -2

 .ووضع اخلطط بشأن تلبية هذه االحتياجات واختاذ القرارات
 ·        بالتدريب حتديد الفئة املستهدفة. 
·        تعريف وحتديد االحتياجات. 
·        ومعوقات األداء قياس مستوى القصور. 
·        ترتيب االحتياجات حسب األولوية. 

والتجديد   التدريب ودورة فى تنمية البشر إلحداث التغيير اإليجابى

 ومقاومة التغيير والخوف من المجهول

توقع ومواجهة /التدريب ومؤسسات التربية الخاصه 

 والمستقبليةوقبول التحديات الحالية 

  االحتياجات التدريبيةثقافة التدريب و

مدرب 

 معتمد

األمل  –مؤسسات التربية الخاصه )النور 

 ( الموهبه رعايه –التربية العقلية  –

 وحدات التدريب
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·        بناء على نتائج تقدير االحتياجات حتديد أهداف التدريب. 
 :إىل اآليت وعن طريق عملية تقدير االحتياجات التدريبية ميكن التوصل        ·
       نوع ومستوى التدريب املطلوب. 
       األفراد الذين حيتاجون إىل تدريب.  

  
 :والمؤسسات أهمية تقدير االحتياجات التدريبية لألفراد

·        املخطط يوفر معلومات أساسية يتم بناًء عليها وضع. 
·        التدريب يقود إىل التحديد الدقيق ألهداف. 
·         للنتائج تصميم برامج تدريب موجهةيساعد على. 
·        األفضل يؤدي على حتسني فعالية وكفاءة التدريب من خالل االستهداف. 
·        حيدد املستهدفني من التدريب. 
·        التدريب حيدد نوعية. 
·        ،كادميية والعملية، الوظائف، االهتمامات، اخللفيات األ يوفر املعلومات عن العاملني من حيث العدد، العمر

 .يتعلق بالتدريب املسئوليات واالجتاهات فيما
·        باملؤسسة حيدد الصعوبات ومشاكل األداء اليت يعانيها العاملون. 
·        يوفر وثائق ومواد للتدريب. 
·        العاملني يف مناقشة األمور املتعلقة بالعمل يزيد من مشاركة. 
·        تليب احتياجات املتدرب بدقة يساعد املدربني على تصميم برامج. 
·        التدريب وهي إضاعة الكثري من الوقت يف تناول بعض املوضوعات  يساعد على جتنب األخطاء الشائعة يف

  .نسبياً بداًل عن املوضوعات كبرية األمهية وغري املعقدة املعقدة غري اهلامة
 

 :االحتياجات التدريبية تقدير المعلومات التي يوفرها
·        إجراء التدريب حتديد نوع التدريب املطلوب ومكان. 
·        التدريبية اجلدول الزمين لألنشطة. 
 .اخل ...املوارد املطلوبة للتدريب )مواد بشرية، مالية،         ·
·        املناسبة وتصميم مواد وأساليب التدريب اختيار. 
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دركة، احبث عن ما حيتاجه الناس واملؤسسة فهم قد ال يعرفون 
ُ
اماً ماذا مت" احلاجات احلقيقية ال متثل دائماً احلاجات امل

من وجيب أن يشرتك اجلميع يف البيانات اليت مت مجعها، فديهم آراء قوية حول ما يريدون"، يريدون، ولكن قد يكون ل
املهم توفري تغذية راجعة لكل شخص طُلب منه معلومات، وهذا ضروري إذا كان ينبغي على كل شخص أن يبدي 

 أو لتطوير املؤسسة."قبوله" لكي يتم إقرار اخلطة املقرتحة للتدريب 
مبا أننا حددنا املشاكل والعجز يف األداء، جيب أن حنسب الفرق بني كلفة أي حلول مقرتحة يف مقابل الكلفة النامجة 

 قتصادي:"ا عن عدم تطبيق احلل، وهذا ما يسمى "حتليل فجوة
 أحمد 

 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=89الخطيب
 

 وحدة التدريب بمدارس التربية الخاصة:
علية مجيع التخصصات وفق االحتياجات الف يفهى وحدات ذات طبيعة خاصة من حيث الربامج التدريبية  

 معلميكامل بني التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، ومن أهدافها الت اخلاصةللمعلمني واالخصائيني وملحقة مبؤسسات الرتبية 
 تفعيل دور موجه اإلعاقة باملدرسة وكذلك تدريب املعلمني على كل ما هو جديد ،الفينتفعيل دور التوجيه  ،املدرسة

 وما يعوق العملية التعليمية أو التواصل مع الطالب
 (2015)التوجيهات الفنية والتعليمات اإلدارية ملدارس وفصول الرتبية اخلاصة ،

قني مبؤسسات النور من امللتح اخلاصةاالحتياجات  بذويهى املعنية  احلايلمشلها البحث  اليت اخلاصةومؤسسات الرتبية 
 واألمل والرتبية الفكرية.

 
 
 
 

·        التدريبية ييسر االتصال بني املؤسسة واجلهات. 
·        الرتويج للمجاالت اجلديدة يف التدريب. 

 غالية نوام
2009http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=308  

 

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=6
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=308
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 -البيانات: أدوات جمع 
 المقابلة

تعترب املقابلة من الطرق الرئيسة جلمع املعلومات يف البحث النوعي فعن طريق املقابلة يستطيع الباحث أن  
يتعرف على أفكار ومشاعر ووجهات نظر اآلخرين، كما متكن هذه الطريقة الباحث من إعادة بناء األحداث االجتماعية 

 Punch, K. (2000) .  مباشرة.اليت مل تالحظ 
وقد استخدمت الباحثة املقابلة اجلماعية من خالل العمل من جمموعة من املتخصصني ىف الرتبية اخلاصه ىف 

الباحثة إدارة احلوار وتسهيل جريانه وانسيابه لتسهيل التفاعل الذى يدور بني املشاركني مما  وقت واحد حيث كان دور
 وتنوعها.يسهم ىف تبادل اخلربات 

 ثة األسئلة املفتوحة  خدمت الباحوقد نوعت الباحثة بني املقابلة الفردية واجلماعية املنظمة وغري املنظمة حيث است
 

 -:تحليل البيانات
 التدريبية واألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه: االحتياجاتمت حتديد 

 كما تتضح ىف اجلدول التاىل:   يب( / التخصص اإلعاقة العقلية( .فئة )املعلم()مسئول وحدة تدر  
 ( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجات التدريبية3جدول )

 
 األولويات الكود

 عمل لقاءات دورية بني مدارس الفئات اخلاصه واجملال األكادميى ىف الكليات )التواصل( 1
 تدريب املدرب 2
 تفريغ املدرب ألعمال التدريب وحضور التدريبات اإلثرائية خارج املدرسة 3
 قائمة تواصل بني القائمني على الرتبية اخلاصه ىف جمال البصرى والسمعى والفكرى 4
 التواصل بني الفئات اخلاصه والرتبية العامه 5
 هدفه من التدريب.والفئة أو الفئات املست تفعيل التواصل بني املدرب والقائمني على التدريب 6
 حماولة وضع حلول للمشكالت السلوكية لدى التالميذ مثل العدوان العزله التمرد 7
 اإلهتمام مبجموعة العمل لتفعيل وحدة التدريب 8
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 :إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصهمت حتديد اإلحتياجات التدريبية واألولويات التدريبية 
 )مدير مؤسسة تربية خاصه/ التخصص اإلعاقة العقلية( كما تتضح ىف اجلدول التاىل: لفئة 

 ( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجات التدريبية4جدول )

 
 لفئة )املعلم( :خلاصةاالرتبية  يفالتدريبية واألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد  االحتياجاتمت حتديد  

 :التايلاجلدول  يف)مسئول وحدة التدريب( / التخصص اإلعاقة السمعية كما تتضح 
 يةالتدريب االحتياجاتالرتبية اخلاصه وفق  يف( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد 5جدول )

 الكود
 

 األولويات

 تدريب املدرب وفق خطة 1
 التعرف على التوحد 2
 والعامةبني املدارس اخلاصه  ،بني اجملتمع واملدرسة التواصل 3
 املنغوىل واإلعاقة الذهنية ،الدراسية لألطفال من فئة التأخر االحتياجات النفسي 4
 توعية وىل األمر لكل إعاقة 5
 وضع خطة مالئمة للتدريب 6
مهارات  –الثقة  –أساليب التعامل مع أولياء األمور وتوعية وىل األمر والتعامل مع الضغوط  7

 التواصل.
 طبيعة الطفل الكفيف 8
 سلوك.فنيات تعديل ال وبقايا البصر، –وضع حلول للمشكلة السلوكية للطفل الكفيف  9

 اللقاءات تكون مستمرة حىت يتم التواصل 10

 األولويات الكود
 وضعاف السمع من التالميذ واألطفال. التدريب اجليد املتقدم على أساليب التواصل مع الصم 1
تطوير املناهج وتبسيطها حىت تالئم الطالب األصم وذلك بإشراك املتخصصني بالرتبية اخلاصه بوضع  2

 املناهج.
 تدريب على مستوى متقدم للمدرب والتعامل مع مقاومة التغيري 3
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)املدير/  لفئة :إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصهالتدريبية واألولويات التدريبية  االحتياجاتمت حتديد  

 عاماً كما تتضح ىف اجلدول التاىل: 24التخصص اإلعاقة السمعية وبقايا السمع( ،ىف حدود 
 ( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجات التدريبية6جدول )

 
 األولويات الكود

 البد من تدريب املدرب كيفية التدريب للنهوض بالوحدة 1
 التدريب على معرفة اجلديد ىف طبيعة اإلعاقة 2
 التدريب على كيفية وضع خطة دائمة حسب اإلعاقة السمعية 3
 الفصل بني التلميذ األصم والتلميذ ضعيف السمع إلعطاء كل تلميذ أسلوب التواصل اخلاص به 4
 ت عاليةاجلانب اإلنفعاىل متقلب ،احيانا يتصف باهلدوء وىف وقت آخر ضرحات وأصوا 5
 القيادة لدى الطفل األصم كبرية وميكن األستفادة منها ىف مواقف كثريه 6
 التدريب على كيفية التعامل مع املشكالت السلوكية مثل العدوان،تعديل السلوك. 7
 

)املعلم )مسئول : لفئة ةاخلاصملدرب املعتمد ىف الرتبية التدريبية واألولويات التدريبية إلعداد ا االحتياجاتمت حتديد 
 وحدة التدريب( / التخصص كف وضعف البصر كما تتضح ىف اجلدول التاىل:

 
 
 

فق من خالل وضع خطة و أن يكون مسئول وحدة التدريب متفرغًا حىت ينهض بوحدة التدريب  4
 أهداف حمددة

 التدريب على كيفية وضع خطة لإلستعانة هبا لتفعيل وحدة التدريب 5
 اخلصائص النفسية والوجدانية للفئة اخلاصه بالصم والتأكيد على أساليب التواصل املختلفة 6
 اإلستفادة من السمات الشخصية للطفل األصم حيث أن تأثرية أعلى بكثري ومؤثر . 7
الرتكيز على بعض املشكالت السلوكية مثل العدوانية للصم وذلك نتيجة سوء التعامل من اجملتمع  8

 احمليط والنشاط الزائد هلم،تعديل السلوك
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 يةالتدريب االحتياجات( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق 7جدول )
 

 
مت حتديد اإلحتياجات التدريبية واألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه  : الفئة )موجه  

 تضح ىف اجلدول التاىل:إعاقه( / التخصص اإلعاقة السمعية وبقايا السمع ، كما ت
 بيةالتدري االحتياجاتاألولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق  ( 8جدول ) 

 
 األولويات الكود

1 
 

حجرة للتدريب هبا جتهيزات خاصه بالنسبة للصم مثل لوحات إشارية باحلروف األجبدية ولوحات 
 يستخدمها األطفال ىف حياهتم العملية.إشارية خاصه باإلشارات الىت 

ات أجهزة مسعي–وسائل مصورة  –وسائل معينة خاصة مبوضوعات التدريب )وسائل من البيئة  2
 وبصريات مثل مساعات وعدد من املرايا املستوية وعدد من امليكروفونات(

 اإلشارات واحتياجات خاصة باملدرب نفسه مثل أن يكون على قدر عاىل جدا من التمكن من  3
 اإلشارات الوصفية واإلشارات احلياتية واإلشارات املهارية.

 بصرى(.-فكرى–دراسة تربوية وختصص ىف أحد اجملاالت )مسعى  4
 على قدر عاىل من التحلى بالصرب والثقة واإلنضباط اإلنفعاىل.

 األولويات الكود
 تفريغ املدرب حبيث يكون خاص بالتدريب 1
 وفق خلطة مستوى متقدمعقد تدريبات للمدرب  2
 التدريب على كيفية وضع خطة مالئمة حسب طبيعة اإلعاقة 3
 التدريب على أحدث ما وصل من معلومات حسب طبيعة الكفيف 4
 التواصل مع املدرب وإمداده بكل ما هو جديد ىف اإلعاقة البصرية 5
 البصر(بقايا -ضعيف البصر –عمل ورش تدريب حسب طبيعة اإلعاقة )كف تام  6
 عمل ورش عمل حبيث خروج الكفيف من العزله وحبيث يصبح عنصر فعال ىف اجملتمع واملشاركة فيه 7
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حل  –العصف الذهىن -العمل–يكون املدرب متمكن من طرق التدريس املختلفة )اللعب 
 املشكالت(.

 ارات الوصفية( اإلش -اإلشارية احلياتية –)قراءة الشفاه  يكون املدرب على دراية بطرق التواصل الكلى
 

)مدير إدارة الرتبية  فئة :إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه التدريبية واألولويات التدريبية االحتياجاتمت حتديد 
 اخلاصه( / كما تتضح ىف اجلدول التاىل:

 يةالتدريب االحتياجات( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق 9جدول )

التخصص اكتشاف  :  إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه مت حتديد اإلحتياجات التدريبية واألولويات التدريبية 
 ورعاية املوهوبنًي كما تتضح ىف اجلدول التاىل:

 يةت التدريب( األولويات التدريبية إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه وفق اإلحتياجا9جدول )

 الكود
 

 األولويات

 –عاقة اإلفهوم تدريب مسئوىل وحدات التدريب باملدارس على مسايرة كل جديد ىف جمال اإلعاقة )م 1
دفة واإلعداد يشملها الربنامج التدريىب املعد لكل فئة مسته اليتاجملاالت  ،مفهوم التدريب ،أنواعها(-أسباهبا

 اجليد املسبق ألى برنامج تدريىب هو سر جناح الربنامج
املرونه ومهارات و اعتماد مدرب معتمد من قبل األكادميية املهنية للمعلم ملدارس الرتبية اخلاصة تتوفر به الثقة  2

 التواصل
 حتديد احتياجات كل إعاقة على حدة من حيث طرق التدريس واحملتوى واألنشطة 3
 التدريب والتقومي  4
 ألية التواصل املستمر مع مجيع أطراف العملية التعليمية 5
 احة(اإلمكانات املتاستغالل  ،التحديات آلية التطبيق، األنواع، ،االهتمام بالدمج من حيث املفهوم 6

 األولويات الكود
تدريب مسئوىل وحدات التدريب واعتماد مدرب ىف جمال الرتبية اخلاصه ملسايرة كل جديد ىف جمال املوهيه  1

)أساليب الكشف والتنمية( ،مفهوم التدريب ،اجملاالت الىت يشملها الربنامج التدريىب املعد لكل فئة مستهدفة من  
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 البرنامج التدريبى المقترح فى ضوء تحليل البيانات المتاحهLables المحاور األساسية 

   %40( ، اإلجتاهات )الرغبة( %20( واجلوانب املعرفية )%40اجلوانب املهارية )

 
 

 
 ( حماور الربنامج التدريىب املقرتح إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه 1شكل )
 إلعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه( مكونات الربنامج التدريىب املقرتح 10جدول )

 املكون املهارى املكون املعرىف

التوجيه نحو 
مصادر 
المعلومات

-صه التربية الخا-اسس التدريب )
%20( اللوائح والقوانين

معايير 
ييم متابعه وتق

التدريب 
واستمرار 

%20تأثيره

تحديد 
االحتياجات 
ق التدريبية وف
المهارات 
الوظيفية 

%20المطلوبه

افة إىل التفوق الرياضية ،املوهبه املوسيقية ،املوهبه اإلجتماعية ،املوهبه احلركية،املوهبه اللغوية باإلضاملوهوبني "املوهبه 
 الدراسى

 حتديد احتياجات كل نوع من أنواع املوهبه على حدة  3
 املرونه( –املهارات الشخصية والنفسية للمدرب)الثقة  4
 املوهبه والذكاءات املتعددة  5
 التواصل املستمر مع مجيع األطراف املعنية باملوهبةألية  6
 االهتمام بالكشف عن املوهبه لدى األطفال ذوى اإلحتياجات اخلاصه . 7

 االتجاهات اإليجابية نحو التدريب والتربية الخاصه
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 -الوحدة األوىل :
 التعريف بالعملية التدريبية كأداه للتغيري

 اإلجياىب 

 -الوحدة األوىل: 
 جودة توثيق أنشطة ومهام وحدة التدريب 

 -الوحدة الثانية :
 تصميم التدريب 

 -الوحدة الثانية : 
توى وذلك  وفق طبيعة اإلحتياج اخلاص الذى يتناوله احمل -تنفيد الربامج التدريبية :

 التدريىب وفقاً لكل فئة من األطفال ذوى القدرات واإلحتياجات اخلاصه 
     -الوحدة الثالثة:

 إدارة الوحدات التدريبية
ألطفال ، فنيات لالوحدة الثالثة : توظيف التدريب ىف التعامل مع املشكالت السلوكية 

 تعديل السلوك.
 -الوحدة الرابعة:

 تقييم التدريب واملدرب
 الوحدة الرابعه :متطلبات الدمج وفق اإلحتياجات التدريبية

 -الوحدة اخلامسه: 
 والتدريب املستمر  Coachingالتوجيه الفعال  

 
 -وفيما يلى تفصيل مكونات إعداد املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه:

 أواًل: املكون املعرىف:
 -الوحدة األوىل :

 -التعريف بالعملية التدريبية كأداه للتغيير اإليجابى وتتضمن:
 أمهية التدريب •
 جماالت التدريب• 
 .عالقة التدريب بالتنمية البشرية •
 . مكونات العملية التدريبية •
 . أسس التدريب الفعال •
 من هو املدرب اجليد ؟ • 
 .التدريبيةاملهارات  •
 . وأسس تعليم الكبار نظريات التحفيز •
 املعتقدات الذاتية والقناعات العقلية •
 التدريبات العقلية للمدرب .•
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 خطوات التعلم السريع .•
 "األنظمة التمثيلية" ، الذكاءات املتعددة–أساليب التعلم •
 الفروق الفردية•
 التشخيص الفارق والرتبية اخلاصه•
 . دميي واملهىناإلعتماد األكا•
 رخصة ممارسة التدريب•
 للكايزن من خالل التطبيق النظرى والعملى للمدرب Continual Improvmentحتقيق التحسني املستمر•

Kaizen. 
 اللوائح املنظمة للعمل ىف ميدان الرتبية اخلاصهالتعريف بالقوانني و •
 

 تصميم التدريبالوحدة الثانية : 
 االحتياجات التدريبية. 
 . عملية حتليل احتياجات التدريب•
 . متطلبات القيام بتحليل احتياجات التدريب•
 . مراحل عملية حتليل احتياجات التدريب•
 . خطوات عملية حتليل احتياجات التدريب•
 . أساليب دراسة احتياجات األفراد واملؤسسات•
 . أساليب تقييم االحتياجات•
 . الطرق املناسبة جلمع املعلومات•

 يد األهداف التدريبيةحتد
 طريقة كتابة أهداف التدريب•
 التدريب أفعال اآلداء ىف•
التدريبية االحتياجاتوفق   تصميم الربامج التدريبية 
 احملتوى : احلقائق : التصورات : العلميات : اإلجراءات : القواعد• 
 . األداء : التذكر ، االستعمال ، االشتقاق•
 أشكال العرض •
 .وأنواعهالتعاقب •
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 .تطوير الربامج التدريبية ، التنفيذ ، التقييم•
 طرق وأساليب التدريب 

  Training Games األلعاب التدريبية•
  training lecture  احملاضرة التدريبية •
   Mini-training sessions اجللسات التدريبية املصغرة •
 Autonomous Learning التعلم الذايت•

 Cooperative Learning التعليم التعاوين
 Practical Performnce  and Demonstrationالبيان  واآلداء العملى •
 Discussion Directed املناقشة املوجهه •
  Workshops ورش العمل•
  Role Playing Learning التعلم بلعب األدوار•
  Problem – based learning التعلم بأسلوب حل املشكالت •

  Case Study احلالةدراسة  •
  Brainstorming العصف الذهين•
 Feedback التغذية الراجعة•

 إدارة الوحدات التدريبية وتتضمن  -الوحدة الثالثة:
 الوحدات  التدريبية مبؤسسات الرتبية اخلاصه•
 . تعريف الوحدات التدريبية•
 . تشكيل الوحدات  التدريبية•

 فن إعداد السرية الذاتية للمدرب •
 فن توثيق السجالت واألنشطة بوحدات التدريب مبؤسسات الرتبية اخلاصه •
 إدارة الوحدات التدريبية واإلستثمار ىف التدريب•
 

 تقييم التدريب واملدرب وتتضمن :الوحدة الرابعة
 . أنواع التقييم : تقييم األشخاص ، وتقييم التدريب •
 –وير خطة التقييم تط –حتديد معايري التقييم  –التقييم حتديد مستوى  –خطوات التقييم  –اهلدف من التقييم •

 . القيام بعملية التقييم
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 (منوذج املستويات األربعة للتقييم ) منوذج كريباتريك •
 بقاء أثر عمليات التدريب "تطبيقات عملية"•

 . تقييم العائد من التدريب •
 رفع نتائج التقييم –إعداد اخلطة  –تقرير التقييم •
 والتدريب قياس اآلداء وتقييم املدرب •
 

 ثانيًا المكون المهارى
 وتتضمنجودة توثيق أنشطة ومهام وحدة التدريب الوحدة األوىل: 

 التطبيق العملي لعملية حتديد و حصر االحتياجات التدريبية  •
 . حتليل العمل والوظيفية واملهمة •
 حتديد اإلحتياج   •
 . نيتصميم بطاقات األداء للعامل •
 . حصر وحتديد االحتياج التدرييب •
 . تصميم الربنامج التدرييب وفق لإلحتياج التدرييب •
 إعداد اإلختبارات القبلية والبعدية •

 S.W.O.T Analysis منوذج حتليل البيئة الداخلية واخلارجية •
 إعداد خطة تنفيذية للوحدات التدريبية •
 

ذى يتناوله تتنوع مكونات الربامج التدريبية  وفق طبيعة اإلحتياج اخلاص ال -التدريبية :تنفيد الربامج الوحدة الثانية: 
 احملتوى التدريىب وتتضمن

 اإلختبارات واملقاييس ىف جمال الكشف والتشخيص والتنمية لألطفال ذوى اإلحتياجات والقدرات اخلاصه. •
 السمعية -البصرية  –سبل اكتشاف املواهب لدى اإلطفال ذوى اإلعاقة العقلية  •
 التدريب على حاالت عملية لكل فئة من فئات اإلحتياجات اخلاصه.•

 البيئة الفيزيقية املالئمة وفق اإلحتياجات النفسية لألطفال ذوى اإلحتياجات اخلاصه.• 
 ياجات والفئات اخلاصهاإلرشاد النفسى و األطفال ذوى اإلحتبرامج  •
 واملوهوبني-السمعية  –البصرية  –برامج اإلرشاد األسرى لألطفال ذوى اإلعاقة العقلية  •
 -مهارات املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه كما يوضحها الشكل التاىل :•
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 مهارات املدرب املعتمد ىف الرتبية اخلاصه•( 2شكل )
 والتدريب املستمر.  Coaching الوحدة الثالثة :  التوجيه الفعال

 Coach) أدوار املدرب )الكوتش •و Coachingتعريف الكوتشنج  •
 التوصيات:

 التواصل واألكادميية املهنية للمعلم  إلعداد وتدريب مدرب ىف الرتبية اخلاصه.  -1
 تفعيل دور وحدات التدريب مبؤسسات الرتبية اخلاصه. -2
 اخلاصه الىت هتتم باألطفال املوهوبني .إحلاق وحدات للتدريب مبؤسسات الرتبية  -3
 إعداد قاعدة بيانات لتيسري التواصل والعاملني مبؤسسات الرتبية اخلاصه لتبادل اخلربات -4
 إعداد قاعدة بيانات لتيسري التواصل والعاملني مبؤسسات التعليم العام -5
 اشرتاك املتخصصني ىف الرتبية اخلاصع  عند إعداد ومراجعه وتطوير املناهج . -6
 العمل على إنشاء فصل رياض األطفال من ذوى اإلعاقات السمعية. -7
 . ضمن انشطة التدريب امليداىن بربامج إعداد املعلم اخلاصةتفعيل الزيارات امليدانية ملؤسسات الرتبية  -8

التعامل مع 
الضغوط 
ومقاومة 

التغيير

المرونة

ثقافة وخطة 
استيعاب 
التغيير 
لتحقيق 
األهداف

التواصل

ةالثق
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 إنشاء وحدات ذات طابع خاص بالكليات املتخصصة للتدريب على فنيات القياس والتقومي النفسى  -9
 المراجع

 المراجع العربيةأواًل 
 .الكتب، القاهرةعامل  ،( مناهج البحث2014ن سيد سليمان )عبد الرمح

التوجيهات الفنية والتعليمات اإلدارية ملدارس وفصول  ،اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة ،(2015وزارة الرتبية والتعليم )
 الرتبية اخلاصة .

 ثانيًا: المراجع األجنبية

     .Brinkerhoff, R.O., Achieving Results from Training, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1987, 

pp. 40-47. 

     .Margolis, F.H., and Bell, C.R., Understanding Training: Perspectives & Practices, University 

Associates, San Diego, 1989, pp 13-15. 

     .Stout, D., "Performance Analysis for Training", Niagara Paper Company, Niagara, WI,1995. 

Brinkerhoff, R.O., Achieving Results from Training, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1987, p. 39. 

Gilbert, T., "Performance Engineering", in What Works at Work: Lessons from the Masters, 

Lakewood Books, Minneapolis, 1988, p. 20. 

Punch, K. (2000). Introduction to social research. Quantitative and qualitative approaches. Sage: 

London. 

Steadham, S.V., "Learning to Select a Needs Assessment Strategy", Training & Development 

Journal 30, Jan. 1980, American Society for Training and Development, pp. 56-61. 

Zemke, R., & Gunkler, J., "Using Small Group Techniques for Needs Assessment, Data Gathering, 

and other Heinous Acts", seminar notes, American Society for Training and Development 

Southern Minnesota Chapter, Minneapolis, July 9, 1985. 

 

 ثالثًا :شبكة المعلومات الدولية
 2009ابــــريـل  16بتاريخ: الخميس,  أحمد الخطيب -

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=89 

 

 أكتـوبـــر 24ت, بتاريخ: السب غالية نوام -

2009 http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=30 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx -  

Training in Qualitative Research Methods for PVOs and NGOs- 

Resource for Participants Attending the PVO/NGO Training in Qualitative Methods 

January 2000 Edition 

 by William Weiss, Paul Bolton 

 Aviliable at :http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-refugee-and-

disaster-response/publications_tools/publications/qualresearch.html 

 

 

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=5
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=89
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/membership_details.thtml?u_id=6
http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx-
http://faculty.ksu.edu.sa/dr.rashid/Pages/qualitative.aspx-
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 لخصم

 ومعرفة ماليزيا شؤون الطلبة الليبيني يف مكتب يفااللكرتونية اإلدارة  تطبيق اثرعلى  التعرف اىل الدراسة هذه تهدف
إلدارة ا تطبيقأهمية  من تنبتق الدراسةالعملية فإن أهمية الناحية  منو. من موظفني ومدراء العاملني أداءعلى  لكذ أثر

و  عيهموزيادة  و إنتاجيتهمو  املوظفني كفاءةرفع وداء األ حتسني تستهدفعملية  بصفة عامة باعتبارها نيةاإللكترو
املنهج  علي الدراسة هذه عتمدتممكنة, وا تكلفةو  جهد بأقلو قت و أسرعفي  للمستفيدينل أفض خدمات تقدمي

 لدراسةا وكذلك,  واجملالت والتقارير واملقاالت والبحوث السابقة الدراسات من النظرية الدراسات عليالوصفي و 
 الطلبة شؤون مكتب يف نيواملوظف واملدراء واملسؤولني الطلبة علي توزيعها ومت استمارة تضمنت اليت( العملية)  التطبيقية
, الدراسة مشكلة علي بالتغل يف منها لالستفادة وخربهتم آرائهم علي للوقوف وذلك( الدراسة موضوع) مباليزيا الليبيني

 مدراء من لدراسةا جمتمع علي توزيعها ومث البيانات جلمع كأداة  استبانة الباحث استخدم قد االهداف هذه ولتحقيق
 الربنامج يف االستبانة من لواردةا البيانات حتليل مت وقد, وبعض الطلبة ماليزيا يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب يف وموظفني

 كانياتاالم - الفنية االمكانيات) احصائية داللة ذات عالقة توجد انه ايل الدراسة توصلت وقد  SPSS االحصائي
صفة عامة ليس هلا اثر مباشر علي االداء, ب البشرية االمكانياتو (,  الوظيفي االداء) وهو التابع املتغري علي(,  املادية

 .ماليزيا يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب اداء علي تأثري هلافان االدارة االلكرتونية 

 .االمكانياتمكتب شؤون الطلبة، االدارة االلكرتونية، امناط، فوائد، عناصر، : الكلمات مفتاح
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 النظري اإلطار: المبحث االول
 مقدمة

االدارة احلديث يتبين منهج االبتكار واالبداع يف احداث تغريات جدرية يف مفهوم العمل االداري والتحول من علم  ان
 دارة املعرفة باالعتماد علي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. مما ال شك فيه أنإو  ،دارة التقليدية ايل ادارة التغيرياال

دخال حتسينات عرب إويساهم يف تعزيز قدرة املؤسسات علي االبتكار التطور السريع لتكنولوجيا املعلومات ساهم 
ة وماتتيحه من تطبيقات متكن من االستفادة من املعارف املتاح أساسية علي سري االعمال واالسرتاتيجيات االدارية,

من الثمانينيات  وادارهتا لصاحل املؤسسات ويعترب ظهور وانتشار احلاسوب الشخصي والشبكات احمللية يف النصف الثاين
 حتواًل نوعياً يف طبيعة العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واملستخدم,  تبع ذلك ظهور وانتشار االنرتنت يف النصف الثاين
من التسعينيات باعتبارها وسيلة للمعلومات واالتصاالت وهذا هو الفرق االساسي بني من الناحية التكنولوجية  بني 

من  تقليدية والتطبيقات االدارة االلكرتونية, حيث ان استخدام االنرتنت للتطبيقات االدارية حيوهلاالتطبيقات االدارية ال
 (1). الناحية النظرية ايل تطبيقات االدارة االلكرتونية

  االلكرتونية اإلدارة اءتج ,وتقنياته اآليل احلاسب أجهزة تطور عليها ساعد اليت االتصاالت وثورة املعلومات انفجار فبعد
 طرق لىع ليديةالتق العمل طرق لتطوير العامة اخلدمات جمال يف اآليل احلاسب تطبيقات الستخدام واقعي فعل كرد
 (2).والتكلفة واجلهد تالوق توفري يف التقنية الثورة منجزات من االستفادة أخرى ناحية ومن ناحية، من وفعالية مرونة أكثر

 القطاعات من دالعدي ساعدت اليت العوامل من املعلومات ونظم االتصاالت تكنولوجيا جمال يف اهلائل التطور يعترب
 التغريات ذهه مقدمة يف ) االدارة االلكرتونية ( ولعل التطور، هذا لوال حتقيقها الصعب من كان  أهداف حتقيق على
 ظهر قد أنه خاصة ,يواالقليم الدويل املستوى على بالغة أمهية من هلا ملا السريع، التطور هذا من تستفيد أن جيب اليت
 على وواضح كبري  بشكل تعتمد اليت اإللكرتونية باإلدارة وما يعرف اإللكرتونية باخلدمات يعرف ما االخرية اآلونة يف

 واملعلومات. االتصاالت تكنولوجيا
 وألمهية ,تميزوم فعال بشكل املعلومات نظم يستخدم الذي القرار صنع عملية هي اإللكرتونية اإلدارة أن نرى هنا ومن

 واإلقليمية الدولية ظماتاملن قبل من احلديثة النظم استخدام يتيحها اليت الفرص حول الوعي مستوى رفع هذا املوضوع يف
 عمل لتحسني املعلوماتو  االتصاالت لتكنولوجيا اهلائلة االمكانات ضوء يف والكفاءة الفعالية لتعزيز التنمية عملية يف

 على الرتكيز سيتم يثح املؤسسات واملنظمات، قبل من املتوقعة التنمية أهداف وحتقيق التنمية عجلة دفع يف املنظمات
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 تلك من ملستفيدينا قبل ومن املنظمات تلك يف استخداماً  األكثر العمل بيئة هي لتكون و لإلنرتنت األمثل االستخدام
 .املنظمات

نولوجية املفروضة علي التك التغريات تفرضها حتمية وإمنا الرفاهية دروب من درباً  ليس اإللكرتونية اإلدارة إىل التحول إن
 فرض قدو  مؤسسة, ألي النجاح حمددات أحد أصبحت املعلومات وتوظيف واملشاركة التكامل ففكرة العامل اليوم،

 بإدارات اخلاصـة مليكنةا مفهـوم بكثري يتعـدى اإللكرتونية, ومفهومها اإلدارة حنو اإلداري التطور إىل التكنولوجي  التقدم
 البيانـات تلك ـدامواستخ واملتعـددة املختلفـة اإلدارات بني واملعلومات البيانات تكامـل مفهوم إىل املؤسسة، داخـل العمـل

 للمتغريات ستجابةلال الالزمة املرونة وتوفري أهدافهـا حتقيـق حنـو املؤسسة عمـل وإجراءات سياسة توجيـه فـي املعلومـات
 .اخلارجيـة أو الداخلية سواء املتالحقة
 على بقدرهتا هنا تتميزإ إال وحتفيز وتقييم ومتابعـة وتنفيذ ختطيط مـن اإلدارة مكونات مجيع اإللكرتونيـة اإلدارة وتشمل

 .األهـداف حتقيق أجل من وتوظيفها مستمرة بصورة املعرفة خلق
األعمال,  أداء مث ومن ؤيةالر  تكامـل حتقـق بصورة املؤسسة داخـل املعلوماتية البنية تطوير على اإللكرتونية اإلدارة وتعتمد

ومن هذا املنطلق فان استخدام االدارة االلكرتونية يتطلب عدة امكانيات منها البشرية والفنية واملالية, وهذا ما سنتطرق 
 اليه يف حبثنا هذا.

 
 (E-Management) االلكترونية االدارة مفهوم
 أهدافها وحتقيق ماهلاأع اجناز علي تساعدها اليت التكنولوجية املتطورة التقنية علي حاليا احلديثة اإلدارة العتماد نظرا

 املعلومات ا وتقنياتالتكنولوجي عناصره أهم الذي االلكرتونية اإلدارة عليها ويطلق, التكاليف وبأقل ودقيق سريع بشكل
 مذهلة. بسرعة تتطور اليت
 او املتقدمة لبلدانا يف سواء(  االلكرتونية احلكومة)  االلكرتونية االدارة مفهوم تبين يف العامل دول من الكثري بدأت اذ

  واصبحت املفهوم ذاه تبين يف باسره العامل واقحمت, العصر هذا يف بقوة نفسها فرضت قد التكنولوجيا ألن النامية،
 يسر بكل نرتنتاال شبكة عرب تتم والدول والوزارات والشركات املؤسسات بني والتجارية احلكومية املعامالت من كثري

 أي ويف مكان يأ يف  ومواطنيها احلكومة بني للتواصل للمواطنني فرصا أيضا اتاحت وقد, تذكر عوائق اي دون وسرعة
 (. الورقية) والروتينية االعتيادية االجراءات عن بعيدا وقت
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 خدمات عمالأ إىل(  الورقي االستخدام) التقليدية اإلدارية واخلدمات األعمال حتويل هو: اإللكرتونية االدارة تعريف
 Office) املكاتب آلية أو أوراق بال مكاتب مصطلح عليها ويطلق متناهية ودقة عالية بسرعة تنفذ الكرتونية

Automation) اإلدارة تلك ملنسويب أو للجمهور املقدمة اخلدمات اجلميع على وذلك. 
 حديثة رجمياتب وتقنيات وماديـة بشريـة مـوارد مـن املتاحـة الطاقات مجيع توظف اليت الشاملة اإلدارة هي: اخر تعريف

 املنافسة روح يعزز امب اقل وتكلفة وجهود أكـثر بفعاليـة لزبائنها خدماهتا وتقديـم هلا املرسومة األهداف حتقيق اجل من
 بأسباب ميـدها ـامم هلا املتعامل اجلمهـور رضا وحتقق هلا راجحة املنافسة كفـة  وجيعـل املماثلـة باملؤسسات مقارنـة لديها
 .حولنا من العامل يشهده الذي املتسارع والنمـو التطـور
 بواسطة املعلومات صادروم املستفيد بني تربط التنظيمية العمليات من جمموعة هي: اصطالحا اإللكرتونية اإلدارة تعريف
 (2).وتطوير ومتابعة وتشغيل وإنتاج ختطيط من املؤسسة أهداف لتحقيق إلكرتونية وسائل

 عن امامت خمتلفة مبادي أسس على يقوم، نهأل اإلدارة من مألوف غري مباور جديداً  منطاً  تعترب نيةااللكترو اإلدارة أن
 ريةإداو بشريةو مادية إمكاناتو متطلبات إلى حيتاج تطبيقها  جناح، فإن اإلدارة في عليها المتعارف والمبادئ سساأل
  وليبيا ماليزيا نيب املسافة بعد ومنها الليبيني الطلبة شؤون مكتب يف كثرية  مشاكل توجد أنه الباحث راي هنا منو

 علي وتكون طويل توق تأخذ االدارية االجراءات إمتام فإن والياهتا يف أي نفسها ماليزيا يف للطلبة املسافة بعد وكذلك
 لو وكذلك  ,بسرعة االجراءات إمتام دون حتول االدارية القرارات يف واملركزية  التقليدية االدارة واستخدام طويلة مدة

 املنطلق هذا نم وأيضا, الطلبة مع االتصال وضعف املعامالت تأخري من االلكرتونية االدارة استخدام ضعف افرتضنا
 .وتوفيقه اهلل بعون هلا احللول وإجياد واملعوقات املشاكل هذه دراسة الباحث راي
 
 اإللكترونية اإلدارة نماطأ

 تلك من. أهدافها ققحي مبا املؤسسة لدى العمل طبيعة مع تتفق وأشكال متعددة خمتلفة أمناطا اإللكرتونية اإلدارة تأخذ
 :يلي ما األمناط

 : اإللكرتونية احلكومة  ـ 1
 لكرتونيةإ وسائل بواسطة العامة الشؤون إدارة هبا ويقصد  اإللكرتونية، اإلدارة أمناط أحد اإللكرتونية احلكومة تعد

 أن وميكن. عالية ةبشفافي واملركزية، الروتينية األعمال من والتخلص  وسياسية، واقتصادية اجتماعية أهداف لتحقيق
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 احلكومة بني والعالقة .واألفراد احلكومة بني العالقة: مثل املختلفة اجلهات بني احلكومية اخلدمات إجناز يف ذلك يتمثل
 .واملوظف احلكومة بني والعالقة والشركات

 :اإللكرتونية التجارة ـ2
 وميكن. سريعة بصورة ةاقتصادي التنمية لتحقيق اإلنرتنت شبكة عرب واخلدمات املعلومات تبادل هي اإللكرتونية التجارة

 .ونيةاإللكرت  لإلدارة تطبيق أول اإللكرتونية التجارة وتُعد. البنكية البطاقات خالل من الدفع يتحقق أن
 :اإللكرتونية الصحة ـ3

 فاملريض. إلكرتونية وسائل عرب املرضى إىل الطبية واملعلومات واخلدمات االستشارات بتوفري اإللكرتونية الصحة تقوم
 عرب أو للمستشفى احمللية ةالشبك عرب واخلدمات واملعلومات املخربية والتحاليل الطبية الفحوصات نتائج متابعة يستطيع
 .اإلنرتنت شبكة
 أوقات ليلتق ميكن كما.  أخرى دولة يف االستشاري الطبيب يكون وأن دولة يف اجلراحية العمليات إجراء ميكن كما

. الصيديل لدى انتظاره يف الدواء يكون الصيدلية إىل ويتجه الطبيب عيادة من خيرج عندما فاملريض. للمراجعني االنتظار
 .الصيدلية إىل إلكرتونيا الدواء وصفة  أرسل الطبيب ألن
 :اإللكرتوين التعليم ـ4
 احمللية الشبكة عرب لعلميةا الرسائل ومناقشة التحريرية واالختبارات الدراسية احملاضرات إجراء ميكن اإللكرتوين التعليم يف

 .اإلنرتنت شبكة على املنشورة اجملانية الدروس من االستفادة ميكن كما.  اإلنرتنت شبكة عرب أو للمنشأة
 االجتماعيةو  االقتصادية والنشرات العاجلة األخبار متابعة ميكن اإللكرتوين النشر خالل من:  اإللكرتوين النشر ـ5

 مصادرها من علومةامل على احلصول سرعة وحتقيق املتنوعة البحث حمركات من واالستفادة املؤلفات، آخر على واالطالع
 (. االلكرتونية االدارة املعمري ليلي.)األصلية

 
 : االلكترونية االدارة اهداف
 اهلدف يف وتصب, ئدالفوا من بالكثري املنظمة علي تعود اليت االهداف من العديد حتقيق ايل االلكرتونية االدارة تسعي
 :يلي يماف تتمثل واليت االهداف تلك من شيئا الكتاب بعض ذكر وقد, االنتاجية رفع وهو للمنظمة الرئيس

 .حفضها من بدال امللفات ادارة -1
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 .اسرتجاعها يف والسرعة عليها التعديل سهولة حيث الورقية من بدال االلكرتونية الوثائق علي االعتماد -2
 .االجتماع مقر ايل لالنتقال احلاجة دون بعد عن مؤمترات حضور امكانية توفري -3
 .والوارد الصادر عن وفعال سريع كبديل  االلكرتوين الربيد توفر -4
 (3).والتكلفة اجلهد و الوقت من املزيد توفر وبالتايل االعمال لسري االلكرتونية املتابعة توفر -5
 

 :اإللكترونية االدارة فوائد
 والفوائد االمهية ببهس املختلفة مبكوناهتا املعلومات تكنولوجيا باستخدام املتقدم العامل يوليه الذي الكبري االهتمام ان

 حققتها اليت للفوائد رانظ االلكرتونية االدارة تطبيق يف تتسابق الدول بدأت ولذلك, االخرية هذه تقدمها اليت الكبرية
 :االلكرتونية االدارة الفوائد اهم يلي وفيما

 ومنه, ملواطننيا ايل تقدم اليت اخلدمات مستوي علي اجيابيا ينعكس وهذا املؤسسات داخل االجراءات تبسيط -1
 .املختلفة االدارية املعامالت اجناز التنفيذ وقت اختصار

 .االخرى املؤسسات مع وكذلك للمؤسسة املختلفة الدوائر بني االتصال اجراءات تسهيل -2
 .املؤسسة داخل املختلفة العمليات اجناز يف واملوضوعية الدقة -3
 .املؤسسة عمل علي اجيابيا يؤثر ما وهذا ملحوظ بشكل الورق استخدام تقليل -4

 عدم ايل يؤدي امم والتوثيق احلفظ عملية يف املؤسسات اغلب منها تعاين مشكلة يعاجل الورق استخدام تقليل ان كما
 (4)اخرى. امور يف منها االستفادة حيث التخزين امكانية ايل احلاجه

 :االلكترونية اإلدارة عناصر
 هي سيةرئي عناصر أربعة يف تنحصر تكاد و, اإلدارة هلذه أساسية عناصر حتديد من البد إدارة أي جناح لضمان

 (. احلاسوب عتاد)  للحاسوب املادية املكونات -أ
 . الربجميات -ب
 .االتصاالت شبكة -ج
 (5).البشري العنصر -د
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 المبحث الثاني : االطار العام للدراسة
 ماليزيا في الليبيين الطلبة شؤون مكتب
 املوفدين لليبينيا للطلبة اخلدمة بتقدمي يقوم وهو الوقت ذلك ومنذ املاضي القرن الثمانينات بداية يف املكتب انشأ

 وتسهيل ماليزيا لةبدو  للدراسة املوفدين شؤون متابعة إىل( االكادميية امللحقية) املكتب تأسيس يهدف .ماليزيا يف للدراسة
 تبادلو  حبثية ومراكز جامعات من املاليزية االكادميية املؤسسات مع التواصل ذلك ويشمل, اجلامعات يف أمورهم

 سبل ترسيخ على ملبالع مبتابعة( امللحقية) املكتب يقوم كما.  البلدين يف التعليمية بالنظم العالقة ذات املعلومات
 العديد تذليل يف متساه يتوال البلدين بني التعليمية االتفاقيات إبرام اجل من وذلك العالقة ذات الوزارات مع التعاون

 الطالب قدرات تعزيز طارإ وىف, ماليزيا يف للدراسة جميئهم عند الليبيني والباحثني الطالب يواجهها قد اليت الصعاب من
 تساعد اليت البحثيةو  االكادميية باملهارات تتعلق قصرية ودورات عمل ورش بتنظيم( امللحقية) املكتب يقوم والباحثني

 .املقررة  الزمنية اخلطط وفق العليا الدراسات برامج اجتياز على

 منهج البحث

واجملالت,  ريروالتقا من الدراسات السابقة والبحوث واملقاالت النظريةاوال علي الدراسات  البحث اهذمنهج عتمد وقد ا
الدراسة التطبيقية  وثانياً  واعتمد الباحث املنهج الوصفي يف اجراء هذه الدراسة, وذلك لغرض حتليلها واالستفادة منها,

ماد علي حزمة الربامج , باالعتباستخدام االساليب االحصائية املناسبة هاوتوزيعها وحتليل نتائج استمارة اليت تتضمن
 .(  spssاجلاهزة)

 عينــــة الدراســــة

 اليزيا.م     عينة الدراسة من املدراء واملوظفني وبعض الطلبة يف مكتب شؤون الطلبة الليبيني يف  تأخذ

 وان هذه الدراسة حتاول أن جتيب عن األسئلة اآلتية:
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة البشري العنصر بني عالقة هناك هل -1
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة املادي العنصر بني العالقة اوجه ماهي -2
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة الفين العنصر بني العالقة نوع ما -3
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 لطلبةا شؤون مكتب يـف االلكرتونية اإلدارة تطبيق إمكانية مدي على التعرف إلى تسعي الدراسة فهيأهداف أما 
 : التالي معرفة خالل من ومدراء موظفني من العاملني أداء على لكذ أثر معرفةو ماليزيا يف الليبيني

 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة البشري العنصر بني العالقة لقياس -1
 .يزيا مبال الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة املادي العنصر بني العالقة اتر -2
 .اليزيا مب الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداء االلكرتونية لإلدارة الفين العنصر بني العالقة تقييم -3

 جمال يف  التطبيقية والدراسات وثـالبح يـف سبيةـالن الندرة و, الدراسة هذه موضوع حيوية في النظرية األهمية تتمثل
 منذ عاملال يشهدها تطوراتو  حتوالت نتيجة ظهر وحيوي جديد مفهوم لكرتونيةاإل اإلدارة لكون نيةاإللكترو اإلدارة

 والوقت اجلهد نم الكثري تكلف التي الورقية التقليدية التعامالت عن بعيداً  لكرتويناإل ـلالعم مرحلة إلى نتقالاال فرتة
 ؤونش مكتب في العاملني اداء علي نيةاإللكترو اإلدارة تطبيق اثر  على التعرف إلى الدراسة هذه تسعي, والنفقات

 والتجديدات املكتب دراتق حتسني في ثرأ من لكرتونيةاإل لإلدارة لما فيه املوظفني نظر جهةو من مباليزيا الليبيني الطلبة
 .جديد ما هو كل  مواكبة و والتطورات

 فضلأ خدمات تقدميتعمل علي  عمليةفهي  عامة بصفة نيةاإللكترو اإلدارة تطبيق أهمية فإن العملية الناحية من و
 . ممكنة تكلفة بأقل و قتو أسرع في للمستفيدين

 في دراسةال هذه تسهم بأنو  لكرتونيةاإل اإلدارة تطبيق جمال يـف المعرفة صيدر إلى شيئاً  سةراالد هذه تضيف كما
 و يةلكرتوناإل اإلدارة تطبيق دون حتول التي العقبات جهةلموا القرار صناعو لنيسئوـللم توصيات و مقرتحات ضعو

 يزيا.مال يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب في لتطبيقها مةالالز مكانياتإلا و املتطلبات كشف  ىـعل ـلالعم
 

 المبحث الثالث: تحليل النتائج
 تحليل نتائج البحث

تستهدف  واحد, ابعت    بني متغريات مستقلة ومتغري عالقةلدراسة اللقد استخدم الباحث حتليل االحندار اخلطي املتعدد 
ات الفنية و االمكانيات البشرية و االمكانيه الدراسة او البحث دراسة اثر املتغريات املستقلة املتعددة املتمثلة يف ذه

عي املتغريات , بغية الوقوف علي حتديد العالقات بني نو االداء الوظيفي املتغري التابع لألفراد علي ,االمكانيات املادية
 قوًة واجتاهاً.
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 التايل:ك      ميكن معرفة ما توصلت له تلك النتائج واختبار للفرضيات الثالثة ليل نتائج التح من خالل

واستخدم الباحث اختبار االحندار اخلطي املتعدد وهو اختبار احصائي لتحليل الفرضيات وتأثريها علي االداء ونستعرض 
 ( 1نتائج هذا التحليل من خالل اجلدول التايل ) 

 االداءااللكرتونية و  االحندار اخلطي املتعدد للتحديد العالقة بني عناصر االدارة  ( نتائج اختبار1جدول رقم )

 او مستوي الداللة النسبة الفائية عناصر االدارة االلكترونية

 .388 العنصر البشري ) االمكانيات البشرية (

 .008 العنصر الفين ) االمكانيات الفنية (

 .001 املادية( العنصر املادي ) االمكانيات

 .397 اجملموع

 

(  0.05 )   من اصغر من خالل النتائج السابقة جند ان قيمة مستوي الداللة او النسبة الفائية لكل عنصر 
 واالداءن جهة م االلكرتونية لإلدارة )العنصر املادي, والعنصر الفين(مما يدل علي وجود فروق ذات داللة احصائية بني 

 0.05)  مناكرب  ه كانتلالنسبة الفائية , فان البشري العنصرمن جهة اخرى, اما  مباليزيا الليبيني الطلبة شؤون مبكتب
 عالقة ذات داللة احصائية بينه وبني االداء.وجود عدم ( مما يدل علي 

 نيةااللكرتو  إلدارةل )العنصر املادي, والعنصر الفين(ويري الباحث ان هذه النتيجة تعزي ايل كون العالقة بني 
 البشري نصرالعاما  من جهة اخري عالقة ذات داللة احصائية, مباليزيا الليبيني الطلبة شؤون مبكتب واالداءمن جهة 

كل من   ول بان اجيابية وبالتايل فان ميكن القارتباط كانت عالقة عالقة تأثره غري مباشرة علي االداء, وبصفة عامة فان 
يتسىن مل وانه  ,مكتب شؤون الطلبة الليبيني يف ماليزيا التأثري علي االداء يف هذه العناصر او االمكانيات هلا دور يف

تب هو فرع لك لضعف الربط الشبكي والبنية التحتية يف ليبيا وان املكاال ما ندر, وذ الكرتونياتعامالته  للمكتب تقدمي
 مرتبطة بالوزارة.من وزارة التعليم يف ليبيا لذلك فان فكرة تطبيق االدارة االلكرتونية 
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 اواًل: التوصيات

 يفعلي ضوء النتائج اليت توصل اليها الباحث عدد من التوصيات اليت ميكن ان تساهم يف تطبيق االدارة االلكرتونية 
 مكتب شؤون الطلبة الليبيني يف ماليزيا, وهي كالتايل:

لعمليات / واعادة بناء ) اهلياكل التنظيمية/ا وضع اسرتاتيجية للتعاون والتنسيق بني االدارات يف املكتب, -1
 االجراءات االدارية ( مبا يتوافق مع متطلبات االدارة االلكرتونية.

 اعطاء املوظفني املرونة الكافية اليت تتيح هلم اداء عملهم بكفاءة وتتيح هلم اظهار قدراهتم. -2
االدارة   ضوء تصوراهتم وتقدمي مقرتحاهتم حولزيادة درجة الالمركزية واتاحة قدر اكرب من املشاركة العاملني يف -3

 االلكرتونية للحصول علي دعمهم ومحاسهم يف تطبيقها, وضمان عدم مقاومتها.
 ضرورة االهتمام بوضع خطة اسرتاتيجية زمنية لضمان تطبيق االدارة االلكرتونية. -4
افة ايل خرباء ملعلومات باإلضااللكرتونية يضم خرباء يف تكنولوجيا ا انشاء قسم متخصص لتطبيقات االدارة -5

ول للمشاكل االلكرتونية, ويعملون باستمرار علي اجياد احلل يعملون بشكل متكامل علي مراقبة تطبيق الية العمل باإلدارة
 اليت تعيق عملية التطبيق.

 جمال يف زيادة الدورات التدريبية وتنظيم ) احملاضرات, الندوات, ورش العمل ( للموارد البشريةالرتكيز علي  -6
 االلكرتونية. االدارة

تطوير موقع االلكرتوين للمكتب اكثر مما عليه االن وانشاء ملفات الكرتونية للطلبة داخل املوقع لكي يتسىن  -7
 للطالب اكمال االجراءات من خالله دون الذهاب للمكتب.

 االلكرتونية.مراسلة ادارة البعثات ووزارة التعليم واالحلاح بأمهية تنفيذ االدارة  -8
 وضع نظام التحفيز ) املادي / املعنوي ( لدي املوارد البشرية الستخدام التقنيات االلكرتونية. -9

 .رة البعثاتيف كل من وزارة التعليم وادا حتسني مستوي البنية التحتية الالزمة لتطبيق االدارة االلكرتونية -10
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اللكرتونية, واليات ا علي معوقات تطبيق االدارة تصميم برامج تدريبية متخصصة خمطط هلا بعناية حول التعرف -11
التغلب علي املشكالت او اخللل الذي قد يظهر يف تطبيقاهتا, التثبت من درجة صالحيتها, وان تأخذ صفة االستمرارية 

 ونية:اللكرت ا بشكل يتواكب مع التطور القائم يف التقنية احلديثة وتوفري ميزانية خاصة لتوفري متطلبات تطبيق االدارة
ضرورة توفري نظام احتياطي لتقدمي اخلدمات االلكرتونية عند توقف او تلف النظام الرئيسي باملكتب, تطوير  -12

 االلكرتونية. التشريعات واالنظمة االدارية مبزيد من التعامالت االلكرتونية اليت تفرضها االدارة
 

 المقترحاتثانيًا: 

 .وزارة التعليمدراسة معوقات تطبيق االدارة االلكرتونية يف  -1
 تأثري االدارة االلكرتونية علي اداء ادارة البعثات. -2
 .دراسة معوقات تطبيق االدارة االلكرتونية يف ادارة البعثات -3
 .تأثري االدارة االلكرتونية علي اداء وزارة التعليم -4
 سبل اجناح االدارة االلكرتونية يف وزارة التعليم. -5
 الوزارات.معوقات تطبيق احلكومة االلكرتونية يف  -6
 اراء املواطن يف تطبيق احلكومة االلكرتونية. -7
 

 الخاتمــــــــــــة

يتضح من النتائج  ان مكتب شؤون الطلبة الليبيني تتوافر به اغلب مقومات او االمكانيات لتطبيق االدارة االلكرتونية,  و
عليه فان  العايل مالتعلي وزارةو  لبعثاتا مكتبفانه سوف يقدم خدمات حمدودة للطالب ألنه ال يتوفر الربط الكامل مع 

 االدارة نفيذلت دعم وجود عدم منها, اسباب لعدة وذلكتكون غري مكتملة اجلوانب,  االلكرتونية تنفيذ االدارة فكرة
 وينطوي العايل التعليم وزارة نم فرع هو ماليزيا يف الليبيني الطلبة شؤون مكتب ان ومبا, التحتية البنية وضعف, االلكرتونية

 مرتبطة ماليزيا يف لليبينيا الطلبة شؤون مكتب يف االلكرتونية االدارة فكرة تنفيذ ولذلك االدارية قراراته مجيع يف حتتها
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 للحاق وذلك ليبيا يف رتونيةااللك االدارة فكرة تبين االخرية اآلونة يف بدأت وقد, ليبيا يف العايل التعليم بوزارة بتنفيذها
 .التكنولوجيا بركب
 وتطبيقها ليبيا يف اراتالوز  مجيع يف االلكرتونية االدارة مشروع وتنفيد دعم يف جدية بكل النظر يتم ان الباحث ويقرتح
 خدمات تقدمي و همعيو زيادة و إنتاجيتهم و املوظفني كفاءة  رفع و داءاأل حتسني تستهدف عملية باعتبارها عامة بصفة
 مكاتب مجيع مع اوربطه التعليم بوزارة خاصة وبصفة, ممكنة تكلفة و جهد وبأقل قتو أسرع في للمستفيدين أفضل
 ملا ممكن قدر اقل كلفةالت تقليل و أقل وجهد قتو ويف للطلبة أفضل خدمات لتقدمي وذلك اخلارج يف الليبيني الطلبة
 .بالنفع للوزارة يعود

 (واخر دعوانا أن احلمد هلل ريب العاملني)

 المراجــــــــــع

 اوال العربية:

 الةرس. )اإللكرتونية اإلدارة تطبيق يف اإلداري التطوير إدارة دور.  م2008. سعيد بن عبداهلل  دحوان, آل -
 .السعودية اململكة سعود امللك جامعة(. ماجستري

علي اداء  E-HRMأثر جودة انظمة املوارد البشرية االلكرتونية م.  2013الرواحنه, عبداهلل عوده.  -
 جامعة الشرق االوسط. (.ماجستري رسالة). العاملني

 جامعة يف الطلبة لدي الرضا مستوي رفع في لكرتونيةاال اإلدارة تطبيق أثر. م2011, حممود فيصل الشواورة -
 .االردن مؤتة جامعة. مؤتة
ة . ) رسالالبشرية املوارد أداء على املعلومات تكنولوجيا استخدام أثر م.2010عبدالرمحن.  عزيزة العتييب, -

 االسرتالية ملبورن. الدولية ماجستري (. األكادميية
ا د ت (. جامعة امللك سعود  503. )متطلبات مقرر اإلدارة مفاهيمها ونظرياهتا )الفايز, فايز. د. ت. -

 السعودية.
 لية.االجهزة احلكومية احملاثر استخدام تكنولوجيا املعلومات علي االداء الوظيفي يف م. 2012العريب عطيه,  -

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة اجلزائر.
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 .اليمن اروي امللكة جامعة(. ماجستري رسالة. )االلكرتونية االدارة. م2013, ليلي املعمري -
. )رسالة ماجستري(. أثر االدارة االلكرتونية علي اداء العنصر البشريم. 2013بدوي خالد رفعت شاكر,  -

 جامعة بور سعيد.
اجلامعة العدد  ديةقتصااال للعلوم جملة الكلية بغداد .احلكومة االلكرتونيةم. 2013حسني مرمي اخلالصي,  -

 العراق. قسم السياسة الضريبية - ديةالقتصاا الدائرة - ةــــلماليا وازرة  مبؤمتر الكلية, اخلاص
 حمافظة يف اإللكرتونية احلكومة تطبيق  مكانيةإ. م2010, امحد شذى علوان و عبدالرمحن عبدهلل عبدالرمحن -

 .ةلبصرا جامعة.  26العدد االقتصادية العلوم جملة .العامة االدارات يف املديرين من عينة آلراء استطالعية دراسة البصرة
 اإلداري العمل تطوير يف االلكترونية اإلدارة مهةمسا. م2011, حممد القرشي و موسي عبدالناصر -

 .اجلزائر بسكرة جامعة.  ميدانية دراسة  .العايل التعليم ومؤسسات
 .42.  جملة حبوث اقتصادية عربية العدد .االدارة االلكرتونية للموارد البشرية م. 2008ملني علوطي,  -

 الدراسات االجنبية.  -ثانيا

(- James F. Kurose and Keith W. Ross (2000 

Computer Networking)) 

- Saheer Al-Jaghoub, Hussein Al-Yaseen and Mouath Al-Hourani. 2010. Al-Ahliyya Amman 

University, Amman, Jordan . Evaluation of Awareness and Acceptability of Using e- Government 

Services in Developing Countries: the Case of Jordan. Electronic Journal Information Systems 

Evaluation Volume 13 Issue 1  (1 – 8) 

"- Neerja Sethi  and  Vijay Sethi. 2008. E-government Implementation: A Case Study of  Dubai 

e-Government. A Case Study of Dubai e-Government. 
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 ملخص
عالقات فيما وترتك تأثرياهتا على ال ،تعد النزاعات الدولية واحدة من القضايا اليت تواجه الدول فرادى ومجاعات        

بينهم وبالتايل على التنمية، ويرجع ذلك إىل تعدد أسباهبا ودوافعها وكذلك تعدد أبعادها ويف غالب األحيان تعدد 
رة وغري ا وامممارسات اممرتبةة هبا وكذلك أيضا  تعدد اثآثار والنتاج  اممبا أطرافها وما يرتبط بذلك من تشابك تفاعالهت

 اممبا رة اممرتتبة عليها طامما ظل النزاع بدون تسوية.
وبالتايل فإن النزاع الدويل ميكن وصفه بأنه نوع من تنازع اإلرادات الوطنية للدول األطراف فيه واممتأثرة به،  

أو قضية معينة، ويكون هذا النزاع نامجا  بدرجة أساسية عن اختالف دوافع وتصورات وذلك خبصوص أزمة أو مشكلة 
ختالف أهدافها ومصاحلها الوطنية جتاه تلك األزمة أو اممشكلة وهو األمر الذي يؤثر يف العالقات اتلك الدول وكذلك 

 . نميةاحلرب بينهم وتوقف الت فيما بينهم، بل ورمبا يتعاظم هذا النزاع إىل أن يصل إىل مرحلة الصراع وإعالن
ونظرا  للخةورة اليت تشكلها النزاعات الدولية على أوضاع السلم واألمن الدويل وعلى اممصاحل القومية للدول  

والتنمية البشرية بشكل عام فقد نشأت احلاجة لألخذ بآليات وأساليب تسوية هذه النزاعات الدولية ، ومنها اللجوء 
مناسبة يف هذا الشأن سواء فيما يتعلق بتنظيم عالقات التعاون والتفاهم بني الدول أو لتسوية إىل اممفاوضات كآلية 

النزاعات الدولية وذلك مع التسليم بأن الصراع والتعاون مها من السمات واخلصاجص اللصيقة بالوجود اإلنساين على 
 للجوء للمفاوضات . مستوى الدول فرادى ومجاعات وبالتايل تتحدد احلاجة الداجمة لتعزيز ا

 
 شكالية البحثإ

تةرح هذه الدراسة إ كالية أساسية تتعلق بالدور الذي ميكن أن تقوم به اممفاوضات يف التعامل مع األزمات  
الدولية، وجدوى هذا الدور وما ميكن أن يرتتب عليه من نتاج  إجيابية ميكن أن تسهم بشكل حقيقي وفعال يف إجياد 
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كن طرح التسالل ة العامة ميومن خالل تلك اإل كالي الدولية وحتقيق التنمية البشرية ة للنزاعاتتسويات حقيقية وداجم
 :االيت

 ؟ اممفاوضات كآلية لتسوية النزاعاتما هي الشروط الالزمة واممناسبة للجوء إىل 
 
 فرضية البحث  

إن جناح دبلوماسية اممفاوضات يف تسوية أي نزاع دويل يرتبط بدرجة كبرية برغبة أطراف الصراع يف التفاوض،       
وهذه الرغبة حتدث عندما تكون هناك مصاحل مشرتكة حيوية وهامة بالنسبة هلذه األطراف تتحقق هلا من وراء التفاوض 

 .  رياجملتمع ومنوه االقتصادي والبشوبالتايل استقرار 
 

 أهداف البحث
أ _ حماولة تقدمي قدر من اممعرفة حول الوساجل السلمية اليت تستخدم يف تسوية النزاعات بةريقة سلمية ومسامهتها يف  

  البشرية.حتقيق التنمية 
 ب _ حماولة التعرف على اممشكالت واممعوقات اليت ميكن أن تواجه اممفاوضات وكذلك على جدواها وفعاليتها يف     

  الدولية.الوصول إىل تسويات سلمية للنزاعات 
 
 تقسيم البحث 

 البشرية.تأثري النزاعات الدولية على التنمية  :االولاممبحث 
   البشرية.: دور التسوية السلمية يف حتقيق التنمية اممبحث الثاين
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 المبحث االول 
 تأثير النزاعات الدولية على التنمية البشرية

النزاعات يف العالقات الدولية تعود إىل ما يرتتب عليها من استخدام العنف وهتديد السلم واألمن إن أمهية  
الدوليني نتيجة تشابك العالقات السياسية واالقتصادية من ناحية ، وتضارب اممصاحل القومية الناجتة عن زيادة عالقات 

رة عليها فالنزاعات قد تتحول إىل حروب يصعب السية  االعتماد والتبادل بني أطراف اجملتمع الدويل من ناحية ثانية
ل يوالتحكم يف مسارها عند نشوهبا يف إطار العالقات الدولية أو اإلقليمية على مستوى النظام الدويل وبالتايل تعة

 ، ولكي نوضح أمهية النزاعات الدولية سنتناول مفهوم النزاع واثآليات اممختلفة حلله .  التنمية
 
 نزاع الدولي  مفهوم ال  

 لسلمية،اأن أول من عين بتحديد مفهوم النزاعات الدولية هم فقهاء القانون الدويل يف إطار البحث عن احللول  
و دول أتةبيق قاعدة من قواعد القانون الدويل بني العن خالف ينشأ حول تفسري فالنزاع من الناحية القانونية عبارة 
 . (1أ خاص القانون الدويل العام)

ويعترب بعض علماء السياسة بأن النزاع هو جوهر السياسة الدولية وأن السياسة هي حصيلة التفاعالت اليت  
( النزاع الدويل بأنه ) سلوك دولة  HAAS، حيث يعرف    ) البشرية اممكونة للمجتمع الدويل تقوم بني اجملتمعات

ىل القة ما   عن طريق اختاذ مواقف أو تقدمي مةالب إما على حنو معني للمحافظة على عالقة معينة أو تغيري أبعاد ع
( ويف اممقابل يري مسوحه فوق العادة يف كتابة الدبلوماسية احلديثة ) إىل اعتبار 2دولة أخرى صديقة كانت أو عدوه()

ه ذالنزاع الدويل عبارة عن خالف ينشأ بني دولتني أو أكثر حول موضوع قانوين أو بسبب حادث طاري أو إجراء تتخ
أحدمها ويثري تعارضا   يف مصاحلها االقتصادية أو العسكرية أو السياسية ، يؤدي إىل تعديل رجيسي يف األوضاع الراهنة 
، ويرافق هذا اخلالف تباين يف وجهات نظر كل طرف من حقيقة هذا اإلجراء ، نتيجة عدم اقتناع كل طرف باحلج  

 (. 3( ) واألسباب الفعلية اليت يتذرع هبا الةرف اثآخر
خالف حمدد اهلدف ينشأ عنه وجود مةالب متعارضة حول مشكلة ) ويقصد بالنزاع من اممنظور السياسي 

رة عليها، وقد يتحول إىل أزمة يصعب السية معينة من جانب طرفني أو أكثر مييلون إىل تويل أمر معاجلته بأنفسهم
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فالنزاعات السياسية  اع،النز نتيجة زيادة ملحوظة يف تبادل التهديدات العداجية اليت تؤدي يف هناية اممةاف إىل تصعيد 
متس اممصاحل احليوية ألطراف النزاع وتستهدف التشكيك مبسلكية إحدى الدول يف عالقاهتا اخلارجية أو السيةرة على 

 (. 1التارخيية )أجزاء من أراضي دولة أخرى أو حق من حقوقها 
لقد اختلفت اثآراء بصدد التمييز بني النزاعات السياسية والنزاعات القانونية حيث ذهبت بعض االجتاهات  

يا  إىل التمييز بني النزاعات القانونية والسياسية على اعتبار الوسيلة اممستخدمة لتسوية النزاع قانونية فالنزاع يعد نزاعا  قانون
ينما ال ميكن تسوية ، بية ميكن تسويتها من قبل طرف ثالث الذي ينظر إىل اعتبار النزاعات القانون، أما االجتاه الثاين

النزاعات السياسية إال من قبل اممتنازعني ، يف حني يرى فقهاء القانون الدويل إىل اعتبار النزاعات السياسية هي تلك 
 ( . 2النزاعات اليت ال تصلح أن تنظر فيها احملاكم)

أما يف األدبيات  أخرى،وهناك من يعرف النزاع بأنه جدال أو  جار بني مجاعة أو منظمة ومجاعة أو منظمة       
ية السياسية اممتخصصة فإن النزاع يتم تعريفه بأنه تعارض يف احلقوق القانونية قد تتم تسويته بالتوصل إىل حلول قانون

أن يعرتفان بوجود االختالفات واممشكالت بينهما من جانب و  ( كما أنه يفرتض أيضا  وجود طرفني أو أكثر3وسياسية)
 (. 4يبدي أحد هذه األطراف على األقل استعداده ورغبته يف حل اممشكلة)

وعلى ضوء ذلك فإن النزاع يشري إىل موقف صراعي تواجه أطرافه أحد موقفني أحدمها قابل للتفاوض بينما اثآخر        
( ويف هذه 5ال حيتمل التوفيق ، ومن هنا كانت أمهية وحيوية البحث عن إطار التحليل وحل اممشكلة موضوع النزاع)

ة احلديث لوب أو الةريقة اليت يتناول هبا اممتخصصون يف العلوم االجتماعياحلالة فإن مفهوم النزاع هنا إمنا يشري إىل األس
عن اإلجراءات القانونية و به القانونية واممؤسسية اممتعلقة بتسوية أو حل النزاع من جانب ، كما أن منظور النزاع هبذا 

 ومظاهرها وأفعاهلا . اممعىن إمنا حيول االهتمام عن األبنية وعن القواعد الرمسية إىل عمليات الصراع 
وال  يف مش ومن مث فإن مقارنة مفهوم النزاع مبفهوم الصراع توضح أن مفهوم األول يشري إىل درجة أقل حدة وأقل 

 . واءه والسيةرة عليه ومنع انتشاره، وإنه قد ميكن احتاالختالفات عن الثاين
عر تعارض يف القيم أو اممصاحل حبيث تش ويرجع ذلك إىل أن الصراع إمنا يقوم أو ينشأ على أ ساس من وجود 

، كما أن كال من أطراف الصراع ال يكون فقط متورطا  بصورة أو من جانبمعه أطراف الصراع أن أهدافها غري متوافقة 
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، التصعيد امموقف الصراعي من خالل بأخرى يف امموقف الصراعي ولكنه يكون أيضا  مهتما  من جانب أخر باستثمار هذا
 . (1ومنع انتشاره) عليه ، وإنه ميكن احتواجه والسيةرةالنصر أو على األقل حىت ال خيسر حتقيق الفوز أو وذلك هبدف

 
 المبحث الثاني 

 دور التسوية السلمية في تحقيق التنمية البشرية
اق األمم ثاحتلت الةرق السلمية لفض النزاعات الدولية مكانة بارزة يف العالقات الدولية منذ إقرارها يف مي       

اممتحدة يف مادهتا الثانية من الفقرة الثالثة اليت تنص على ) أن يفضي مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوساجل 
( وألمهية األمن والسلم الدويل جاءت 1) (واألمن والعدل الدويل عرضة للخةرالسلمية على وجه ال جيعل السلم 

الفصل السادس من امميثاق واضحة من الناحية التنظيمية وامموضوعية ، فالسالم الدويل اثآليات واإلجراءات الالزمة يف 
يتةلب إجياد حلول للنزاعات اممهددة لألمن عندما تتعارض اممصلحة القومية الدولية العامة للجماعة الدولية يفرتض 

عليهما لفض اممنازعات الدولية  ( ، وهناك أسلوبان متعارف2حلها بالةرق السلمية دون اللجوء إيل حروب دولية)
 بالةرق السلمية ومها : الةرق السياسية و الةرق القضاجية .

 : الةرق السياسية اوال
مية لألطراف صاحل القو : أسلوب دبلوماسي وطريقة لفض اممنازعات سلميا  ميكن بواسةتها حتقيق اممةاممفاوض -أ 

 . اممتنازعة
، اع القاجم بينهماإىل تسوية للنز  بني دولتني متنازعتني بقصد الوصولواممفاوضة قد حتدث عند تبادل الرأي  

ارجية الدولة منهما بوزير خويقوم باممفاوضة عادة اممبعوثون الدبلوماسيون للدول أطراف النزاع عن طريق اتصال كل 
(، فاممفاوضة من 3، ما مل يكن مموضوع النزاع أمهية خاصة تستدعي تعيني مندوبني خاصني للمفاوضة بشأنه)ىاألخر 

 (. 4الوجهة السياسية والدبلوماسية هي تبادل وجهات النظر حول مسألة حمددة يتعني التوصل إىل حل هلا )
إذا  هي تبادل اثآراء واممقرتحات بني دولتني أو أكثر أو بني منظمة دولية ودولة أو أكثر حول قضية عالقة  

(، 1ل اثآراء  فاها ، أو يف مذكرات مكتوبة   أو بالةريقتني معا  )بينهما بقصد التوصل إلجياد حل هلا ويكون تباد
وقد تأخذ اممفاوضات يف العادة إما  كال  مبا را  أو غري مبا ر ، فاممبا رة تعترب من أكثر الةرق السلمية اممستخدمة 
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الفاهتا بقصد لوجه ممناقشة خلفض اممنازعات الدولية ، أما مستها اممميزة فهي أن األطراف اممتنازعة قد تتقابل وجها  
الوصول إىل حل وسط يرضي اجلميع كما إن األطراف اممتنازعة قد تدخل يف مفاوضات غري مبا رة عن طريق قيام 
طرف ثالث بدور الوسيط وتوصيل وجهات النظر إىل األطراف اممعنية يف النزاع فمثال  بعض الدول العربية دخلت يف 

 ( 2ل خبصوص القضية الفلسةينية . )مفاوضات غري مبا رة مع إسراجي
: يعترب التحقيق أحد الةرق الدبلوماسية يف تسوية الصراعات الدولية وبداية التحقيق جاءت بناء على التحقيق -ب 

ومت إقرارها فعال  مث أصبحت إحدى الةرق اممألوفة يف حل الصراعات الدولية  1907اقرتاح روسي يف مؤمتر الهاي عام 
 ( . 3سلميا  )
والتحقيق هو احلكم الرمسي اجملرد على احلقاجق اممتعلقة بصراع دويل ما ، فالتحقيق إذا  يقوم على فكرة تسوية  

(، ويرتبط أسلوب 4أو اممنازعات) وقاجع اليت تثريها تلك القضاياالقضايا والصراعات الدولية بالتحقق من صحة ال
مبقتضى  ازعة أو من قبل جهاز دويل ويكون تكوين جلنة التحقيق هذهالتحقيق بإنشاء جلنة احلقاجق من قبل األطراف اممتن

ت خاص بني الدولتني اممتنازعتني ، وبعد أن تنهي جلنة التحقيق أعماهلا اممنوطة هبا تصدر تقريرا  يلخص ما توصل االتفاق
وما مل يلزم  ي الصلة بالصراعإليه من حقاجق حيث يسلم هذا التقرير إما إىل األطراف اممتنازعة أو إىل اجلهاز الدويل ذ

التحقيق بتةبيق أساليب أخرى لفض الصراعات الدولية فإنه يصبح من حق األطراف اممتنازعة أن تقرر مدى التزامها 
 ( . 5أو عدم التزامها بنتاج  التقرير اليت توصلت إليها جلنة التحقيق )

توتر بني لق السلمية الغرض منه ختفيف حدة اإذا  فالتحقيق هو أسلوب سياسي لفض اممنازعات الدولية بالةر  
، ولكن بعض اممعاهدات الدولية "كاتفاقييت الهاي " و"ميثاق األمم اممتحدة " وضعت أساسا  أطراف الصراعات الدولية

السلم الدوليني ليت هتدد األمن و متعارفا  عليه حول إنشاء جلان التحقيق يف أي صراعات دولية السيما تلك الصراعات ا
(1) . 

ضرورة حل النزاع  اق علىومن أهم مسات التحقيق أنه طريقة اختيارية تلجأ إليها األطراف اممتنازعة إذا توصلت إىل اتف
ظروف اخلاصة أطراف الصراع للتقيد بنتاج  التحقيق وعلى ال استعداد، ويعتمد جناح أعمال جلنة التحقيق على بواسةتها

 (. 2بكل موضوع على حدة)
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الوساطة هي إحدى الةرق الدبلوماسية اليت ميكن اللجوء إليها يف فض اممنازعات الدولية بالةرق السلمية  :الوساطة -ج 
دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية أو حىت  خصية دولية هلا مكانتها  -، والوساطة هي جهود تبذهلا جهة معينة 

دخول ويل من خالل العمل احلثيث على هتيئة األجواء لللتوسط بني أطراف النزاع الد -اممرموقة على الصعيد الدويل 
(، وعليه فإن الةرف الثالث يف حالة الوساطة جيب أن 3األطراف اممتصارعة يف مفاوضات لفض الصراع القاجم بينهم )

 يتمتع بثقة الةرفني اممتصارعني . 
ثالث  ية  يوعا  يف جمال تدخل طرفوالوساطة هبذا اممعىن قد أصبحت من أكثر الوساجل الدبلوماسية والسياس     

لتسوية الصراعات الدولية ولذا فقد  غلت جل اهتمام دارسي العالقات الدولية من ذوي الصلة مبجال التسوية 
 : االهتمام على جوانب رجيسية ثالثةللصراعات الدولية وقد تركز هذا 

راع الدويل على التدخل للوساطة لدى أطراف الص اجلانب األول : ويتصل باألسباب اليت حتمل طرفا  ثالثا  معينا   - 1
بغية إجياد تسوية سلمية له ويسلم الفقه يف هذا اخلصوص بوجود جمموعة من األهداف هي اليت تفسر اضةالع الةرف 

 الثالث مبثل هذا الدور وهي أهداف ترتبط يف جمملها بأولويات السياسة اخلارجية للةرف الثالث الوسيط . 
لثاين : ويتعلق باالعتبارات اليت حتمل أطراف الصراع الدويل على قبول تدخل الةرف الثالث للوساطة اجلانب ا - 2

بينهم ، أن هذه االعتبارات جتد أساسا  صحيحا  يف طبيعة الوظاجف اليت يضةلع هبا الةرف الثالث الوسيط فيما يتصل 
 :  مبوضوع التسوية السلمية للصراعات الدولية ، وأهم هذه الوظاجف

اقرتاح مبادرات ميكنها أن تغذي قوة الدفع يف عملية التفاوض وذلك يف إطار اسرتاتيجيات متنوعة ترتاوح بني جمرد مترير 
الرساجل بني اممتفاوضني إىل تقدمي اممعلومات لكل طرف عن أهداف الةرف اثآخر ونواياه حول حترك معني ، تذليل 

 (   1ق . )الصعاب اليت تعرتض عملية التوصل إىل اتفا
 تسهيل تقدمي التنازالت وحماولة تربيرها ويرتبط هبذه الوظيفة مهمة أخرى تتمثل يف قيام الوسيط بتقدمي الضمانات اليت

 . (2اح مهمته)ء تعترب من مقومات جنتكفل احرتام كل طرف لتعهداته الدولية ، وهنا يالحظ أن قدرة الوسيط على العةا
ز عليه دارسو العالقات الدولية عند تناوهلم لدور الةرف الثالث الوسيط يف جمال اجلانب الثالث : الذي يرك - 3

التسوية السلمية للصراعات الدولية فيتصل مبقومات جناح هذا الةرف الثالث أو الوسيط ، وتنحصر هذه اممقومات يف 
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ةة مىت كان إىل أساليب ضاغقوة الوسيط وقدرته على العةاء واممكافأة ، وقدرته على فرض هيبته من مدخل اللجوء 
 (. 3مثة مقتضى لذلك)

من خالل هذا السياق نستةيع القول مبدى أمهية الوساطة كوسيلة من وساجل التسوية السلمية للصراعات  
 الدولية حيث أهنا تساعد على االستقرار واألمن والسلم يف اجملتمع الدويل .  

اممساعي احلميدة : عندما حيتدم اخلالف بني دولتني أو أكثر حول موضوع أو صراع معني  ويتوقف االتصال  -د 
اممبا ر بينهما يصبح الباب مفتوحا  أمام اجلهود الودية اليت تتةوع لبذهلا أطراف أخرى يف إطار عملية إهناء ذلك اخلالف 

 ومن بني هذه اجلهود الودية اممساعي احلميدة . 
واممساعي احلميدة هي جهود تبذل بواسةة طرف ثالث ، دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية عاممية كانت  

أم إقليمية أو حىت  خصية دولية هلا مكانتها اممعتربة على اممستوى الدويل ، للمساعدة على إهناء اخلالف أو الصراع 
 (  5فاوضات أو استئنافها)(، وإجياد الظروف اممناسبة لبدء امم4بني طرفني أو أكثر)

، طراف الصراع على ماجدة اممفاوضاتوإذا جنح الةرف الثالث من خالل مساعيه احلميدة يف مهمته أي مجع أ 
سوية ت فإن دوره ينتهي عند هذا احلد إذ ليس له احلق باال رتاك يف اممفاوضات اليت جيريها األطراف اممعنيون هبدف إجياد

 .   ودية للنزاع حمل االعتبار
وبالرغم من أن اممساعي احلميدة ال تتسم بصفة اإللزام إال أن وجود نصوص حمددة يف اتفاقية خاصة موقع  

عليها من قبل األطراف اممصارعة والةرف الثالث قد حتل صفة اإللزام حمل صفة عدم اإللزام   فميثاق األمم اممتحدة 
 .(1دوليني)لألعضاء بالقيام مبساع محيدة تتعلق على األقل بالصراعات اليت هتدد قضية األمن والسلم امثال  يلزم الدول ا

ويف هذا الصدد جيب أن منيز بني الوساطة واممساعي احلميدة باعتبارمها إحدى صور تدخل الةرف الثالث يف  
 . لتسوية السلمية للصراعات الدوليةجمال ا

 : (2احلميدة يف اثآيت) عن اممساعي فالوساطة ختتلف
 . من امممكن أن تكون امتدادا  هلا أن الوساطة تبدأ عندما تنتهي اممساعي احلميدة بالفشل وإن كان

، يتهافاوضات منذ بدايتها وحىت هناأن دور الوساطة أبعد مدى من دور اممساعي احلميدة حيث يشارك الوسيط يف امم
 . بدخول أطراف الصراع يف اممفاوضاتبعكس اممساعي احلميدة الذي ينتهي دورها 
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 اممساعي كما هو احلال يف، أو على األقل ال يشرتط فيها أن تتم بصورة سرية  ن عملية الوساطة تتم بصورة علنيةأ
 . احلميدة

 : اطة مع اممساعي احلميدة يف اثآيتكما تشرتك الوس
فاجلهة  ،ما أو من جانب األطراف اممتصارعةأي منهأن كلتيهما تتمان بصورة اختيارية سواء من جانب من يقوم ب       

اليت تقوم بالوساطة أو باممساعي احلميدة تفعل ذلك مبلء إرادهتا وليس رغما  عنها كما أنه لألطراف أن تقبل أو ترفض 
 اممساعي احلميدة أو الوساطة .

ه ليس ألي األطراف اممتصارعة  كما أنأن اإللتزام باللجوء إىل أي منهما ميكن أن يكون فقط يف ضوء اتفاق مسبق بني 
 منهما صفة إلزامية . 

 أنه ميكن فأن تقوم بأي منهما دولة أو  خصية بارزة أو منظمة دولية.    
و أخريا  فإن العالقة بني الوساطة واممساعي احلميدة ميكن أن تكون ترابةية مبعىن أن متهد اممساعي احلميدة للوساطة   

 فتكون مقدمة هلا.  
التوفيق : يعترب التوفيق أحد الةرق السياسية لفض الصراعات الدولية بالةرق السلمية ، والتوفيق هو جهد تبذله  -ه 

جلنة دولية تتمتع بثقة أطراف الصراع وتكون مهمتها التمهيد حلل هذا الصراع بصورة هناجية فيما بني الدول اممتصارعة ، 
بق على نشوء الصراع مبوجب معاهدة دولية هبدف التصدي ألي صراع وعادة ما تكون تلك اللجنة مشكلة يف وقت سا
 ( . 1احتمايل ينشأ بني الدول اممتعاقدة يف اممستقبل)

وتتشكل جلنة التوفيق من ثالثة أو مخسة أعضاء ينتخبون وفقا  مما تنص عليه معاهدة التوفيق وقد نص امميثاق الذي      
 ن تنشئ الدولتان اممتصارعتان جلنة توفيق داجمة أو خاصة وذلك حبسب األحوالوضعته األمم اممتحدة هلذا الغرض على أ

وتتكون من مخسة أعضاء تعني كل من الدولتني اممعنيتني واحدا  منهم وميكن أن يكون من رعاياها ويعني الثالثة اثآخرون 
 (  . 2باتفاقهما من رعايا دول أخرى)

ورة قرارات الصراع فيما بني الدول اممتصارعة حال  هناجيا  ، ويكون احلل يف صومهمة جلنة التوفيق تتمثل يف التمهيد حلل 
 ( . 3تتخذها اللجنة بأغلبية أعضاجها إال إذا اتفق الةرفان على خالف ذلك)
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ويتسم التوفيق كوسيلة لفض الصراعات الدولية سلميا  بعدة خصاجص منها أنه أسلوب رمسي أو  به قضاجي  
ثري رأي مجاعة دولية وليس دولة بعينها ، وميكن جمللس األمن مبوجب ميثاق األمم اممتحدة أن وأن توصياته تعكس تأ

يعني جلنة توفيق أو يدعو األطراف اممتصارعة لعمل ذلك ، ويف عدة مواقف قام جملس األمن بدور توفيقي يف حل 
 (. 4)صراعات دولية معينة متشيا  مع وظيفته اممتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني

وجلان التوفيق يكون اختصاصها قاصرا  على إهناء اخلالفات غري القانونية ، ولذا فإن اللجنة تقوم بصياغة  
 (.  5مقرتحاهتا اخلاصة حبل الصراع يف تقرير تقدمه ألطراف الصراع )

 ثانيا  : الةرق القضاجية 
 التحكيم   -أ 

لصراعات الدولية سلميا  ، والتحكيم هو ذلك اإلجراء أو تلك التحكيم أسلوب قضاجي قدمي متعارف عليه حلل ا     
التسوية اليت ميكن بوساطتها التوصل إىل تسوية سلمية للصراع الدويل من خالل حكم ملزم تصدره هيئة حتكيم خيتارها 

 ( . 6أطراف الصراع انةالقا  من مبدأ تةبيق القانون واحرتام قواعده)
لى ا اممبين على اتفاق أطراف الصراع مبعىن أن عرض الصراع على التحكيم يكون بناء عوالتحكيم الدويل يقوم على الرض

اتفاق الدول اممتصارعة ، وألطراف الصراع كامل احلرية يف اختيار أعضاء هيئة التحكيم وعددهم وتعيني اختصاصاهتم 
(.1   ) 

را  ممؤهالته ة أجنبية أو أن يكون قد اختري نظفاحلكم الفردي قد يكون  خصية سياسية سابقة أو حالية كرجيس دول      
وخربته يف حقل القانون الدويل والعالقات الدبلوماسية ، غري أن التحكيم بواسةة فرد تراجع كثريا  ممصلحة التحكيم 
بواسةة هيئة مجاعية أو حمكمة حتكيمية مؤلفة خصيصا  لذلك ، وهذه احملكمة قد تتكون من ثالث أعضاء ختتار كل 

لدول األطراف واحدا  منهم وخيتار الثالث باتفاق الدولتني أو احلكمني اممعينني من قبلهما وقد تتكون من مخسة من ا
أعضاء ، مع التذكري بأن رجيس احملكمة جيب أال حيمل جنسية األطراف اممتصارعة وميكن إنشاء جلنة خمتلةة أي مؤلفة 

 ( . 2باممناصفة من ممثلي الدول اممعنية)
 (: 3الدويل هبذا اممعىن له خصاجصه اممميزة اليت نذكر منها ) والتحكيم
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إن احلكم الصادر عن هيئة التحكيم يأخذ  كل احلكم القضاجي وهو حكم ملزم بالضرورة ألطراف الصراع ما       
 على خالف ذلك .  –يف اتفاق أو مشارطة التحكيم  –مل يكونوا قد اتفقوا صراحة 

بالرغم من أن التحكيم ملزم وهناجي إال أنه غري واجب التنفيذ بالقوة ، بل يتوقف تنفيذه على إرادة الدولة اليت صدر 
ضدها احلكم والسبب يرجع إىل افتقار اجملتمع الدويل إىل السلةة العليا اليت متلك االختصاص بتنفيذ األحكام بالقوة ، 

ية اهتا الدولية على احرتام أحكام حماكم التحكيم واممبادرة بتنفيذها عن طواعغري أنه رغم ذلك فقد جرت الدول يف عالق
 ( . 4واختيار)
أن الدول عادة ما حتدد امموضوعات اليت ميكن أن يكون الصراع بشأن أي منها حمال  للتحكيم مستثنية من ذلك       

اختصاصها  ا اممساجل اليت حتصل ضمن نةاقكل ما يتعلق باالستقالل السياسي والشرف الوطين واممصاحل احليوية وكذ
 (  5الداخلي.)

 القضاء الدويل   -ب 
يشري اصةالح القضاء الدويل كأحد األساليب القضاجية يف تسوية الصراعات الدولية إىل ذلك اإلجراء الذي  

 –العدل الدولية  ةحمكم –يتم مبوجبه الفصل يف صراع دويل عن طريق جهاز دويل داجم خمتص بإدارة العدالة الدولية 
 ( . 1وذلك مبوافقة أطراف هذا الصراع ومن خالل تةبيق قواعد القانون الدويل وبإتباع نظام معني لإلجراءات)

ة على رضا مجيع أي قاجم –ووالية حمكمة العدل الدولية يف نظر الصراعات اليت تنشأ بني الدول والية اختيارية  
عقد بينهما وهذه الوالية تثبت يف اتفاق خاص ي –الدول اممتصارعة بعرض موضوع الصراع عليها للنظر والفصل فيه 

ليت تعلن ختيارية للمحكمة فهناك والية جربية بالنسبة للدول اقبل نشوء الصراع أو مبناسبة نشوءه ، وجبانب الوالية اال
قبوهلا هلذه الوالية اجلربية للمحكمة وجيب أن تأخذ يف االعتبار أن اإلعالن الذي مبوجبه تقبل الدول الوالية اجلربية 

مبدة معينة  د يقيدللمحكمة قد يكون مةلقا  وقد يعلق على  رط التبادل من جانب عدة دول أو دول معنية بذاهتا وق
(2 . ) 
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إن فكرة القضاء الدويل هبذا اممعىن قد تداخلت إىل حد كبري مع فكرة التحكيم الدويل ولكن التحكيم الدويل يتميز عن 
 ( :3القضاء الدويل من عدة نواحي)

حني أن القضاء  فمن حيث النشأة التارخيية يالحظ أن التحكيم الدويل يضرب جبذوره يف أعماق التاريخ البشري ، يف
 الدويل مل يظهر كمصةلح قانوين إال يف هنايات القرن التاسع عشر . 

يتميز القضاء الدويل عن التحكيم الدويل من حيث أن األول يقوم على وجود أجهزة داجمة ال يرتبط وجودها بتوقيت 
صل يف حكيم إهنا تشكل للفحدوث الصراع ، أما التحكيم فهو ذو طابع مؤقت حيث أن األصل بالنسبة حملكمة الت

 صراع معني مث تنفض إثر ذلك .
خيتلف االصةالحان من حيث دور كل منهما يف إنشاء وتةوير القواعد القانونية ، فالقضاء الدويل يسهم بدور       

ل قأكرب يف هذا اجملال من خالل ما يرسيه من قواعد وسوابق  أما التحكيم فإن دوره يف هذا اجملال يكون بدرجة أ
 ويتحقق بشكل غري مبا ر من خالل اإلسهام على اممدى البعيد يف تكوين القواعد العرفية أو يف الكشف عنها . 

وبالرغم من هذه االختالفات أو الفروق بني كل من التحكيم الدويل والقضاء الدويل فإن هناك بعض السمات اليت 
 الصراع لصراعات الدولية سلميا  ، كما أن كاّل منهما يفصل يفجتمع بينهما ، فكل منهما يعترب وسيلة قانونية لتسوية ا

اممةلوب عن طريق إصدار حكم ملزم وبات وهناجي كقاعدة عامة ، ومن ناحية ثالثة فإن كال  منهما يقوم من حيث 
 ( . 1اممبدأ على فكرة القبول االختياري من جانب أطراف الصراع)
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 الخاتمـة   
تنمية "عملية متصلة تتكون من جمموعة من التبدالت والتحوالت السياسة واالجتماعية واالقتصادية تعترب ال          

والتقنية واليت تشارك يف فعلها عرب تغذية عكسية متبادلة"، تعمل على تةوير قدرات االقتصاد واجملتمع وتوفري الةاقات 
من العيش  القتصادي، مما يسمح بالتايل بتوقري مستوى الجقالبشرية وامموارد اممادية واممالية لتعزيز وتر يد اإلنتاج ا

للمواطنني يف إطار من األمن وتسوية اخلالفات واممنازعات بشكل مةرد أو متصل ، مل تقتصر التنمية على زيادة الدخل 
يري احلضاري غالفردي احلقيقي ورفع مستوى الرفاهية االجتماعية للشعب وتقليل التفاوت الةبقي، وإمنا أصبحت تعين الت

الذي يشمل خمتلف نواحي احلياة اممادية و اممعنوية، أي إن مفهوم التنمية مل يعد يقتصر على البعد االقتصادي فقط، 
بل أضحى يتضمن أبعادا  أخرى اجتماعية وسياسية و ثقافية، أي إهنا عملية تغيري  املة تستهدف القضاء على كل 

 وذلك بتحسني اممستوى اممعا ي للشعب والقضاء على ختلفُه و استغالله، أنواع التخلف االقتصادي و االجتماعي،
التنمية بذلك عملية ذات نظرة مشولية لكل عناصر البنية االجتماعية، حيث تأخذ باحلسبان إن اإلنسان هو غاية التنمية 

تصاعدة وموجهة يري مستمرة ومووسيلتها، وإقامة جمتمع دميقراطي موحد، ومن هنا ميكن القول بأن التنمية هي: عملية تغ
 لتحقيق احتياجات اجملتمع اممادية وغري اممادية. 

إن التنمية هتدف إىل تغيري  امل جلميع مكونات اجملتمع اممادية والثقافية وبناءا  على ما تقدم وعند التصدي         
ةةة هتدف إىل ملية حضارية مدروسة وخملتحديد مفهوم التنمية فإننا جند، اتفاقا  بني الباحثني على إن التنمية هي ع

 اإلطار و اخلدمي، وكذلك يف -االجتماعي   -إجياد حتوالت كبرية و اجياد حلول للمنازعات ، يف القةاع االقتصادي 
السياسي ، وبعبارة أخرى إن التنمية هتدف إىل نقل اجملتمع من حالة التخلف إىل حالة التقدم يف مجيع جماالت احلياة 

لعيش السعيد للمواطنني ، وتةوير اإلنسان ، وإنقاذه من حالة التخلف إىل حالة ميكن إن يساهم يف عمليات وحتقيق ا
البناء الشامل للمجتمع  وهذا األمر حباجة إىل وجود بلد مستقل وخايل من النزاع وحمقق للوحدة الوطنية ، وخايل من 

 ظل ر كايف من االستقرار السياسي ، إذ ال وجود للتنمية يفموضوع اممشاكل العرقية واهلويات الفرعية ، ومتمتعة بقد
جمتمع تعاين وحدتُه الوطنية من اممشاكل وكثرة االنقالبات العسكرية اليت يقوم هبا أبناء الشعب ضد النظام القاجم ، ويف 

اكم العسكرية مقابل ذلك ما يقوم به النظام ضد أبناء الشعب يف فرض القوانني اخلاصة مبنع التجول وتشكيل احمل
والتغيريات الوزارية اممستمرة وتةبيق األحكام العرفية ، وذلك من أجل السيةرة على أعمال العنف اليت تصدر من تلقاء 
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ذلك ، فالتنمية يف اجلانب السياسي يف البلدان النامية حيث تواجه معضالت والسيما ظاهرة عدم االستقرار السياسي 
الةاقات واجلهود من أجل تثبيت أركان النظام القاجم ، وتدعيم حالة االستقرار السياسي ، وهذا ما يؤدي إىل تسخري كل 

فيها ، لذلك فإن هذه البلدان ، مل يكتب هلا أن تعرف التنمية بالرغم من إهنا غنية ومتتلك ثروات هاجلة ، حيث نالحظ 
قرار السياسي هي ية اليت تتمتع بنوع كاف من االستإهنا تأيت يف مراكز متدنية بالنسبة إىل دول العامل ، فاألنظمة السياس

تلك األنظمة اليت متكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكرب قدر ممكن من احلراك االجتماعي وتداول القوة االقتصادية 
 والسياسية بني أفراد اجملتمع .
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 ملخص
تناولت هذه الدراسة التحديات اليت تواجه عملية التدريب وعوامل جناحها، وقد متثلت مشكلة الدراسة يف تدين فعالية 

اخنفاض معارف ومهارات األفراد العاملني وضعف مستوى منو وتطور  إىلبرامج التدريب لدى أغلب املنظمات مما يؤدي 
الدراسة إىل التعرف على أهم التحديات اليت تواجه عملية التدريب يف املنظمات، والعوامل هدفت هذه و  املنظمات،

على نقاط  فتعر  اليت تساعد على جناحها، وكذلك أهم اخلطوات األساسية ملراحل إعداد نظام برامج التدريب، وذلك لل
 تسعى إليها ونتيجة لطبيعة األهداف اليت ا.من أجل معاجلتها، فضاًل عن حتديد مواطن القوَّة وتعزيزهالضعف والقصور 

مجع  يف يبالدراسة باإلضافة إىل املنهج املعريف املكت يناسب هذههذه الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي الذي 
 رت النتائج اليتوأشا .واستقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفةها البيانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل وصف

التدريب هو السبيل األمثل حلل مشاكل العمل وضعف مستوى  توصل إليها الباحث من خالل هذه الدراسة بأن
األداء، وأي حماولة لتطبيق برنامج تدرييب لن تكون سهلة وميسرًة إال يف حال التغلب على كل عوامل الضعف اليت تعيق 

ي طريقة جيدة ومناسبة ومبنية على أسس علمية أمر ضرور جناح الربامج التدريبية، وإن وجود برامج تدريب مصممة ب
 لنجاح العملية التدريبية، 

وأخرياً يوصي الباحث قيادات املنظمات بالوعي وإدراك أمهية املعارف واملهارات اإلدارية املستفادة من برامج التدريب،    
ن معارف يم برامج التدريب، وذلك للرفع متباع اخلطوات الصحيحة إلعداد وتصما، و تواجههاواحلد من املعوقات اليت 

ومهارات العاملني، وحتسني مستوى أدائهم الوظيفي، والتأكيد على املزيد من الدراسات املعمقة وتنظيم الندوات 
 .واملؤمترات العلمية يف جمال التدريب

 يبية.تياجات التدر عملية التدريب، التحديات، املوارد البشرية، برامج التدريب، االح الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

اد واملنظمات مستوى كفاءة األفر  العديد من التحديات اليت تستوجب العمل على تطويرمعظم املنظمات اليوم تواجه 
تمرارها على إجياد طرق كفيلة لبقاء منظماهتم واس والعمل، من جهة عن طريق االستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية

املسؤولون يف هذه  وقد أدرك ملواجهة تلك التَّحديات،ويربز التدريب كأفضل الطرق  من جهٍة ثانية. يف حتقيق أهدافها
ملرجوة ا املنظمات خطورة التحديات اليت تواجه برامج التدريب واليت قد تؤدي إىل فشلها وعدم جناحها يف حتقيق النتائج

ة التدريب ضرورة ال عملي جعلت، املختلفةمنها، حيث إن االبتكارات العلمية احلديثة والتطورات التقنية واملعلوماتية 
 .ميكن االستغناء عنها

 
 أهمية الموضوع: -1

و الركيزة األساسية ه يعترب التدريب أهمَّ األنشطة الرئيسية اليت متارسها إدارة املوارد البشرية خصوصاً أن العنصر البشري   
للعملية اإلدارية، فال ميكن تصور وجود كيان إداري بدون وجود العنصر البشري، وعليه تربز أمهية هذه الدراسة من 
خالل الدور الكبري الذي تؤدَّيه عملية التدريب يف تطوير القوى العاملة وزيادة معارفهم وحتسني مهارهتم والرفع من 

ث تعترب عملية التدريب مهمة للقيادة اإلدارية والعاملني على السواء، فقد يواجه القادة مستوى منو منظماهتم، حي
والعاملني مشاكل عدة يف أداء أعماهلم نتيجة التطور املستمر يف خمتلف اجملاالت اإلدارية، مما يتطلب تدريبًا متواصالً 

 اإلدارية. يأخذ بعني االعتبار التغريات املستقبلية اليت قد حتدث يف البيئة
 
 هداف الدراسة:أ -2

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:   
 التعرف على أهم التحديات والصعوبات اليت تواجه عملية التدريب وعوامل جناحها. -1
 التعرف على العوامل اليت تساعد يف جناح عملية التدريب. -2
 تتبع يف إعداد وتصميم برامج التدريب.ساسية اليت جيب أن التعرف على املراحل األ  -3
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 أسباب اختيار الموضوع:  -3
 موضوعية:السباب األأواًل: 

، تدين مستوى األداء، اخنفاض مستوى اخلدمات أو االنتاجية معاجلة العديد من املشاكل الىت تواجه املنظمات مثل -1
 ، تقليل معدالت دوران العمل.حمدَّدةجماالت زيادة تكاليف األعمال، نقص يف الكوادر املطلوبة يف 

أصبحت برامج التدريب املصممة بشكل جيد تؤثر بشكل كبري على نتائج األعمال، كما أن جناحها يف حتقيق  -2
، واستحداث مهارات جديدة تتمثل يف توليد األفكار املتجددة والكفاءات فها يسهم يف زيادة مستويات العملأهدا

 .املبدعة يف ميدان العمل
صبحت ضرورة حتمية خصوصًا إذا ما علمنا افتقار العديد من املنظمات اإلدارية أ حاجة الدول النامية للتدريب -3

يف تلك الدول لتخصصات خمتلفة وعلى خمتلف املستويات واجملاالت، مما يستدعي تأهيل كوادر قادرة على القيام بأعباء 
 جناحها.  ومهام تلك املنظمات من أجل املسامهة الفاعلة يف

 اإلدارية من املمارسات االنتقال على يعمل ألنه ،التنظيمي رييوالتغ للتطوير احلديثة األساليب أحد التدريب ميثل -4
 .والتميز واإلبداع واالبتكار املشاركة على املعتمدة اإلدارية املمارسات إىل واملزاجية العشوائية

 تتعلق مستمرة عملية األخرية، باعتباره اآلونة يف اإلدارة علم يف وجتدداً  وبروزاً  أمهيةً  املواضيع أكثر من ترب التدريبيع -5
 الفرص وتقييم واملستقبل، واحلاضر يف املاضي األداء ومستويات والداخلية، اخلارجية البيئة توقعات على وتقوم باملستقبل
 والسياسات. واإلسرتاتيجيات األهداف تطوير طريق عن واملخاطر

 اتية:ذ  السباب األثانيًا: 
ات اليت التحديهذه الدراسة لتستكمل الدور الذي بدأه الباحثون السابقون من خالل الرتكيز على أهم  جاءت -1

ك للوصول إىل ، وذلتواجه عملية التدريب وعوامل جناحها، وكذلك املراحل األساسية لتصميم وتنفيذ برامج التدريب
 خر.آمن جانب  هامن جانب والعاملني في املنظماتإدارة على  ونائج وتوصيات يستفيذ منها القائمنت
، خمتلفة بيئاتو  جماالت يف تعلق مبوضوع التدريببحوث العلمية بإجراء دراسات تأوصت العديد من الدراسات وال -2

 تبين املنظمات برامج التدريب للرفع من مستوى أدائها. فضاًل عن ضرورة
سة ، وهذا ما دعا الباحث إىل إجراء هذه الدراموضوع التدريب من هذا اجلانب اولتتناليت ديثة احلدراسات ال ندرة -3

أهم التحديات اليت تواجه عملية التدريب وتؤدي إىل تدين فعاليتها وكذلك أهم العوامل واملقومات اليت للتعرف على 
، أماًل أن خترج التدريب فيذ برامجتساعد يف جناح عملية التدريب واملراحل األساسية اليت جيب أن تتبع يف تصميم وتن
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 اهلام للتدريب دورال ستشعارال نظماتار يف املهذه الدراسة نتائج وتوصيات تعني القياديني واإلداريني وأصحاب القر 
 .كونه أحد االجتاهات احلديثة يف علم اإلدارة، واستجابة للتغريات البيئية احلديثة املعقدة والتحديات املستمرةيف  
 
 مشكلة الدراسة:  -4

املنظمات مما يؤدي إيل  غلبتدين يف مستوى فعالية برامج التدريب لدى أ تتلخَّص مشكلة الدِّراسة احلالية يف أنَّ هناك
 منو وتط ور املنّظمة. وضعف هبا األفراد العاملني ومهارات معارف اخنفاض

 
 :الدِّراسةأسئلة 

   التدريب على جناحها؟ما مدى تأثري التحديات اليت تواجه عملية  -1
 ما هو دور عوامل التدريب يف جناح براجمه؟ -2
 ما هو أثر اتباع مراحل تصميم برامج التدريب على جناحه؟ -3
 
:منهج الدراسة -5  

، املنهج الوصفيالباحث املنهج املكتيب املعريف و نتيجة لطبيعة األهداف اليت تسعى إليها هذه الدراسة فقد استخدم    
 يتوقف املنهج املكتيب املعريف املكتيب واملنهج الوصفي عند مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل وصفوال 

استنتاجات  ، بل يتعداه إىل حتليل الظاهرة وتفسريها والوصول إىلفحسب الظاهرة واستقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفة
 تسهم يف تطوير الواقع وحتسينه.

 
 حدود الدراسة :  -6

أهم التحديات اليت تواجه عملية التدريب وعوامل جناحها واملراحل األساسية اليت جيب أن يف هذه الدراسة  تتناول   
 :احلدود التالية ، واقتصرت هذه الدراسة علىتتبع عند تصميم برامج التدريب يف املنظمات

 .وعوامل جناح : الّتحدياتدريبعملية التّ  احلدود املوضوعية : –
بشئ من التفصيل، من خالل إطار نظري ميثل نقطة االنطالقة ودلياًل ميكن  سيتم عرض حماور هذه الدراسةعليه    

 االسرتشاد به من قبل املنظمات عند القيام بإعداد وتصميم خمتلف برامج التدريب.
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 التحديات التي تواجه برامج التدريب: أواًل:
ينظر إىل التدريب على أنه احلل املناسب واألمثل لكثري من مشاكل تدين مستوى األداء سواء على مستوى الفرد أو    

املنظمة، ولكن هناك العديد من التحديات اليت تواجه املنظمات عند تصميم وتنفيذ برامج التدريب وتنمية املوارد 
 األخذ بعني االعتبار التساؤالت التالية:البشرية، وقبل القيام بتنفيذ برامج التدريب جيب 

 هل التدريب يعترب احلل املناسب للمشكلة؟ -1
 هل أهداف التدريب واضحة وموضوعية؟ -2
 يعترب التدريب استثماراً جيداً؟ هل -3
 هل سوف ينجح التدريب يف حتقيق أهداف املنّظمة؟ -4

القائمون عليه  يواجه العديد من التَّحدَّيات والص عوبات اليت يسعىمن منطلق اعتبار أنَّ التدريب استثماراً بشرياً فإنه    
 للتغلب عليها ومن أمهها:

 وزيادة حدة املنافسة اخلارجية. ،سرعة وترية التقدم التكنولوجي -1
 اخنفاض مستوى مهارات األفراد. -2
  ، أي كيف ميكن خفض تكلفة التدريب وتعظيم عائده.ارتفاع تكاليف التدريب -3
 االجتاهات الفردية واجلماعية وضرورة تغيريها. -4
 . كأساس لتنفيذ برامج التدريب  حتديد االحتياجات املستقبلية الفعلية للمنظمة فقط -5
 والرتكيز على التدريب طويل األجل.ضرورة ربط التدريب بإسرتاجتية املنظمة،  -6
 الكلية للمنظمة. عَّاليةالف وحتقيقيل األفضل تغيري إجتعل منه أداة لل اليت احلديثة للتدريب ساليبتطبيق األ -7
امل مع التخطيط ولكن يتعقيام التدريب بدور وقائي، أي ال يتعامل فقط مع احتياجات املنظمة يف الوقت احلايل  -8

 .(1) للمستقبل
بيق برنامج تدرييب حماولة لتط أيو إلدارة املنظمة لضمان جناح تنفيذ برامج التدريب،  حتد  هذه الصعوبات متثل أكرب    

اح الربامج  تعيق جنبأي شكل من األشكال إال يف حال التغلب على كل نقاط الضعف اليت لن تكون سهلة وميسرة
 . التدريبية
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 ثانيًا: عوامل نجاح برامج التدريب:
من تصميم برامج التدريب حىت تضمن جناحها، و  عند املنظمةقبل إدارة هناك عوامل جناح أساسية جيب مراعاهتا من    

 أمهها: 
 .يصمم الربنامج التدرييب من أجلها اليتت التدريبية حتديد االحتياجا -1
 عماهلم.عة أ)العملية أو التدريبية(، وطبينوعية املتدربني، وعددهم، ومستواهم التعليمي، والوظيفي، وخرباهتم  -2
ل املشاكل، وحسلوب التفكري، وطرق العمل، أ لسلوك املستهدف سواء يفخصائص السلوك احلايل، وطبيعة ا -3

 .املهارات املستخدمة
 والوقت املطلوب. ،انيات املتاحةاإلمك -4
 .(2) ، والوسائل التعليمية والتدريبيةالتدرييب املناسبحتديد األسلوب  -5

قد يقاوم بعض  ذاوهل، لعنصر البشري املستهدفعامل النجاح أو الفشل الرئيسي يف هذه العملية التدريبية هو اإن    
األفراد تلقي املعارف واملهارات اجلديدة اليت تنوي إدارة املنظمة تزويدهم هبا بناء على تصميم برامج التدريب، والسبب 

أي مبعىن اجلديدة،  واملهاراتيف ذلك يتمثل يف تغيري من منط أو أمناط سلوك األفراد املتدربني بناء على هذه املعارف 
عض املهارات، حيت ل بو استبداني يف التفكري أو يف طرق العمل، أخر قد يتطلب هذا التغيري التخلي عن أسلوب معآ

ئ ما، وبالتايل فمن نه قادر على حتقيق شيف شخصية الفرد، وحتقق له إشباعاً نفسياً، وتصور له أساسية متثل جوانب أ
 شباع أو حتد منه.ات اجلديدة على أهنا هتدد ذلك اإلاملهار الطبيعي أنه قد ينظر إىل هذه املعارف و 

إذا اعتقد األفراد بأن التدريب لن يفيدهم، وبالتايل تنخفض حالتهم املعنوية، كذلك قد تشتد حدة تلك املقاومة     
خصيتهم ر شوفائدته هلم يف تطوياألفراد جبدوى التدريب ويدخل الشك وعدم الثقة إىل نفوسهم، وهلذا فإن اقتناع 

 هم عوامل جناحه.يعترب من أ وعملهم
 بناء على ما سبق فإن هناك عوامل أخرى مهمة لنجاح برامج التدريب تتعلق باألفراد املستهدفني، ومن أمهها:    
 وضرورة التغيري.  دريب، إمياناً بإمكانيةشعور األفراد باحلاجة إىل الت -1
أن يتناسب مضمون برامج التدريب مع االحتياجات العملية لألفراد، وأن يعاجل مشاكل يواجهوهنا يف العمل.  -2
 . (3)أن تتصف برامج التدريب باملرونة  -3

جيب على إدارة املنظمة أن هتيئ الظروف املناسبة ملمارسة خمتلف النشاطات )الفكرية واالجتماعية والثقافية(،  عليه   
تدريب ليس جمرد تعلم طرق وأساليب وبرامج وتعليمات رمسية تنحصر يف العمل، بل إنه حماولة تكوين اجتاهات ألن ال

 وتغيري أمناط سلوك وتوفري فرص ألعداد أفراد أسوياء فكرياً ونفسياً ويتمتعون بشخصية متكاملة ومتوازنة.   
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 مراحل تصميم برامج التدريب:ثالثًا: 
لكي تنجح عملية التدريب جيب أن تصمم براجمه وفق أربعة مراحل أساسية تشكل يف جمملها احملور الرئيسي لتطبيق    

 نظام التدريب على مستوى املنظمة وهي:
 حتديد احتياجات التدريب. -1
 ختطيط برامج التدريب. -2
 تطبيق ومراجعة خطة التدريب -3
 .(4) التدريب تقييم فعالية برامج -4
 
 تحديد احتياجات التدريب: -1

هو ما سيوفر للمنظمة و تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل نظام التدريب نظراً لكوهنا تتعلق جبمع املعلومات وحتليلها،    
اذ القرارات املالئمة ذات الصِّلة بعملية التَّدريب.  ستنادًا إىل لقاعدة املعلومات اليت متمكِّنها من التَّخطيط العلمي، واختِّ

يل احتياجات عداد تقرير حول حتلرة املعنية بالتدريب يف املنظمة إجيب أن تتوىل إدارة املوارد البشرية أو اإلدا ذلك،
  تشمل: عتمدة على مصادر متعددةالتدريب السنوية على مستوى املنظمة ككل، م

 األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة. -1
 سنوي للموظفني.حتليل نتائج تقييم األداء ال -2
 العملية لشاغلي الوظائف.وصف الوظائف ومقارنتها باملؤهالت العلمية واخلربات  -3
 مراجعة املهام الوظيفية. -4
 املعارف املستقبلية اليت ينبغي اكتساهبا. -5
 دائهم احلايل. لتمكني املوظفني من حتسني مستوى أمستوى الكفاءات والقدرات املطلوبة  -6
 يكلية وما تتطلبه من تدريب على الوظائف املستحدثة.عادة اهلإ -7
 . (5) حتليل نتائج األداء السنوي للمنظمة -8

بناء على ما سبق يتعني على إدارة املوارد البشرية أو اإلدارة املسؤولة عن التدريب إعداد تقرير يتضمن نتائج حتليل    
 النقاط السابقة يرفع لإلدارة العليا لالعتماد على أن يتضمن التقرير ما يلي:

 أولويات احتياجات التدريب. -1
 ت وسبل معاجلتها ومدي فعالية التدريب للمنظمة.الوضع الراهن للتدريب مبا يف ذلك الصعوبا -2
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 مواطن الضعف اليت حتتاج إىل تطوير يف خمتلف اإلدارات واألقسام. -3
 أنواع احللول التدريبية املفضلة لدى املعنيني يف املنظمة. -4
 .(6) ة املتوقعة لتطبيق برامج التدريبالتكلفة التقديري -5
 
 التدريب: برامج تخطيط -2

 لكي حتقق هذه املرحلة النتائج املرجوة منها البد أن تلتزم إدارة املنظمة بإتباع خطوات واضحة وهي:    
 عداد خطة التدريب:إ -أ

يل احتياجات عداد خطة التدريب، بناء على التقرير اخلاص بتحلية أو اإلدارة املعنية بالتدريب إتتوىل إدارة املوارد البشر    
 عداد اخلطةند إعلى إدارة املوارد البشرية ع طة التدريب مع املمارسات اإلدارية احلديثة ينبغيالتدريب، وحىت تتماشى خ

 التدريبية:ضرورة مراعاة أن تكون النقاط التالية من ضمن اخلطة 
 أنواع التدريب لكل جمموعة وظيفية. -1
 اخلاص ألشكال التدريب.الوصف  -2
 النتائج املرجوة من كل شكل تدرييب. -3
 املدة املقررة لألشكال التدريبية. -4
 شكال التدريب.أعدد املستفيدين من  -5
 اجلدول الزمين املقرتح للتدريب. -6
 .(7) التكلفة اإلمجالية لألشكال التدريبية -7

عليا إلدارة الا وارد البشرية بتحويلها إىلعداد اخلطة متضمنة النقاط السابقة يقوم مدير إدارة املوعند االنتهاء من إ   
 العتمادها ووضعها موضع التنفيذ.

 موازنة التدريب:  -ب
عدهتا  أه تنفيذ خطة التدريب السنوية اليتميكنها من خالل اً خاصَّ  اً ختصص إدارة املنظمة ضمن موازنتها املالية بند   

 ل التكاليف التالية:البند تستطيع إدارة املنظمة حتم   لتدريب موظفيها، وبواسطة هذا
 شكال التدريب اليت حتتويها خطة التدريب السنوية.مجيع أ تكاليف -1
 تكاليف برامج التدريب الداخلية وتشمل رواتب املدربني، وأدوات التدريب واملرافق )أماكن إقامة وحتضري التدريب(. -2
 التكلفة املخصصة للمؤمترات والندوات. -3
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 .(8) دورة أو برنامج تدرييب بدل السفر ونفقات اإلقامة واملعيشة للموظف املوفد إىل -4
 ن خطة التدريب السنوية للمنظمة، إال أنه يف حالةعدادها ضمإىل أن موازنة خطة التدريب يتم إ وجتدر االشارة هنا   

دارة ن هذا األمر يتطلب موافقة اإلدارة العليا بناء على توصية من إمج تدرييب غري خمطط له مسبقاً، فإي برنااضافة أ
 البشرية.املوارد 

 
 تطبيق ومراجعة خطة التدريب: -3

ليات التدريب وآ شكالأبااللتزام  ا، من حيثيتعني على إدارة املنظمة تطبيق اخلطة السنوية هلا وفق البنود املقررة فيه   
اجعتها أن تتم مر  نشطة اليت تنفذها، علىددة يف اخلطة شريطة أن تعكس األقها، باإلضافة لاللتزام باملواعيد احمليتطب

فيما خيص أو  ،احلايل واملستقبلي ا تقتضيه مصلحة العمل من تعديالت على الصعيد العمليمل مراعاةً  دورياً، وذلك
 سباب أخرى طارئة.امليزانية أو أية أ

وبالرغم من ذلك جيوز تعديل خطة التدريب السنوية يف أي وقت وألي سبب وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل، وذلك    
عليا بشرط عدم جتاوز البناء على اقرتاح اإلدارة أو القسم املعين بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية وموافقة واعتماد اإلدارة 

لتدريب وازنة املعتمدة، وعلى إدارة املوارد البشرية تزويد اإلدارة العليا بنسخة من خطة امجايل للتدريب احملدد يف املاملبلغ اإل
 .(9) ية تعديالت الحقة فيهامع أ

 
 تقييم فعالية برامج التدريب السنوية: -4

ن طريق وضع آلية برامج التدريب ع اليةفعلضمان جناح خطة التدريب السنوية يتعني على إدارة املوارد البشرية قياس    
  هي:، و دناهن بيان النسب واملؤشرات املبينة ألتقييم الربامج التدريبية تتضم

 مدى االلتزام خبطة التدريب السنوي. -1
 عدد األيام الفعلية الىت امضاها املوظف يف التدريب. -2
 التدريب. ألشكالمدى االلتزام باملواعيد املقررة  -3
 ية الربامج التدريبية للفئات الوظيفية.مدى مشول -4
 التدريب. أشكالنسبة رضا املوظفني عن  -5
 .(10) نسبة املوظفني الذين سامهت خطة التدريب يف حتسني أدائهم -6
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طلبات خر هبدف تعديلها مبا يتوافق مع متم مبراجعة هذه املؤشرات من وقت آلعلمًا بأن إدارة املوارد البشرية تقو    
 ورفع تقارير دورية هبا إىل اإلدارة العليا وفق آلية معينة.، املنظمةعمل 

 
 الخالصة:

بيَّنت هذه الدراسة أمهية التدريب وإدارة املوارد البشرية يف تطوير املنظمة، فاملوارد البشرية هي رأس املال احلقيقي،    
ويرتبط استمرار املنظمة وازدهارها مبدى قدرة مواردها البشرية على حتسني األداء الوظيفي وجتاوز التحديات واألزمات 

 ليت توصل إليها الباحثمتثلت النتائج اتلف املنظمات على املستوى احمللي والعاملي. يف سبيل البحث عن الريادة بني خم
رييب لن حماولة لتطبيق برنامج تدأن التدريب هو السبيل األمثل حلل مشاكل العمل وضعف مستوى األداء، وأي يف 

إن وجود برامج التدريبية، و امل الضعف اليت تعيق جناح عملية إال يف حال التغلب على كل عو تكون سهلة وميسرًة 
حيت تظهر األمهية  ،على أسس علمية أمر ضروري لنجاح العملية التدريبية مصممة بطريقة جيدة ومناسبة ومبنية تدريب

البالغة للتحليل اجليد للحاجات التدريبية من خالل وضع أهداف تدريبية صحيحة، باإلضافة إىل ختطيط وتصميم 
يلة حبل مشاكل تدين األداء وحتسني النتائج وحتقيق أهداف املنظمة، فنجاح برامج وتنفيذ برامج تدريب تكون كف

التدريب ال يكون إال عن طريق القيام بتقييمها من خالل مستوى الرضا لدى املتدربني، وحساب التكاليف والعوائد 
 الناجتة عن برامج التدريب.

 
رامج املستفادة من ب أمهية املعارف واملهارات اإلداريةوإدراك  الوعيقيادات املنظمات بيوصي الباحث وأخيرًا    

 من املعوقات اليت تواجهها، وإتباع اخلطوات الصحيحة إلعداد وتصميم برامج التدريب، وذلك لتطويرواحلد  التدريب،
اسات املعمقة ر وحتسني مستوى أدائهم الوظيفي، باإلضافة إىل التأكيد على املزيد من الد معارف ومهارات العاملني،

 وتنظيم الندوات واملؤمترات العلمية يف جمال التدريب.
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 ملخص الدراسة
حاولت الدراسة تناول حالة التنمية البشرية يف اجلزائر بشكل موجز حماولة تفسري هذا الوضع، حيث تبني من خالهلا 

املشروعات  إن مواجهة التحديات اجلسام هي من صنف اجلزائر ال يزال يف بدايات،، و تنمية بشرية حقيقية يفأن حتقيق 
اجملتمعية. إذ تعترب نضال تارخيي األبعاد يتطلب تعبئة شاملة لطاقة اجملتمع وإدارة خالقة هلا بواسطة نظم حكم راشدة 

س قوى باالنتماء هلذا املشروع البناء. كما حاولت الدراسة البحث تلهم الناس اإلبداع واملشاركة الفعالة من خالل إحسا
عن جمموعة الشروط الالزمة وإن كانت غري كافية بالضرورة، اليت ميكن أن تؤدي إىل تنمية بشرية يف اجلزائر أسوة 

 بالنموذج املاليزي الذي عد رائدا بكل املقاييس الدولية.
 

 التنمية البشرية، التجربة املاليزية، البعد االجتماعي، االستثمار البشري، اجلزائر الكلمات المفتاحية:
 

 طار العام للدراسةأوال: اإل
 أ. توطئـة

 تتمحور التنمية البشرية حول تطوير املقدرة البشرية من خالل سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية، تعزز قدرة اإلنسان
ى تلبية لتنمية يف هذا السياق بتنمية اإلنسان كهدف ووسيلة، أو بتنمية قدرات الفرد علعلى حتقيق ذات، ويرتبط مفهوم ا

ونية حاجات، املادية واملعنوية واالجتماعية، إذ ترتكز اسرتاتيجيات حتقيق التنمية البشرية على إحداث تغيريات يف البيئة القان
، جند أن تفسريها ة التجربة التنموية املاليزية للفحوصاتواملؤسسية اليت يعيش يف كنفها الفرد البشري. وبإخضاع ريادي

 الذي يعد الثروة احلقيقة لألمم. مرده ايالئها أميا عناية بتنمية الفرد فيها،
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 ب. مشكلة الدراسة
ياساهتــا سإن أحد املالمح البارزة لتجربة ماليزيا التنموية هي قيامها بتشكيل رؤية خاصة بالتنمية البشرية ساعدهتا يف وضع 

وبراجمها ومكنتها من حتقيق التكامل بني خمتلف أنشطتها و أهدافها التنموية، و قد وفرت الرؤية إطار عمل مرشـد و 
عملت كخارطة طريق لسعي البالد لتحقيق قفزة تنموية إىل األمام، و على العكس من ذلك فإن اجلزائر كانت ختطط 

ن و األجل ال تستند إىل رؤية اسرتاتيجية للتنمية البشرية و حتاول اآل فيما سبق على أسس زمنية قصرية أو متوسطة
 تمستقبال تصحيح ذلك، و قد أدى غياب هذه الرؤية إىل افتقاد املشاركة بني خمتلف القطاعات يف رسم سياسا

ا حول النهوض سللجزائر االستفادة من هذا النموذج التنموي املاليزي املتمركز أساالتنمية. نتساءل هنا: كيف ميكن 
إن مل  ةبالعنصر البشري يف ظل غياب اسرتاتيجية واضحة املعامل على مستوى االقتصاد اجلزائري لتنمية موارده البشري

منجزات،  القيام بإضافة لبنات جديدة إىلك الطموح إىل استيعاب الدرس و ؟ هل هو موقف ذلنقل تغييبها أحيانا أخرى
 دون حتقيق تلك االستفادة املرجوة من هذه التجربة الرائدة. أم أن، موقف املتفرج على التجارب

  
 ج. فرضيات الدراسة

 هي:ني لتغطية خمتلف جوانب الدراسة و اعتمدت الدراسة على فرضيتني أساسيت
 ـ إن أحد أهم عوامل جناح التجربة التنموية املاليزية هو ايالئها بالغ االهتمام لعاملها البشري؛

 .للنهوض بالفرد اجلزائري أسوة بالنموذج املاليزيميكن بناء منوذج  -
 

 د. أهمية الدراسة
تكتسي هذه الدراسة أمهيتها من خالل حماولة بناء منوذج تنموي يف اجلزائر بشكل عام بالرتكيز على النهوض بالفرد 

مة وإن كانت شروط الالز هو النموذج املاليزي، بقدمي جمموعة من الموذج رائد على املستوى العاملي و اجلزائري أسوة بن
 غري كافية بالضرورة اليت ميكن أن تؤدي إىل النهوض باجملتمع اجلزائري.
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 ه. منهجية الدراسة
ة، حيث مت توظيف  اإلداريف املناهج املستخدمة يف البحوث والدراسات االقتصادية و نظرا لطبيعة الدراسة مت اعتماد خمتل

بشكل عام فقد مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي حني تناول ذلك. و كلما دعت احلاجة البحثية لكل واحدة منها  
فاهيم أخرى ذات عالقة مة البشرية بشكل خاص يف ماليزيا و التنميكل عام و بعض املفاهيم وحتليلها واملرتبطة بالتنمية بش
ة املتبعة أيضا أسلوب ت املنهجيمن بني األدوابالتنمية البشرية يف االسالم، و  باملوضوع كعالقة النموذج التنموي املاليزي

زائري أسوة حماولة بناء منوذج تنموي خاص بالفرد اجلقع التنمية البشرية يف اجلزائر و دراسة احلالة املطبق عند تناول وا
 بالنموذج املاليزي.

 
 هيكلة الدراسة ز.

ع وفقا ملا واملتشعبة للموضو ملعاجلة اإلشكالية املطروحة، مت اعتماد خطة للبحث تراعي اجلوانب املتداخلة 
 يأيت:
  املنهجية املتبعة؛و إطارا عاما للدراسة اشتمل على تقدمي عام، مشكلة الدراسة، فرضياهتا، أمهيتها 
 قراءة يف التجربة التنموية املاليزية؛ 
 االستثمار يف العامل البشري يف ماليزيا؛ 
  املاليزي.حماولة بناء منوذج للنهوض بالفرد اجلزائري أسوة بالنموذج 

 
 ثانيا: قراءة في التجربة التنموية الماليزية

، أوجد هذه االقتصاديات أمام واحدة من أعنف 1997إن األزمة املالية اليت اجتاحت دول جنوب شرق آسيا سنة 
كان هذا حاجزا يف طريق منو هذه الدول. إن السؤال املطروح هاهنا هو كيف زمات االقتصادية يف هذا العصر، و األ
 كيف جنحت يف إعادة نفسها إىل معرتك التنمية. عض هذه الدول اخلروج من األزمة و طاعت باست

تعد ماليزيا منوذجا حيا لذلك، حيث أهنا ابتكرت أساليب خاصة لعالج أزمتها دون األخذ بوصفات مؤسسات 
يبا لتوقعات جاء ذلك خم قداخلروج من األزمة بأقل األضرار ويف وقت قياسي، و بريتون وودز، حيث استطاع اقتصادها 

 اخلرباء الذين تنبئوا بعسر حالتها.
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يزيا يف التنمية، اح رجربة مالتظافرت جمموعة من العوامل ساعدت على جنعوامل نجاح التجربة التنموية الماليزية:  – 1
 :(1)قد حددها املختصون يف النقاط التاليةو 

  ية بشكل عام، الدول النامو مبناخ سياسي مميز عن جرياهنا  تتمتع ماليزيا: واالقتصادياالستقرار السياسي
سكر عحيث تتميز بتهيئة الظروف املالئمة لإلسراع بالتنمية االقتصادية، وذلك أن ماليزيا مل تتعرض الستيالء ال

 اختاذ القرارات يتم إرساؤها بعد سلسلة من املفاوضات املستمرة بني األحزاب،على دواليب السلطة، كما أن 
أحد ك مما يشري إىل أن نظام احلكم هبا دميقراطي. أضف إىل ذلك تطبيق القواعد االقتصادية بأسلوب سليم

أهم األسباب الرئيسية للنجاح، فأداء االقتصاد الكلي متيز باالستقرار مما وفر بيئة لنمو املدخرات احمللية و 
مؤشر  ة البطالة بعناية فائقة، مع تطورجذب االستثمارات اخلارجية، ختفيف وطأة التضخم و معاجلة مشكل

سالمة النظام املصريف، و نذكر هنا التدابري اليت اختذهتا احلكومة املاليزية ألجل حتقيق األهداف السابقة الذكر  
تخدام مزيج اس الرتكيز على االستثمارات ذات اإلنتاجية العالية و كذا كالتخصيص الكفء للموارد املتاحة،

 التدخل احلكومي لضبط االقتصاد. من آليات السوق و
  :مل يتواىن القائمني على إدارة البالد بتأييد الصفوة االقتصادية ورجال األعمال، بل عملوا التشاركية في التنمية

على احلصول على التأييد الشعيب، مما خلق بذلك التفهم والتأييد من الطبقات املتوسطة والفقرية للمجتمع، وتكوَّن 
االستفادة احلقيقية من عملية النمو االقتصادي والسياسات املعلنة يف هذا اجلانب، األمر الذي لديهم شعور ب

 انعكس يف تضافر اجلهود للخروج من األزمة.
  :فري ذلك من خالل اعتماد ماليزيا بدرجة كبرية على املوارد الداخلية يف تو اعتماد صيغ التمويل الذاتي لالقتصاد

 1970بني سنيت  % 40مويل االستثمارات، حيث بلغ االدخار احمللي اإلمجايل نسبة رؤوس األموال الالزمة لت
 خالل نفس الفرتة السابقة. %50. كما زاد االستثمار احمللي اإلمجايل بنسبة 1993و
  :تعامل االقتصاد املاليزي حبذر مع االستثمار األجنيب املباشر حىتالتعامل الحذر مع االستثمارات األجنبية 

 خدمة لالقتصاد الوطين املاليزي.حت بدخول، لكن وفقا لشروط خاصة و الثمانينات، مث مس منتصف
  :تغطيت، ملعظم فروع و  ه على تنويع البنية االقتصاديةمما يشهد ب، لالقتصاد املاليزي هو تركيز تنوع البنية الصناعية

 ليزيا.  النشاط الصناعي، وقد كان هذا األمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية يف ما
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  ء عملت حكومة ماليزيا منذ استقالهلا على اختيار موظفني مؤهلني لتقلد أعباالمتميزة: واإلدارة الرؤية المتبصرة
إدارية رفيعة املستوى، فاستعانت بفكرة اجملالس االقتصادية والوزارات املتخصصة إلجناز أهداف حمددة وفق 

اخلدمة املدنية املاليزية بأهنا تقوم على أساس ديواين مرتب اعتمادات مالية مضمونة، وبصفة عامة ميكن وصف 
ذلك ية، و علها يف خدمة املصاحل الوطنوأهداف واضحة، ويف نفس الوقت تتمتع بدعم سياسي قوي، األمر الذي جي

 صادية.االقترسم خطط حمكمة لدفع التنمية املستقبلية للتنمية املاليزية و  من خالل حتديد التوجهات

  
 عالقتها باإلسالم: تجربة التنمية الماليزية و  – 2

حسب بعض االقتصاديني فإن التجربة املاليزية كانت إسالمية دون أن يكون هناك وجود الفت هلذا االنتماء، غري أن 
الدراسات أكدت أن ماليزيا تسودها بعض املناهج اإلسالمية يف اجملال االقتصادي ، و ذلك من خالل وجود حلركات 

تعمل وفقا للنهج اإلسالمي و وجود بعض اآلليات يف السوق تعمل كذا وفقا لألصول اإلســـالمية، و امللفت تامني 
لالنتباه أن ماليزيا تنفرد بوجود صندوق احلج الذي يقوم على مجع مدخرات املشاركني من ذوي األعمار الصغرية لتأدية 

تبار أهنا هذه األموال و توظيفها يف عمليات التنمية على اعفريضة احلج عند بلوغ سن معينة أثناء ذلك يتم استغالل 
 مدخرات طويلة املدى.

أما عن رجربة التنمية يف ماليزيا ومدى ارتباطها باإلسالم فريى رئيس الـــــــوزراء املاليزي حممــــــــد مهاتري، على أن 
رشيد وعة من القيم واألخالق يستفاد منها يف تالنظام اإلسالمي ال يوجد ب، منوج للتنمية، ولكن توجد باإلسالم جمم

 النظام الرأمسايل كحث املسلمني على العمل واإلتقان واملساواة والعدل والتكافل االجتماعي.
 

 ثالثا: االستثمار في العامل البشري في ماليزيا
قت يف تأصيل البشري، حث وفإن حتقيق ماليزيا ملعدالت منو اقتصادية ما هي إال انعكاس واضح الستثمارها لعنصرها 

نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية حاجتها من قوة العمل املاهرة، كما أن هذا النظام ساهم بفعالية يف عملية التحول 
االقتصادي املاليزي من اقتصاد زراعي تقليدي إىل اقتصاد صناعي متطور، وظف التعليم كأداة حامسة لبلوغ مرحلة 

، اخلصوص االتصال. يبدو جناح السياسة التعليمية املاليزية على وجائم على تكنولوجيا املعلومات و لقاالقتصاد املعريف ا
طاء أولية جوهرها من خالل إعلالقتصاد من رأس املال البشـري والذي يعد عماد التنمية و أساس حتقيق الرتاكم الكبري 
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يا للبلد بالسياسات لألوىل وكذا االهتمام املتزايد للسلطات العللبعد االجتماعي يف بناء النموذج التنموي املاليزي بالدرجة ا
 العلم على رجويدها.التعليمية و 
  :كما أسلفنا الذكر، فقد أعطيت اجلوانب أولوية البعد االجتماعي في النموذج التنموي الماليزي

 .(2)ماليزيا ية التنمية يفاهتماما كبريا مـن قبل رامسي اسرتاتيجاإلدارية والتعليميــة أولوية و  االجتماعية،
  :ذلك من خالل تقوية برامج التوزيع العادل للدخول ألجل مشاركة أكثـر توازنا بني  إعادة هيكلة المجتمع

اجلماعات العرقية املكونة للمجتمع املاليزي مع تبين برنامج حمكم لعالج مشكلة الفقر، حيث ساهم هذا األخيــر 
 % 57سرة املاليزية، فقد افخفض عدد األسر اليت تعيش حتت خط الفقر من يف ختفيض اآلثار السلبية على األ

، كما يالحظ يف برامج ختفيف حدة الفقر تغطيتها للمناطق األقل منوا. 1997سنة  % 29.4إىل  1995سنة 
ط سحيث يعتمد على تقنية املشاريع اليت تولد دخوال جديدة، إذ أسهمت هذه املشروعات بإجيابية يف زيادة متو 

بذلك مت خفض و  .1997و 1995رجنيت ماليزي بني سنيت  2607إىل  2008دخل األسر الشهري من 
كما مت تبين فكرة إعادة هيكلة التوزيع الوظيفي بني األعراق   ،2005سنة  % 1معدالت الفقر املدقع إىل أقل من 

 والواليات هبدف بناء جمتمع موحد.
  مبعدل منو سنوي  2004مليون نسمة عام  25قدر عدد سكان ماليزيا حبوايل  الموارد البشرية: وتطويرتنمية

اليت تعد سن العمل، و  سنة  64  -  15من مجلة السكان ترتاوح أعمارهم بني  % 62,1حوايل ، %2يبلغ 
، وذلك بسبب التحول الصناعي 1998سنة  %59,1إىل  1995يف  %56,5وارتفعت نسبة سكان املدن من 

، تشكل العمالة األجنبية 2003ماليني نسمة سنة  ث الريف. قدرت قوة العمل حبوايل تسعةوسياسات حتدي
حوايل مليون شخص معظمهم من دول اجلوار، وجمال استخدامهم يف الصناعة وأعمال البناء والزراعة وتشري 

، بينما  1998يف  %3.9، حيث ارتفعت إىل 1997معدالت البطالة إىل زيادة رمبا تعزى إىل األزمة املالية لسنة 
. هناك اهتمام ملحوظ بتنمية القوى البشرية من 2000يف  %3.5. وبلغت حوايل 1996يف  %2.6كانت 

خالل التأهيل والتدريب والتعليم، وخالل سنوات اخلطة ُرصد حوايل مليار ونصف رجنيت ماليزي لتمويل مشروعات 
يت تصل نمية املوارد البشرية وقروض صندوق التدريب الالصندوق القومي للتعليم العايل، جبانب اعتماد صندوق ت

  :التالية لتنمية مواردها البشرية إىل عدة مليارات. وعموما فقد تبنت احلومة املاليزية السياسات
 زيادة عرض قوة العمل املاهرة لسد حاجيات قطاع الصناعة؛ -
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 ياة؛الدخول وحتسني نوعية احلحتسني وتسهيل فرص التعليم مبستويات، املختلفة من أجل زيادة  -
 تقليل االعتماد على العمالة األجنبية؛ -
 تعزيز وحتسني نظم األجور وربطها باإلنتاجية والعمل. -
 
 سياســة التعليم في ماليزيـا 

ة هامة للمجال ادات ماليالفين من،، حيث خصصت اعتمية خاصة بالتعليم خاصة األساسي و أولت احلكومة املاليزية عنا
كافة مستويات   التقين، كما مت دعم اجملاالت اإلنسانية عن طريق القطاع اخلاص إذ مت استقدام خربات أجنبية يفالعلمي و 

احبة ر  التقين تلبية الحتياجات سوق العمل احمللي مما ساهم يف رفع قوة العمل اليت أصبحت متثل ورقةالتعليم العايل و 
نوردها  م التعليم الذي انتهجت، احلكومة املاليزية من خالل مجلة االسرتاتيجياتميكن حتديد صيغ دعلالقتصاد املاليزي. و 

 :(3)تباعا كما يلي
  :على تقدمي خدمات  1957حرصت احلكومة املاليزية منذ أن حصلت على استقالهلا سنة مجانية التعليم األساسي

من املوازنة العامة  % 20.4كومة لقطاع التعليم  سنة، إذ بلغ دعم احل 11التعليم األساسي جمانـــا و احملددة مدت، بـ 
 2000كان نتاج هذا االستثمار السخي أن بلغ عدد الذين يعرفون القراءة و الكتابة سنة .1995للدولة سنويا سنــة 

، تعد هذه النسبة من أعلى النسب يف العامل، إضافة 1970سنة  % 53من إمجايل السكان مقارنة بـ  % 93.8إىل 
من تالمذة املدارس  % 92من األطفال الذين بلغوا سن العاشرة قيدت أمساؤهـم باملدارس و أن  % 99إىل أن 

 االبتدائية قد انتقلوا إىل الدراسة يف املرحلة الثانوية.
ومة فة، فقد رفعت احلكر الوصول ملرحلة رجسيد اقتصاد املعرقمي و إميانا منها بالدور الذي يلعب، التعليم باللحاق بالتطور ال

مليار رجنيت  7مقارنة بـ  2001رجنيت( يف سنة  3.8دوالر =  01مليار رجنيت ) 9.6نفقات التعليم من  املاليزية
ملواصلة  ضاملدارس الفنية، كما مت منح قرو معامل للعلوم والكمبيوتر و و أنفق املبلغ يف بناء مدرس جديدة ، 2000سنة 

 احلاجة.خارج البالد لذوي التعليم العايل داخل و 
  :ابة واإلملام يركز التعليم يف املرحلة االبتدائية على تعليم التالميذ القراءة والكتتوجيه التعليم لخدمة األهداف الوطنية

باملعارف األساسية يف احلساب والعلوم. حيث تبد أ من سن السادسة من عمر الطفل وتستمر ست سنوات. تتبع 
ادسة ، وجيرى فيها امتحانان، األول يف السنة الثالثة واآلخر يف السنة السللتعليمبتدائية املنهاج احلكومي املدارس اال
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لتقييم أداء التالميذ. أما مدارس املرحلة الثانوية فتقدم تعليًما شاماًل، حيث يشمل املقرر الدراسي كثريًا من املواد الدراسية 
الثانوية أوال  الب فرصة تنمية وصقل مهاراهتم. متر املرحلةمثل العلوم واآلداب واجملاالت املهنية والفنية اليت تتيح للط

 باملدارس الثانوية الصغرى وثانًيا املدارس الثانوية العليا.
تعقد املدارس الثانوية الصغرى امتحانًا يف السنة الثالثة، ويتم بعده انتقال الطالب إىل مرحلة أكثر ختصًصا تعتمد على 

تقييم الطالب يف السنة اخلامسة أيًضا عرب امتحان شهادة التعليم املاليزية ويف مستوى رغبة وأداء الطالب مًعا، ويعاد 
الثانوية العليا يوج، الطالب إىل حتصيل املزيد من مواد التخصص ال سيما التعليم الفين واملهين. كما أن هناك العديد من 

ملدارس الثانوية الطالب مبهارات العمل الالزمة، وبعض ااملدارس الفنية واملهنية الثانوية اليت تعترب خطوة مبكرة لتدريب 
رجري امتحانات عامة يتحصل مبوجبها الطالب على الشهادة املاليزية الثانوية اليت تؤهل الطالب للخروج إىل سوق 

 نبية. جالعمل. أما املستوى السادس من املرحلة الثانوية فهو يهيئ الطالب للدخول مباشرة إىل اجلامعات احمللية واأل
  :صاالت رجاوبا مع عصر التقنية يف جمال االتمسايرة المنظومة التعليمية الماليزية للتطورات التكنولوجية

واملعلومات، عملت احلكومة املاليزية على إعادة تصنيف املدارس احلكومية باالرجاه حنو إقامة العديد مما يعرف 
ديدة. ومن عد الطالب على تطوير مهاراهتم واستيعاب التقنية اجلباملدارس الذكية اليت تتوفر فيها مواد دراسية تسا

املواد اليت يتم االعتناء هبا يف املدارس الذكية أنظمة التصنيع الذكية وشبكات االتصال ونظم استخدام الطاقة غري 
دريس وإدارة ت امللوثة وأنظمة النقل الذكية. فاملدرسة الذكية هي مؤسسة تعليمية مت ابتداعها على أساس تطبيقات

 جديدة تساعد التالميذ على اللحاق بعصر املعلومات.
  ملؤسسات قامت احلكومة املاليزية بتأسيس قاعدة لشبكة املعلومات يف اأنشطة البحث العلمي: الربط بين التعليم و

مية يف اجلامعات علاجلامعية وإمدادها مبوارد املعرفة والبنية التحتية األساسية. كما تدعم احلكومة جهود األحباث ال
بواسطة مؤسسة تطوير التقنية املاليزية، وهي مؤسسة تشجع الروابط بني الشركات والباحثني واملؤسسات املالية 
والتقنيني من أجل استخدام أنشطة البحث اجلامعية ألغراض رجارية. وما جيب ذكره هنا هو توافر العديد من مراكز 

ع ألحباث إجياد قنوات تعاون بني األعمال العلمية واملصانع بقصد تطبيق املصان التقنية يف ماليزيا و اليت هتدف إىل
األكادمييني يف اجلامعات واملصانع وتوفري املوارد الضرورية إلجناز أعمال حبثية تطبيقية. جيب أن ال نغفل دور اجمللس 

ث واجلامعات من بني مراكز البحو  يف رعاية املؤسسات البحثية وتقوية العالقة العلمية والتطوير القومي للبحوث
 أجل حتقيق التنمية املنشودة.
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  :نظام التعليم يف من حماسن لمما يذكر انفتاح المنظومة التعليمية في ماليزيا على األنظمة التعليمية المتطورة
حيث يلعب  .ليمتعل اللغة اإلجنليزية كلغة للماليزيا أن، يتج، حنو االنفتاح على النظم الغربية والتوسع يف استعما

القطاع اخلاص دوًرا أساسًيا يف الرتكيز على جودة التعليم وإتباع املعايري العاملية من ناحية املناهج والتخصصات 
معهدا وكلية جامعية خاصة تقدم  415. وهناك حوايل بعض فروع اجلامعات االسرتالية والربيطانية العلمية، وتوجد

عات يف اخلارج، وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطالب دراسات جامعية وبرامج توأمة مع جام
 املاليزيني ملواصلة دراستهم يف اجلامعات األجنبية.

  :وزارة التعليم املاليزية  بياناتنالت املرأة املاليزية حظها من التعليم كالرجل، وتشري االهتمام المتزايد بتعليم المرأة
 تعليم، ويعود ذلك إىل اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، إىل جانب أن نسبة اإلناث بنيإىل زيادة حصتها يف قطاع ال

مة املاليزية نشري إىل أن احلكو  السكان كبرية، ومشاركتهن يف قوة العمل تكاد تقرتب من مسامهة الذكور. كما جيب
ا مينح للفقراء ستلزمات املدرسة، كمتقدم قروًضا بدون فوائد لتمكني اآلباء من إرسال بناهتم إىل املدارس وتوفري م

 مساعدات جمانية.

 
 رابعا: محاولة بناء نموذج للنهوض بالفرد الجزائري أسوة بالنموذج الماليزي

رجاه  ى نفسها التزاماتلة اليت قطعت علإن املتأمل يف رجربة ماليزيا التنموية جيدها غري بعيدة عنا يف األصل، فتلك الدو 
ث، وحتويل، إىل طاقة وميزة تنافسية عالية مت توجيهها إىل استثمارات عالية اإلنتاجية، كان مبع رجميع رأس املال البشري

لك . وقد كان من مثار ذلك أن حقق اقتصاد تيف تنمية عقول أبنائها وسواعدهم إمياهنا بأن سر هنضتها ومنوها يكمن
كب مثال حيتذى ب، لكل من أراد أن يلحق بر  الدولة معدالت متسارعة من النمو فاقت أكثر البلدان تقدما. وأصبحت

التقدم. وحىت عندما تعرض البلد ألزمة مالية كبرية خالل السنوات املاضية استطاع أن يسرتد عافيت، بسرعة فاقت 
علي، ة وكفاءة عالية. و تمتع ب، من جود، وما ترية اليت متتلكها تلك الدولةالتوقعات، وهو ما أرجع، اخلرباء إىل الثروة البش

فان التنمية البشرية العربية جيب أال تنتهي عند تكوين القدرات البشرية، بل أن متتد إىل أبعد من ذلك حيث االنتفاع 
هبا سواء يف جمال العمل من خالل توفر فرص اإلبداع وضمان حقوق اإلنسان أو املسامهة الفاعلة يف النشاطات 

 أسوة بالنموذج التنموي البشري املاليزي.االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية 
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 املبصرة  ميكن اخلروج باألحكام املوالية من خالل القراءة: قراءة متبصرة في واقع التنمية البشرية في الجزائر
 :(4)يف اجلزائر حتديدايف الدول العربية بشكل عام و  لواقع التنمية البشرية

 املؤسسات؛أن هناك الكثري من األجهزة والقليل من  -
 الكثري من متزعمي التمثيل االجتماعي والقليل من التمثيل احلقيقي؛ -
 التبصر؛الكثري من النظريات والرؤى والقليل من النظر و  -
 الكثري ممن يتشدقون بالوطنية والقليل من املواطنة؛ -
 القوانني والقليل جدا من التطبيق؛ترسانة من التشريعات و  -
 والقليل جدا من اإلميان.الكثري من العقائد  -

  :ذلك إن املوارد املالية ال تكفي إذا مل يرافقها إصالح يف احلكم، مبا يفتحديات التنمية البشرية في الجزائر 
تحقيق عموما جيب اختاذ تدابري إضافية تشمل الدول العربية لاخلدمات واملساءلة، و املساواة يف توزيـع الثــروات و 

تيجية على الصعيدين البناء شراكات اسرت و ـر واملساواة بني اجلنسني واالستدامة البيئية، الفقـأهداف القضاء على 
ة تستلزم اقتصادية فعالة. تواج، اجلزائر فجوة كبرية يف املعرفاإلقليمي والعاملي، وصياغة سياسات اجتماعية و 

يلزم إجياد صالت  ها، كماوضع اسرتاتيجيات سليمة لتحقيق التكامل بني استيعاب املعرفة واكتساهبا ونشر 
واضحة تربط املبدعني والباحثني وحمللي السياسات مع املنتجني أو صانعي القرارات. ورغم أن اجلزائر ينفق 
على التعليم نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل أعلى مما تنفق، أي منطقة أخرى يف العامل النامي، ظلت هناك 

تعليم أساسي شامل عايل اجلودة، بدون تضحية الكيف على حساب أمور يتعني االلتفات إليها مثل ضمان 
 الكم، وتقوية التعليم العايل ال سيما يف العلوم املختلفة واهلندسة، والقضاء أصال على األمية. 

عامل املتقدم وازدادت بني اجلزائر والجع على التقدم فقد اتسعت الفجوة إن نظام التعليم احلايل يف اجلزائر ال يش
ة العقول اجلزائرية إىل اخلارج مما يتطلب ضرورة االهتمام بالعقول العربية املهاجرة والنظر يف أسباب وجودها وجناحها هجر 

 نولوجيا.الدول العربية من اللحاق بركب التك طاب هذه العقول حىت تتمكنباخلارج وتوفري اإلمكانات الالزمة الستق
 تجربة املاليزية يف التنمية متثل الل عمل قابل للتطبيق في الجزائر: النموذج الماليزي في التنمية البشرية كدلي

البشرية منوذجا حيتذى، فال ميكن لالقتصاد اجلزائري أن ينمو إال بتكثيف االستثمار يف قطاع البشر، الذي 
رئيسي لأصبحـ أحـد أهـم عناصـر العمليـة اإلنتاجيـة يف عصر تعد في، املعلومات و التكنولوجيا هي املدخل ا
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لالقتصاد القوي، وعلي، ميكن أن نصوغ احملاور األساسية املرتبطة بتنمية املورد البشري يف اجلزائر أسوة بالنموذج 
املاليزي، و اليت جيب توظيفها لتفي مبتطلبات التحول السريع حنو التصنيع و اقتصاد املعرفة، و ذلك من خالل 

 انتهاج السياسات التالية : 
 وريثها إتاحتها لكل شخص مع إمكانية ت: ذلك من خالل اكتساب املهارات و تنميتهاو ت التدريبية امتالك المهارا

تمع زراعي استغالهلا. فرض حتول اجملتمع املاليزي من جمليزيا البنية الصحيحة إلخراجها و عرب األجيال، وقد أقامت ما
كن، التكيف على مي اجلديد الذي يعمل في، حىت إىل جمتمع صناعي تبين العامل املاليزي قيما ثقافية تناسب اجملتمع

ضرورة امتالك "املهارات التدريبية" وتنميتها، مع األخذ يف احلسبان أن إمكانية اكتساب املهارات  املعيشة احلضرية
متاحة لكل شخص ويف أي جمتمع، وأن، ميكن أن نرث املهارات، لكنها حتتاج فقط إىل البيئة الصحيحة إلخراجها 

هلا. وهذا ما حيدث عندما يهاجر العامل من بيئة ريفية خالية إىل حد ما من ضغوط العمل إىل بيئة صناعية واستغال
ديد يتم فيها التقيد بتسليم املنتج يف الوقت احملدد، األمر الذي يفرض على العامل تبين قيم ثقافية تناسب اجملتمع اجل

ربز دور ة وامتالك املهارات وأخالقيات العمل اجلديد. وهنا يالذي يعمل في، حىت ميكن، التكيف مع املعيشة احلضري
 التدريب يف تنمية املوارد البشرية صورة صحيحة.

 إن تدريب القوى العاملة أمر حتمي وضروري، فاكتساب العامل العريب املهارات التكوين المتخصصينو  التدريب :
دريب عمالة الكثيفة، ولكن هناك دائماً حاجة إىل "التاألساسية قد يكون كافياً يف أغلب األحيان للصناعات ذات ال

املتخصص" يف الصناعات املعقدة لتأهيل عمال ذوي مهارات نوعية تناسب األعمال املوكلة إليهم، فأي عامل 
ميكن، إنتاج أي سلعة معقدة إذا عرف العمل التخصصي الذي سيؤدي، والسلسلة اليت جيب أن يتبعها يف العمل 

العامل أن الوظائف األكثر تعقيداً هي اليت يشتد الطلب عليها وتزيد معها القيمة املضافة. وهذا  والبد أن يدرك
بالفعل ما حدث للعمال املاليزيني الذين تتهافت الشركات الكربى متعددة اجلنسيات على تصاميمهم لتقدمي 

يل اليد العاملة الطرح فيما خيص تأه منتجات جديدة للسوق العاملية، وعلي، فعلى الدولة اجلزائرية أن تتبىن هذا
 اجلزائرية.

 حلية كأساس خاصة اللغات ا: ذلك عن طريق تعلم اللغات و ضرورة انفتاح الفرد الجزائري على الثقافات األخرى
للمتدرب واملدرب حىت ميكن التواصل مع املستثمرين، على أن يتم ذلك بالتوازي مع تطوير املناهج التعليمية 
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ة تتفاعل مع اجلديد يف الصناعة والتقنية، وهذا ما جيعل املوارد البشرية يف اجلزائر مؤهلة وقادرة على وإعدادها بصور 
 إجناز أي مشروع صناعي، وعلي، تصبح الدولة صناعية وتصري السوق هي عامل احلسم الوحيد.

 و سبب جناح قاء املديرين هالرتكيز على انت: إن تحديد معايير صارمة النتقاء المسؤولين عن مراكز اتخاذ القرار
أو تراجع أي صناعة تعتمد أساسًا على مهارات املديرين، فهم الذين يقع على عاتقهم ضمان استمرار افخفاض 
تكلفة املنتج مع احملافظة على جودت،. ولقد استفادت التجربة املاليزية يف هذا الشأن من نظريهتا التجربة اليابانية، 

ا قد عملت نشري هنا أن ماليزين التجربة ما يتالءم مع وضعها، و ذو هذا احلـذو أو أن تقتبس موعلى اجلزائـــــــر أن حت
على حماكاة الطرق اليت ابتكرها اليابانيون يف هذا الشأن من خالل تطبيق برامج التسليم يف الوقت احملدد والتحكم 

 يحة للعمل.يف اجلودة واألخذ باقرتاحات العمال، إضافة إىل ترسيخ الثقافة الصح

 
 :خاتمـــــــــــــة

بينت الدراسة أن مسألة حتقيق تنمية بشرية كفؤة يف اجلزائر يف ظل وفرة مواردها املالية النسبية، مل حتظى 
 اعتماد النموذج متذج التنموية البشرية الرائدة، و التأكيد على أمهية االقتباس من النماالهتمام بالقدر الكايف وعلي، مت با

ناجحة إىل حد بعيد مع  بةكم تفرده جبملة خصائص، حيث توصف التجربة التنموية املاليزية على أهنا رجر املاليزي حب
الجتماعيـــة ال املظــــاهر االقتصاديـــــة و حبكم اهتمامها بتحقيق التنمية الشاملة لكمبادئ وأسس االقتصاد اإلسالمي، و 

 اجلزائر.فتم اعتمادها كأساس لبناء منوذج تنمية بشرية يف 
 توصلت الدراسة إىل أن حتقيق التنمية البشرية املنشودة يف اجلزائر مرهونة بتحقيق املتطلبات التالية:

 جياد فرص عمل مناسبة إق سياسة متكاملة للحد من الفقر ورفع مستوى التأهيل املهين والتعليم العام والفين و تطبي
 للمواطن اجلزائري؛

 جملتمع املدين يف ال االجتماعي، وتعزيز دور القطاع اخلاص و تعزيز التكافتاحة و ترشيد وحسن استغالل الثروات امل
 وضع وتنفيذ برامج التنمية البشرية املستدامة؛

 م بصحة اإلنسان هتت اإلقليمية اليتن خالل تعزيز السياسات الوطنية و ايالء التنمية البشرية اهتمام أكرب يف اجلزائر م
 ذلك للمحافظة على التماسك األسري؛الحتياجات اخلاصة، و ذوي اوالشيخوخة و ورعاية الطفولة واألمومة 
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  لثقافة اتطوير مناهج الرتبية والتعليم يف خمتلف املراحل ودعم مراكز البحث العلمي والتقين، ورفع مستوى الوعي و
 والتدريب. 

  كومة من ح العليا يف اجلزائرإن مشكلة التنمية البشرية يف اجلزائر هي مشكلة دولة، فلذا جيب على السلطات
النمو يف للتطور و  يف اجلزائر تكون قاطرة امليكانيزمات اليت من شأهنا بعث تنمية بشريةوبرملان، البحث عن الطرق و 
 شىت نواحي االقتصاد الوطين.

 :المراجعالهوامش و 
 أنظر يف ذلك كل من: -1
، السنة 05: ، الشهر451: ة الوعي اإلسالمي، العددعبد احلافظ الصاوي، قراءة يف رجربة التنمية مباليزيا، جمل -

 .www.alwai..com، املوقع االلكرتوين: 03الثالثة : 
 .2001تقرير التنمية البشرية الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لسنة  - 
 من:ذلك كل  أنظر يف-2
 .2001البشرية الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لسنة تقرير التنمية  -
 االلكرتوين:، املوقع 25/05/2005حممد شريف بشري، استثمار البشر يف ماليزيا،  -

www.islamonline.net. 
 االلكرتوين:، املوقع 28/50/2001صهيب جاسم، ماليزيا: األولوية لألبعاد االجتماعية،   -

www.islamonline.net 
 أنظر يف ذلك كل من: -3
 .2001تقرير التنمية البشرية الصادر عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة لسنة  -
كرتوين : ، املوقع االل25/05/2005حممد شريف بشري، استثمار البشر يف ماليزيا،  -

www.islamonline.net. 
 االلكرتوين:، املوقع 28/05/2001صهيب جاسم، ماليزيا: األولوية لألبعاد االجتماعية،  -

www.islamonline.net 
، برنامج األمم 2005نمية يف الدول العربية، البحر امليت، األردن، فيفري اإلدارة الرشيدة خلدمة الت تقرير حول -4

 .10املتحدة اإلمنائي، ص: 

http://www.alwai..com/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/


 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 على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 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 الكلمات واحد ونصف الحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة    -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 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، وتشمل    -4

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 الحق   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاهامدة تعديل البحوث:    -9 

 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 عدم    -10

 .تابعة إجراءات النشرم

 .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 تسلسلها   •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعفي المتن؛ على أن 

بعد أن  وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم •

ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من 

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) الفيديو التوضيحي خالل هذا 

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

 المقالة في مؤتمر: 

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


المؤتمر الدولي   (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. 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 يتناسب     -14

 .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:

ً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخا لفة لها ستكلفك تأخيراً إضافيا

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً   30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ   أشهر(  3يوماً )    90 ة ال تزيد عنلتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مد

 بالمالحظات . 

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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