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التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةجلة م  

 

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

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

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

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

  وغريها. الدينية الدراسات العامة، اإلدارة اإلجتماع، علم النفس، علم
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The study aimed at understanding the impact of the implementation of strategic 

planning in the basic education schools in the Sultanate of Oman on the quality of 

school performance. The implementation of the concept of strategic planning is 

one of the modern applications in the Sultanate's schools, which still requires 

increasing attention by senior management in the Ministry of Education. Previous 

studies, which dealt with the practices of strategic planning by school principals, 
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but the interest is still weak in the direction of development and development of 

strategic planning skills, and this study is the first of its kind _ within the science 

of the researcher _ which touched on the concept of strategic planning And its 

impact on the quality of school performance in the basic education schools in the 

Sultanate of Oman Which aims to highlight the importance of strategic planning 

and its role in improving and developing school performance to increase the 

conviction of decision makers in the Ministry of Education to take care to spread 

the culture of strategic planning among the school administrations in the 

Sultanate. The study assumed the impact of strategic planning on the quality of 

school performance, Analytical (applied study) to achieve the objectives of the 

study and answer its questions, and the results of the study reached: 

1 - The results of the study indicate that the estimates of the sample of the 

contribution of strategic planning in the quality of school performance came at a 

relative weight of (82.9), which is a high indicator of the degree of contribution. 

2-The correlation between the two variables (strategic planning and the quality of 

school performance) reached (0.892), which is a very high correlation strength, 

while the coefficient of selection (R2) (81.2%) of the level of variation in the 

quality of school performance, the results indicate that there is a statistically 

significant effect of the strategic planning variable on the quality of school 

performance and that the correlation between them was very high. 

Keywords: strategic planning, basic education, quality of performance. 

 امللخص : 

هدفت الدراسة اىل معرفة أثر تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان على جودة 

سي، حيث يعد تطبيق مفهوم التخطيط االسرتاتيجي من التطبيقات احلديثة يف مدارس السلطنة واليت األداء املدر 
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مازالت حتتاج اىل زايدة اهتمام من قبل اإلدارة العليا يف وزارة الرتبية والتعليم، رغم وجود عدد من الدراسات السابقة 

طوير دارس إال أن االهتمام مازال ضعيفا يف اجتاه تاليت تناولت ممارسات التخطيط االسرتاتيجي من قبل مدراء امل

وتنمية مهارات التخطيط االسرتاتيجي، وتعد هذه الدراسة هي األوىل من نوعها _ يف حدود علم الباحث _ اليت 

لطنة عمان يف مدارس التعليم األساسي بستطرقت ملفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأثره على جودة األداء املدرسي 

ى اىل ابراز أمهية التخطيط االسرتاتيجي ودوره يف حتسني وتطوير األداء املدرسي لزايدة قناعة صناع القرار واليت تسع

يف وزارة الرتبية والتعليم بضرورة االهتمام بنشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي بني إدارات املدارس يف السلطنة، وقد 

باحث املنهج م الاستخدى جودة األداء املدرسي ،حيث ي علافرتضت الدراسة وجود أتثري للتخطيط االسرتاتيج

 تائج الدراسةؤالهتا، وقد توصلت نلتحقيق اهداف الدراسة واالجابة عن تسا )دراسة تطبيقية(الوصفي التحليلي

 اىل:

 اشارت نتائج الدراسة اىل أن تقديرات افراد العينة إلسهام التخطيط االسرتاتيجي يف جودة األداء املدرسي جاءت-1

 ( وهو يعترب مؤشرا عايل يف درجة االسهام.82.9بوزن نسيب وقدره )

بينت نتائج الدراسة وجود أتثري يف االجتاه اإلجيايب للتخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي، حيث أن -2

( وهي قوة 0.892قوة العالقة )الرتابط( بني املتغريين )التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي( قد بلغت )

( من مستوى التباين يف جودة األداء املدرسي، R2( )81.2%ترابط عالية جدا، فيما يوضح معامل التحديد )

عليه فإن النتائج تشري اىل وجود أتثري دال إحصائيا ملتغري التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي وأن 

 .عاليةمقدار الرتابط بينهما كان 

 : التخطيط االسرتاتيجي، التعليم األساسي، جودة األداء.تاحيةالكلمات املف
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 الفصل األول:

 منهجية الدراسة والدراسات السابقة 

 املقدمة

إن إدارة املدرسة تتطلب جهدا مضاعفا من قبل مدير املدرسة، وخاصة عند العمل على ختطيط األهداف وترمجتها 

رسة ناجحة يف حتقيقها، فمدير املدرسة بوصفه قائدا تربواي يف املدعلى أرض الواقع، من خالل اختيار األساليب ال

 فهو من املفرتض أن يؤثر يف مجيع العاملني ابملدرسة.

إن االدارة تعرب عن جمموعة من العمليات واإلجراءات اليت يتم من خالهلا توظيف اإلمكاانت املادية والبشرية ابلشكل 

 1وهي يف مفهومها " جمموعة من التأثريات يف سلوك االفراد"املناسب الذي حيقق األهداف املرسومة، 

 ويف سبيل .األفضل إىل وقيادهتا اجملتمعات وتطور وتقدم لبناء احملور الرئيسي والركيزة االوىل الرتبوية وتعد العملية

  .ولوايهتاأوىل أ من أصبح إنه بل .والنامية املتقدمة الدول مجيع يف ابلتعليم االهتمام زاد فقد ذلك حتقيق

 الكثري أنظار حمط اليت أصبحت اجملاالت أهم ومن .والتطوير للدراسة ومهًما خصًبا اجملال هذا أضحى فقد وهلذا

 وهو اإلدارة، وظائف من وظيفة أول التخطيط الرتبوي وتنمية املوارد البشرية. ويُعد التخطيط هو الرتبوي اجملال يف

 .جدوى دون القرارات وتصبح ارجتالياً، العمل يصبح ختطيط وبدون ،عناصر العمليات االدارية من فعال عنصر

 والتنبؤ الصحيح، على الوجه العمل استمرارية ضمان على يساعد كونه الرتبوي، العمل يف التخطيط أمهية وتتجلى

 واالقتصادية ةالرتبوي التنمية الرابط بني وحتقيق التعليمي، والفاقد اهلدر نسب من والتقليل ومواجهته، ابملستقبل

                                                           
 اجلامعية. ر، اإلسكندرية، مصر، الدا2ط(. املدير )وظائفاإلدارية  ة(. العملي2002)علي. اوي، الشرق 1
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 ضمان على يساعد كونه الرتبوي، العمل يف التخطيط أمهية وتتجلى 2للعاملني. النفسي األمن وتوفري واالجتماعية،

 التعليمي، والفاقد اهلدر نسب من والتقليل ومواجهته، ابملستقبل والتنبؤ الصحيح، على الوجه العمل استمرارية

 1للعاملني. النفسي األمن وتوفري واالجتماعية، االقتصاديةو  الرتبوية التنمية الرابط بني وحتقيق

 اهلامة الوظائف أحد التخطيط املدرسي ألن وذلك ، املدرسي التخطيط أهداف لتحقيق الفعلي امليدان املدرسة تعد

 تقانوإ ،احلديثة املدرسي التخطيط إجراء عمليات يف كبرية مسؤولية املدارس مديري على وتقع ، لإلدارة املدرسية

 من العديد ويتفق. العمل جماالت شىت يف التخطيط وممارسة عملية شاملة مدرسية خطة إبعداد املتصلة املهارات

 املدرسة ألن ، للتعليم العامة حتقيق األهداف يف املؤثر ودوره ، املدرسي التخطيط أمهية على والرتبية االدارة خرباء

 2فشله. أو التخطيط جناح مدى وهي تعكس ، والتعليمية الرتبوية اخلطط لتنفيذ احلقيقي امليدان هي

 من االستفادة مع املؤسسة التعليمية، لبيئة واخلارجي، الداخلي التحليل على يؤكد االسرتاتيجي، التخطيط أن كما

 ميكن عديدة، وخيارات بدائل بطرح عمل برانمج وضرورة تواجد هبا، احمليطة التهديدات من للتقليل املتاحة الفرص

 البيئة مع املؤسسي والتكيف املنشود ملستقبلها طبًقا التميز، مرحلة إىل تصل ابملؤسسة اليت الوسائل اتباع خالهلا من

 املتغريات، استشراف هذه من متكن علمية، وبطريقة مستمرة، بصفة وتقوميها متغريات، من تشمله اخلارجية، وما

 3ابملؤسسة. احمليطة للمتغريات الشاملة تنظيمها، والنظرة وإعادة لتنفيذ،ل القابلة املالئمة االسرتاتيجيات بناء ميكن حىت

 

 

                                                           
 .18-15(."التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم ختطيط معاصر يف عامل متجدد" الدار العربية للعلوم. بريوت. ص 2010اجلبوري، حسني، ) 2
 (.2010نفس املرجع السابق )اجلبوري ، ....أنظر  1
 .18-14ص:"التخطيط الرتبوي" (.2015ربيع، هادي مشعان، والغول، طاهر حمسن منصور. ) 2
 22-13("مدخل اىل التخطيط" ص:1999مخيس، موسى يوسف. ) 3
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 منهجية الدراسة

 مشكلة الدراسة:-1-1-1

تسعى هذه الدراسة اىل معرفة أثر تطبيق التخطيط االسرتاتيجي مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان على جودة 

 األداء املدرسي.

 ة على النحو التايل:ومن هذا املنطلق جاءت مشكلة الدراس

هل هناك أي أثر لتطبيق مدراء املدارس للتخطيط االسرتاتيجي مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان على جودة " 

 األداء املدرسي؟"

 وتندرج حتت هذه املشكلة األسئلة الفرعية التالية:

افراد  ان من وجهة نظرهل يؤثر التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي يف مدارس سلطنة عم -1

 عينة الدراسة؟

 ماهي طبيعة العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي؟ -2

 :الدراسة أمهية-1-1-2

يتمتع التخطيط االسرتاتيجي أبمهية كبرية يف خمتلف املؤسسات على اختالف خدماهتا املقدمة، وتعد جودة ما    

جي، على التخطيط اجليد املسبق وخاصة فيما يتعلق ابلتخطيط االسرتاتي تقدمه هذه املؤسسات من خدمات مقياسا

االمر الذي حدا هبذه املؤسسات اىل ضرورة تطوير اداراهتا يف خمتلف مستوايهتم من خالل تنمية مهارات التخطيط 

 االسرتاتيجي لديهم.

الرغم من وجود  سرتاتيجي، فعلىومن هنا يرى الباحث أمهية تطبيق مثل هذه الدراسات اليت تتناول التخطيط اال

عدد من الدراسات بشكل بسيط تطرقت اىل مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وأن اغلبها ركز على قياس مدى امتالك 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

7 
 

هذه املهارات لدى فئة من مدراء املدارس، إال أن املوضوع حباجة اىل مزيد من البحث والدراسة والتقصي، حلداثة 

اثنيا حداثة املوضوع _ يف حدود علم الباحث_ الذي يربط التخطيط االسرتاتيجي جبودة املوضوع أوال يف مدارسنا، و 

 من خالل معرفة أثر التخطيط االسرتاتيجي كمهارات األداء املدرسي، وهذا ما سيقوم به الباحث يف دراسته هذه

 على مستوايت جودة األداء املدرسي.

عمليات  عطيات للمسؤولني بوزارة الرتبية والتعليم حول أمهية تطبيقكما أيمل الباحث يف أن توفر الدراسة الرؤى وامل

التخطيط االسرتاتيجي ابملدارس، كون أن الوزارة قد تبنت مشروع اجلودة من عدة سنوات، وهو مرهون مبستوايت 

ل تناولنا األداء يف مؤسساهتا التعليمية، حيث ستولد نتائج هذه الدراسة الوعي لدى املسئولني أبمهية ذلك من خال

 آلثر التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي.

 . أهداف الدراسة:1-1-3

 هتدف الدراسة احلالية اىل:

 إجياد العالقة االرتباطية بني التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي.-*

 التأكيد على أمهية ودور التخطيط االسرتاتيجي يف حتسني جودة األداء املدرسي.-*
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 . التعريفات اإلجرائية للدراسة:1-1-4

"ويعرف على أنه جمموعة من العمليات املنظمة لتحديد وضع واجتاه مؤسسة ما هبدف  .التخطيط االسرتاتيجي:1

 1إنتاج قرارات وأفعال تشكل ماهية املنظمة، وماذا تفعل، وكيف تفعل ما تريد فعله"

الدولة جلميع الطالب ممن هم يف سن املدرسة، مدته عشر هو نظام تعليمي موحد توفره  .التعليم األساسي:2

سنوات دراسية، يهدف اىل توفري االحتياجات التعليمية األساسية من العلوم واملعارف واملفاهيم واملهارات املختلفة 

عليم األساسي تاليت متكن الطالب من االستمرار يف التعليم والتدريب وفقا مليوهلم واستعداداهتم وقدراهتم واليت يسعى ال

 2اىل تطويرها وتنميتها، خالل مراحله واليت تقسم اىل مرحلتني:

وتكون  4-1املرحلة األوىل: وتبدأ من الصف األول وحىت الصف الرابع ويطلق عليها مرحلة التعليم األساسي من 

 هذه املرحلة خمتلطة بني اجلنسني.

ذكور الصف العاشر األساسي وتكون هذه املرحلة مستقلة للاملرحلة الثانية: وتبدأ من الصف اخلامس األساسي وحىت 

 واالانث.

او كما يطلق عليها اخرون )النوعية( هي مقياس للتمييز بني اخلدمة املقدمة ونوعيتها حبيث تكون هذه .اجلودة: 3

عتماد عليها اخلدمة خالية من العيوب او أي نقص، وذلك من خالل التزام املؤسسة او املنظمة مبعايري اليت يتم اال

                                                           
، اجلزء األول، ص 3دد حبوث ومقاالت. الع-(. التخطيط االسرتاتيجي: معناه وفحواه، وجدواه. اجمللة العربية للعلوم االجتماعية2013)عبد اجلواد، حممد عزت.  1

24. 
 http:forum.ramsat.net (.2017) مفهوم التعليم األساسي، املنتدى الرتبوي لوزارة الرتبية والتعليم، 2
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وقياسها، على أن تكون قابلة للتحقيق واالجناز، ويكون ذلك بناء على مدى رضى املستهلك عن نوع اخلدمة 

 املقدمة له.

وتعــرف اجلــوة حسب معيار )آيزو( أبهنا جمـــموعة من الســـمات اليت يتمـــيز هبا أي منتـج او خدمة مقدمة للمستفيد، 

 1على تلبية متطلباتــه واحتياجــاته بشكل مــرضي ومضمون.علــى ان تكـــون قادرة 

كلمة األداء أبهنا ما يشري اىل التزام العاملني ابلواجبات واملهام الوظيفية اليت حددهتا املؤسسة او   .األداء: وتعرف4

ظف، وضوابط ومواعيد ملو املنظمة وفق معايري حمددة ومنظمة لسري العمل، وااللتزام أبخالقيات املهنة اليت ينتمي اليها ا

 2العمل الرمسية يف احلضور واالنصراف داخل املؤسسة.

هي جمموع األنشطة واملهام اليت يقوم هبا مدير املدرسة والعاملني هبا بنجاح، هبدف حتقيق .األداء املدرسي: 5

ددة لسري عد املتبعة واحملاهداف املدرسة بقدرة وكفاءة عالية وفقا لألنظمة والتشريعات اإلدارية واإلجراءات والقوا

 3العمل يف املدرسة.

 الدراسة: ت. فرضيا1-1-5

بناء على مشكلة الدراسة وامهيتها، ومتاشيا مع أراء الباحثني والكتاب حول وجود تباين بني عمليات التخطيط 

 االسرتاتيجي "جمتمعة" وأداء املؤسسات، فقد مت وضع فرضيتني الختبار منوذجها.

                                                           
  http:forum.ramsat.ne(. مفهوم معايري االيزو وامهيتها. منتدى املوارد البشرية.2011)إمساعيل، حممد أمحد.  1
 www.hrdiscussion.comلوظيفي، منتدى املوارد البشرية.(. تعاريف األداء ا2016خبري. ) 2
 نفس املرجع السابق. 3
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يف درجة تقدير مديري مدارس التعليم األساسي ملمارسة  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند  هل توجد فروق ذات -

 مهارات التخطيط االسرتاتيجي، من وجهة نظر مديري هذه املدارس وأثرها على جودة األداء املدرسي.

 هل يوجد أي ارتباط بني ابعاد التخطيط االسرتاتيجي )جمتمعة( وجودة األداء املدرسي؟ -

 البحث ددو . ح1-1-6

 تشتمل الدراسة احلالية على احلدود التالية:

 االسرتاتيجي، وسبل التخطيط مدارس التعليم األساسي ملهارات متكن مديري درجة حتديد :النظري احلد -1

 املهارات وأثر ذلك على جودة األداء. هذه تنمية

رتبية والتعليم التابعة لوزارة ال : وسيتم تطبيق الدراسة على مدارس التعليم األساسي احلكوميةاحلد املؤسسي -2

 (.2019-2018مبحافظات مسقط والظاهرة والداخلية للعام الدراسي )

سيشمل مجيع مديري ومديرات مدارس التعليم األساسي مبحافظات الداخلية ومسقط  احلد البشري: -3

 والظاهرة.

اسي ات مدارس التعليم األسالباحث جبمع البياانت من خالل عينة الدراسة املتمثلة يف مديري ومدير  قام -4

( من خالل 2019-2018الدراسي )لعام الفصل الدراسي األول من ا مبحافظات الظاهرة ومسقط والداخلية

 تطبيق االستبانة املعدة للدراسة.
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 جمتمع الدراسة والعينة. 7.1.1

اردة من وزارة ت الو على البياانت واإلحصاءا أعتمدالباحث يف هذه املرحلة بتحديد جمتمع الدراسة حيث  قام

الرتبية والتعليم بشكل عام وقاعدة البياانت اخلاصة مبديري مدارس التعليم األساسي يف حمافظات مسقط 

 والظاهرة والداخلية وحتديد أعداد املدراء من اجلنسني يف هذه املدارس.

مسقط  اتحافظية والتعليم مبقواعد البياانت يف املديرية العامة للرتب إىلوبعد الرجوع عينة الدراسة:  8.1.1

فقد بلغ عدد مدارس التعليم األساسي حسب اجلدول  2018/2019للعام الدراسي  والظاهرة والداخلية

 :7التايل

بياانت بعدد مدارس التعليم االساسي يف حمافظات مسقط والظاهرة والداخلية للعام ( يوضح 1اجلدول رقم )

 2018/2019الدراسي 

حمافظة 

 مسقط

دارس عدد امل

 إحصائياتحسب 

2018/2019 

عدد مديري مدارس التعليم 

األساسي الذكور يف حمافظة 

 مسقط

عدد مديرات مدارس التعليم 

يف حمافظة  اإلانثاألساسي 

 مسقط

146 41 105 

                                                           
 م.2018أعداد املدارس يف حمافظات السلطنة، البوابة التعليمية، سلطنة عمان، ةوزارة الرتبية والتعليم. إحصائي ينظر: 7
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حمافظة 

 الداخلية

عدد املدارس 

 إحصائياتحسب 

2018/2019 

عدد مديري مدارس التعليم 

األساسي الذكور يف حمافظة 

 ليةالداخ

عدد مديرات مدارس التعليم 

يف حمافظة  اإلانثاألساسي 

 الداخلية

134 39 95 

حمافظة 

 الظاهرة

عدد املدارس 

 إحصائياتحسب 

2018/2019 

عدد مديري مدارس التعليم 

األساسي الذكور يف حمافظة 

 الظاهرة

عدد مديرات مدارس التعليم 

يف حمافظة  اإلانثاألساسي 

 الظاهرة

75 24 51 

 مديرا ومديرة 355 وع جمتمع الدراسةجمم

  
للوصول اىل نتائج الدراسة، استخدم الباحث االستبانة كأداة مناسبة جلمع البياانت  أدوات الدراسة: 9.1.1

وحتليلها ومبا يتناسب ومشكلة الدراسة وأهدافها، حيث مت اختيارها من خالل الرجوع اىل االدبيات السابقة اليت 

 ة التخطيط االسرتاتيجي يف املدارس وقام بتطويرها وفق اخلطوات التالية:تناولت موضوع ممارس

 حتديد جماالت االستبانة ومبا ينسجم مع اهداف الدراسة.-

 حتديد الفقرات اليت تتناسب وكل جمال من جماالت االستبانة.-

 فقرة. 69جماالت و 7إعداد االستبانة يف وضعها االويل واليت مشلت على -
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 االستبانة. ق. صد10.1.1

قام الباحث ابلتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة من خالل عرضها على جمموعة من املختصني يف جمال 

التنمية البشرية واإلدارة الرتبوية، وطلب منهم ابدأ مالحظاهتم وأراءهم حول مناسبة الفقرات جملاالت الدراسة، 

ون لدراسة، ويف ضوء التعديالت اليت أوصى هبا املختصووضوح الصياغة اللغوية، وتطابق اجملاالت مع اهداف ا

( 53فقد مت االستغناء عن جمالني من جماالت الدراسة، ليصبح جمموع اجملاالت مخس جماالت، وعدد الفقرات )

 فقرة. 65يف صورهتا النهائية بدال من  ةفقر 

 االستبانة. ت. ثبا11.1.1

ية مكونة لة )الفاكرونباخ( بعد تطبيق االستبانة على عينة عشوائقام الباحث بقياس معامل الثبات ابستخدام معاد

(، وهو ما يدل على أن 0.891( مديرا ومديره من خارج عينة الدراسة، وكانت نسبة معامل الفا )30من )

 االستبانة تتمتع بنسبة ثبات عالية.

 اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة. ب. االسالي12.1.1

 على أسئلة الدراسة، وفرضياهتا، األسلوب الوصفي التحليلي من خالل تطبيق برانمج احلزم استخدم الباحث لإلجابة

 .SPSSاإلحصائية 

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب الستجاابت االفراد حول أثر التخطيط -1

 االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي.
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 " حتليل االحندار ملعرفة درجة الرتابط بني املتغري املستقل Regression مت تطبيق اختبار "-2

  )التخطيط االسرتاتيجي( واملتغري التابع )جودة األداء املدرسي(. ونوع االرتباط.

 اإلطار النظري للدراسة

 أوال: التخطيط

 التخطيط: ممفهو  1.1.2

وم برزها حسب راي الباحث تلك اليت تناولت مفهلقد ظهرت الكثري من التعريفات ملفهوم التخطيط ولكن أ

 التخطيط يف احلقبة األخرية من القرن العشرين واحلادي والعشرين واليت تناولت التخطيط كمفهوم اويل للتنمية مبختلف

 أنواعها وخاصة تلك املتعلقة ابلتنمية البشرية واالقتصادية.

طالحي  اولت التخطيط أن بداايت ظهور التخطيط كمفهوم اصوتكشف اجلذور التارخيية واملؤلفات األدبية اليت تن

من قبل االقتصادي النمساوي )كريستيان شويندر( يف مقال كتبه عن النشاط االقتصادي  1910كانت يف العام 

يف ذلك الوقت، مع العلم أبنه مل يكتسب أي شهرة يف ذلك الوقت إىل ان بدء الرسول ابلعمل مبشروع التخطيط 

 1.1928ام الشامل يف ع

 

 

                                                           
 /Article/1978/47https://sst5.com(. نشأة ومفهوم التخطيط الرتبوي. 2017غنيمة، حممد متويل) 1
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 التخطيط: . مفهوم2.1.2

لى التنبؤ ابملستقبل واالستعداد له فهو بعد النظر الذي يتجلى يف القدرة ع ”أن مفهوم التخطيط هوفايول  يرى

 “.التنبؤ ابملستقبل والتحضري له إبعداد اخلطة املناسبة 

ذلك من خالل توظيف التنبؤ به و من خالل هذا التعريف يتبني ان تعريف التخطيط يستند على تقدير املستقبل و 

 2عمليات التفكري من خالل رؤية البعد الزمين.

 التخطيط: ع. دواف3-1-2

 ملاذا خنطط؟

سؤال قد يرتدد على السنة الكثريين من العاملني يف هيئات اجملتمع املختلفة، ورمبا قد يصل هذا التساؤل ليكون على 

ددة  شىت اجملاالت ال ميكن أن يتأتى اىل من خالل رسم اهداف حمالسنة القائمني بعملية التخطيط، فالتخطيط يف

يسعى لتحقيقها، فمثال اجليوش املتحاربة تضع اخلطط لكي تفوز ابحلرب، ومجيع املؤسسات املدنية منها واخلاصة ال 

ليت تسعى اتقوم إبعداد خطط تنموية سواء خطط ذات مشولية أو إقليمية اال ويف مضموهنا مجلة كبرية من األهداف 

 1اىل حتقيقها.

وتربز دوافع التخطيط يف ضمان وسالمة وتطور خمتلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية اليت تعمل يف جماالت 

اإلنتاج واخلدمات، إذ أن وجود خطة واضحة ومعلنة تسري وفق نسق حمدد وأبهداف معينة وخمططة ومدروسة 

                                                           
 .1999مخيس، موسى يوسف، خمل اىل التخطيط، الطبعة األوىل، األردن، دار الشروق، 2
 .23(. خمل اىل التخطيط، الطبعة األوىل، األردن، دار الشروق، ص 1999مخيس، موسى يوسف ) 1
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ة سواء ابإلعداد او التنفيذ، كما أن اخلطط النامجة عن تنسيق ذو سيؤدي اىل عدم االحنراف عن القواعد الصحيح

مستوى عال من االحكام والواقعية تعمل على حتقيق اهداف كثرية من ابرزها التقليل من تبديد الوقت واجلهد واملال 

قة عشوائية ييف مشاريع وبرامج مكررة ال فائدة منها، وهذا ما حيدث يف كثري من املؤسسات اليت تبىن خططها بطر 

 2غري مدروسة وخاصة يف تلك املؤسسات اليت تكون حمدودة اإلمكاانت واملوارد. ارجتالية

 التخطيط ع. أنوا 3.1.2

كما أشران سابقا فإن التخطيط ميثل بشكل عام أمهية كبرية ابلنسبة ملختلف املؤسسات املدنية واخلاصة يف جناحها 

من التخطيط يبقى هو التخطيط يف أي زمان ومكان اال أنه جرت العادة وجودة اخلدمات اليت تقدمها، وعلى الرغم 

على تقسيمه اىل أنواع وإعطاء كل نوع مسمى خاص حسب األهداف املرسومة واحملددة واملقصودة من عملية 

التخطيط، فالغرض أو اهلدف هو من حيدد نوعية التخطيط الذي تبىن عليه التسمية الحقا، فقد يكون الغرض من 

 1تخطيط معرفة مدى مشولية التخطيط أو مدى امتداده الزمين.ال

 وهنا يستعرض الباحث أنواع التخطيط حسب التقسيمات احلديثة للموارد البشرية.

 أوال: التخطيط حسب الفرتة الزمنية اليت يغطيها ويشمل ثالثة أنواع رئيسية وهي:

خطط طويلة والذي تضعه معظم احلكومات كوهو التخطيط الذي يغطي فرتات زمنية  التخطيط طويل االمد: -1

 التنمية واليت تستمر من مخس اىل عشر سنوات.

                                                           
 األردن.(. التخطيط يف التجربة األردنية، دراسة غري منشورة، عمان، 1997)اجلامودي، مجيل.  2
 (. االدارة والتخطيط االسرتاتيجي، بن عكنون اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلزائرية.2001عدون، انصر دادي. ) 1
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 ويقصد به التخطيط الذي يغطي فرتات قصرية والذي تضعه بعض الشركات التجارية التخطيط متوسط األمد: -2

عند رغبتها يف طرح منتج معني او أي مؤسسة حكومية عند طرحها خدمة معينة للمجتمع وترتاوح مدته ما بني 

 سنة اىل ثالث سنوات.

اوز مدته السنة لزمنية واليت ال تتجوهو النوع األقل مدة زمنية يف التخطيط حسب املدة ا التخطيط قصري األمد: -3

واليت قد ترتاوح ما بني شهر اىل سنه فقط وهذا عادة ما تستخدمه الدول عند وضع امليزانية العامة للدولة ضمن 

 اخلطة طويلة األمد.

 اثنيا: التخطيط الرتبوي

 التخطيط الرتبوي التعليمي.. 4.1.2

مرحلة القرن العشرين االمر الذي أدى هبذه الدول اىل  حظي التخطيط الرتبوي ابهتمام احلكومات وخاصة يف

احداث نقلة نوعية يف جماالت التعليم أثر على سري عجلة التنمية يف هذه البلدان، وما زالت الدول النامية تسعى 

ية يف فجاهدة اىل تطبيق اسرتاتيجيات خمتلفة هبدف حتديث منظوماهتا التعليمية ومواكبة التقدم العلمي والثورة املعر 

 خمتلف اجملاالت.

لقد توجهت الكثري من ادبيات التخطيط العريب اىل دعوة القائمني على األنظمة التعليمية بضرورة تطبيق مفاهيم 

التخطيط الرتبوي يف جمال التعليم، وقد اولت هذه االدبيات اهتماما كبريا أبمهية التخطيط الرتبوي ودوره الفعال يف 

ل االبعاد قرارات علمية سليمة تنهض ابلتعليم يف البلدان العربية، ملا له من أمهية يف تشكي استكشاف املستقبل، وبناء

 الرتبوية االجتماعية والثقافية واملادية والبشرية اليت تعترب مؤثرا قواي على النظم الرتبوية وتطورها.
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تصادي العام للمجتمع، كالنظام االقوحيث ان النظام الرتبوي والتعليمي واحدا من النظم الفرعية يف إطار النظام 

والنظام اإلعالمي والسياسي، وكما أشران سابقا أبن النظام الرتبوي التعليمي يتأثر هبذه املنظومة ويؤثر فيها االمر 

 الذي حيتم إجياد خطط تربوية مدروسة لتطوير وحتسني املنظومة الرتبوية التعليمية.

تقليل الفجوة  اسية واحلساسة يف العملية الرتبوية التعليمية، فهو يعمل علىإن التخطيط الرتبوي يعترب الوظيفة األس

بني ما هو قائم حاليا وبني ما تسعى املنظومة الرتبوية التعليمية الوصول اليه يف زمن حمدد، فكان لزاما على هذه 

حسني، االمر الذي لتطوير والتاملنظومة تطوير اساليبها اإلدارية وحتسني أنظمتها اإلدارية لتكون فاعلة يف عملية ا

 1يتطلب استبدال العمليات العشوائية واالرجتالية بعمليات منظمة يف عملية التطوير واختاذ القرارات.

وقد وردت العديد من التعريفات للتخطيط الرتبوي يف االدبيات العربية سيقوم الباحث إبعطاء نبذة عنها حسب 

 التسلسل الزمين هلذه التعريفات.

ابنه نشاط إداري يقوم على حتديد األهداف واألعمال واألنشطة الواجب القيام هبا امحد خمدوم "تعريف  منها

ابإلمكانيات املتاحة ويف وقت زمين حمدد لتحقيق تلك األهداف، وهو طريقة تتخذ الستغالل املوارد املتاحة النادرة 

 2و اجلماعة.يف اجملتمع لتحقيق أقصى طلب على التعليم على مستوى الفرد أ

أن التخطيط هو عملية منظمة ذات إدراك واعي يف عملية اختيار احللول املناسبة املتاحة للوصول اىل "يرى بستان 

 2."اهداف حمددة او هي حماكاة لعملية ترتيب أولوايت العمل الرتبوي ضوء اإلمكاانت املادية والبشرية املتاحة

                                                           
 العربية السعودية. ة، اململك1(. مقدمة يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي، مكتبة الرشد، ط2012مصطفى، صالح، وفاروق، فدوى ) 1
  http://al3loom.com/?cat=2574&paged=2بوي، موقع افاق علمية وتربوية،(. التخطيط الرت 2011قاسم، امحد ) 2
 .الكويت القلم، دار ،1ط الرتبوية، اإلدارة إىل مدخل (.1984) طه مجيل وحسن الباقي، عبد أمحد بستان، 2
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 . مربرات التخطيط الرتبوي:4.1.2

العديد من املربرات واألسباب اليت تستدعي وجود التخطيط الرتبوي ضمن منظومة التعليم أبي دولة ومن  لقد برزت

 تلك املربرات:

النمو السكاين املتالحق، حيث أن الزايدة يف اعداد املواليد يؤدي اىل ضرورة تنفيذ اخلطط الرتبوية اليت تعىن -*

 ه املشكلة وإجياد احللول املناسبة هلا.ابستيعاب هذه االعداد يف املدارس والتصدي هلذ

ارتفاع نسبة االمية، وانتشار ظاهرة التسرب من املدارس، وظهور بعض اجلوانب السلوكية الغري مرغوب هبا يف -*

 اجملتمع. 

 موجود عالقة طردية بني النمو االقتصادي ألي جمتمع بتطور التعليم وجودته واعتبار الرتبية املنطلق األساسي للتقد-*

 االقتصادي.

 اثلثا: التخطيط االسرتاتيجي املدرسي:

هوجز أبن على مدير املدرسة ان يقدم شيئا جديدا يف مدرسته عاما اندى العامل والباحث  28قبل حوايل اكثر من 

وان حيدث تغريا يف خمتلف اجلوانب داخل هذه املؤسسة، لكون ان املدير هو القائد التعليمي والرتبوي يف املدرسة 

ذا ما هو سائد لدى معظم الباحثني واجملتمعات وما جيب ان يكون عليه املدير، لكونه مضطلع ابملهام احليوية وه

داخل هذه املؤسسة واليت متثل اختاذ القرارات واإلجراءات ، والقدرة على التعامل مع صراعات العمل وادارهتا والتكيف 

تحة.  صة وحنن يف خضم ثورة معرفية عاملية او ما ميسى ابملدرسة املنفمعها ، واالخذ مبفهوم اإلدارة الذاتية للمدرسة خا

كذلك من ضمن املهام احليوية اليت تعترب من اختصاصات مدير املدرسة هو تنظيم االتصال والتواصل بني العاملني 
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خطيط تيف املؤسسة وبني اجملتمع اخلارجي بكافة اطيافه، ومن هنا فإن احلاجة أصبحت ماسة اىل استدعاء ال

االسرتاتيجي داخل املدرسة وضمن أولوايت مدير املدرسة، هبدف حل املشكالت املختلفة والقدرة على حتسني 

جودة العملية التعليمية التعلمية وكذلك التماشي مع متطلبات املعرفة احلديثة واستخدام احدث الوسائل والطرق 

ملدرسة واجملتمع لمدرسة والقدرة على إجياد التفاعل البناء بني ااملستخدمة يف جمال التدريس ، وحتسني البيئة الداخلية ل

فيما خيدم اجلانبني، وكما بينا سابقا ابن التخطيط  االسرتاتيجي الناجح هو اإلدارة الناجحة يف احداث التغيري 

 1لة.ياإلجيايب خاصة داخل املدرسة ، والتخلص من العمل التقليدي الروتيين الذي عاشته املدارس لفرتة طو 

إن التخطيط االسرتاتيجي املدرسي كمفهوم حديث يعين التخطيط بعيد األمد الذي حيوي يف جوهره االستعداد 

واجلاهزية ملواجهة احتماالت ممكنة لكنها الزالت غري مؤكدة، أي مبفهوم اخر هو إضافة بعض النمذجة اىل على 

طط أكثر واقعية أكثر منطقية وابلتايل يكون بناء اخلخمتلف املتغريات حبيث يكون التنبؤ ابملستقبل شيء ممكنا و 

تتماشى مع البيئة غري املستقرة اليت تنشط ضمنها املدرسة، إذن فهو تلك العملية اليت يقوم هبا مدير املدرسة وفريق 

العمل املدرسي املشكل من قبله يف عملية التخطيط من خالل وضع تصور مستقبلي عام للمدرسة، واملتمثل يف 

ري وتطوير خمتلف العمليات واإلجراءات والوسائل الضرورية لتفعيل ذلك التصور املستقبلي، واحلد من املشاكل تغي

والعقبات ومواجهة التحدايت وتذليل الصعوابت يف البيئتني الداخلية واخلارجية اليت تؤثر عل العمل املدرسي، من 

 2ة وتوظيفها بطريقة صحيحة.خالل توظيف كافة اإلمكاانت وتسخري كافة املوارد املتاح

 

                                                           
 امعية للنشر والتوزيع.، اإلسكندرية، مصر، الدار اجل1طاالسرتاتيجي، املديرين اىل التخطيط  ل(. دلي2009)امحد. ماهر،  1
2 Haines S( .2006“ .)Becoming a Strategic thinking on a daily basis ” ,Centre for ,  Strategic Management

p:1. 
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 نتائج الدراسة

 

 اإلجابة على السؤال االول من أسئلة الدراسة ج. نتائ1.1.3

يف درجة تقدير مديري مدارس التعليم األساسي ملمارسة  α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -

 جودة األداء املدرسي؟لى مهارات التخطيط االسرتاتيجي، من وجهة نظر مديري هذه املدارس وأثرها ع

مت حساب املتوسطات احلسابية والوزن النسيب للمجال السادس من جماالت االستبانة " التخطيط لإلجابة على السؤال  

 االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي " 

االسرتاتيجي  ط( يوضح املتوسطات احلسابية واالوزان النسبية لفقرات احملور السادس )التخطي12.4واجلدول التايل )

 وجودة األداء املدرسي(.

 )التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي( 
املتوسط 

 احلسايب

الوزن 

 النسيب
 الرتتيب

 تعتمد مدرسيت التخطيط االسرتاتيجي وتعتربه أمراً ضرورايً من
 أجل جتويد أداء العاملني.

4.28 85.6% 
3 

بداعية ب اإلأوظف التخطيط االسرتاتيجي يف تعزيز اجلوان
 لدى العاملني ابملدرسة.

4.12 82.4% 
9 

يزيد التخطيط االسرتاتيجي من دافعية اإلجناز لدى العاملني 
 مبدرسيت.

4.31 86.2% 
2 

عند تطبيقي للتخطيط االسرتاتيجي زاد ذلك من تفاعل 
 العاملني مع خطة املدرسة وحماورها وسهولة تطبيقها.

3.96 79.2% 
10 
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ها بشكل اسرتاتيجي زاد من الرضا وضوح اخلطط وبنائ
 الوظيفي لدى العاملني ابملدرسة.

3.89 77.8% 
12 

حتسن أداء الطالب بسبب تنوع أساليب التدريس املعتمدة 
على توظيف التخطيط االسرتاتيجي يف عملية التعليم 

 والتعلم.

4.15 83% 
8 

التخطيط االسرتاتيجي اوجد تنافسا بني العاملني يف مدرسيت 
 ل املبادرة واالبتكار.من خال

4.37 87.4% 
1 

التخطيط االسرتاتيجي عمل على توفري املناخ التنظيمي 
 املالئم للعمل.

4.21 84.2% 
5 

التخطيط االسرتاتيجي زاد من توظيف التقييم املستمر لنتائج 
 الطالب.

4.26 85.2% 
4 

التخطيط االسرتاتيجي عمل على تطوير وحتسني البيئة 
 ني جودة اخلدمات.التعليمية وحتس

3.91 78.2% 
11 

التخطيط االسرتاتيجي زاد من حرص املعلمني على تبين 
 أفكار ومبادرات خاصة ابلتدريس.

4.10 82% 
10 

التخطيط االسرتاتيجي اوجد تفاعال كبريا مع البيئة احمليطة 
 ابملدرسة

4.18 83.6% 
6 

  %82.9 4.14 الدرجة الكلية

 

( اىل وجود قناعة من خالل تقديرات افراد عينة الدراسة اىل أن التخطيط 12.4سابق )توضح النتائج يف اجلدول ال

التخطيط )االسرتاتيجي يسهم بدرجة كبرية يف جودة األداء املدرسي، حيث جاءت إجاابت افراد العينة يف احملور السادس 

(، %82.9)بوزن نسيب وقدره (، و 5( من أصل )4.14ككل مبتوسط حسايب )  االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي(

 بناء على التصنيف الذي مت اعتماده العتماد مستوايت املتوسطات احلسابية. وهو متوسط حسايب يعترب عايل
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واليت أظهرت أن التخطيط االسرتاتيجي يسهم بدرجة كبرية يف حتسني  1(2018وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )العتييب،

واليت بينت أن التخطيط االسرتاتيجي يسهم  2(Moxley,2003وية، وأيضا دراسة )األداء املدرسي يف املدارس الثان

 يف حتسني األداء بصورة عالية جدا.

 

 .الثايناإلجابة على السؤال  ج. نتائ2.1.3

 هل توجد عالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي من خالل تقديرات أفراد العينة؟

لتوضيح أثر املتغري املستقل "  Regression" حتليل االحندار املتعددجراء اختبار "مت الإلجابة عن السؤال 

 ومقدار العالقة بينهما. األداء املدرسي"" على متغري " التخطيط االسرتاتيجي

( يوضح حتليل االحندار لتأثري جماالت التخطيط االسرتاتيجي على األداء املدرسي ونوع العالقة 13.4اجلدول التايل)

 ينهما. ب

 Bقيمة  املتغري املستقل
اخلطأ 

 املعياري

 قيمة

 بيتا

ت قيمة 

 احملسوبة

مستوى 

الداللة 

 "ت"

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد

R2 

 0.546 0.758 *0.000 3.791 0.128 0.081 0.126 الرؤية

 0.624 0.724 *0.000 4.231 0.167 0.082 0.161 الرسالة

                                                           
جملة كلية الرتبية،  ية،مدخل التخطيط االسرتاتيجي وانعكاسه على حتسني املدارس الثانوية بدولة الكويت: دراسة حتليل ق(. تطبي2018العتييب، تركي احلميدي ) 1

 .45-40، جامعة بنها، ص 114ع، 29مج
2 Moxley, S. (2003).Strategic Planning process  used in school Districts in the Southeastern United 

States: University of Central Florida Vol.64-02A,Dissartaion Abstract International, p.359 
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 0.582 0.838 *0.000 3.869 0.286 0.089 0.286 البيئة الداخلية

األهداف 

 االسرتاتيجية
0.321 0.72 0.326 3.789 0.000* 0.816 0.712 

 0.432 0.831 *0.000 4.123 0.094 0.079 0.092 البيئة اخلارجية

التخطيط 

 االسرتاتيجي ككل
0.948 0.052 0.872 19.254 0.000* 0.892 0.812 

 (α=0.05اللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى الد-*

(، يتضح لنا هناك أتثري ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 13.4من خالل قراءة النتائج يف اجلدول رقم )

( T( للمتغري املستقل )التخطيط االسرتاتيجي ( ككل على جودة األداء املدرسي، حيث بلغت قيمة )0.005)

( إىل أن قوة العالقة ) الرتابط ( بني Rامل االرتباط )(، فيما تشري قيمة مع0.005( مبستوى داللة )19.254)

( وهي قوة ترابط عالية جدا، فيما 0.892املتغريين ) التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي ( قد بلغت )

( من مستوى التباين يف جودة األداء املدرسي ، عليه فإن النتائج تشري R2( )81.2%يوضح معامل التحديد )

د أتثري دال إحصائيا ملتغري التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسي وأن مقدار الرتابط بينهما كان اىل وجو 

واليت أظهرت وجود أتثري كلي  1(2014وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة )زعييب، عاليا جدا.

 للتخطيط االسرتاتيجي كمتغري مستقل على أداء جامعة بسكرة.

                                                           
جامعة  ،(. أثر التخطيط االسرتاتيجي يف أداء مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية )من منظور بطاقة األداء املتوازن(، شهادة ماجستري غري منشورة2014رمحة)زعييب،  1

 .109-107حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، ص
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 اخلالصة: .3-1-3

اشارت نتائج الدراسة اىل أن تقديرات افراد العينة إلسهام التخطيط االسرتاتيجي يف جودة األداء املدرسي جاءت -۩

 ( وهو يعترب مؤشرا عايل يف درجة االسهام.82.9بوزن نسيب وقدره )

ألداء املدرسي، حيث أن ا بينت نتائج الدراسة وجود أتثري يف االجتاه اإلجيايب للتخطيط االسرتاتيجي على جودة-۩

( وهي قوة 0.892قوة العالقة )الرتابط( بني املتغريين )التخطيط االسرتاتيجي وجودة األداء املدرسي( قد بلغت )

( من مستوى التباين يف جودة األداء املدرسي، R2( )81.2%ترابط عالية جدا، فيما يوضح معامل التحديد )

وأن  ري دال إحصائيا ملتغري التخطيط االسرتاتيجي على جودة األداء املدرسيعليه فإن النتائج تشري اىل وجود أتث

 مقدار الرتابط بينهما كان عاليا جدا.

 

  ت. التوصيا3-1-4

نظرا حلداثة املوضوع يف مدارسة السلطنة وكذلك حداثة تناول موضوع التخطيط االسرتاتيجي وربطه مع جودة -*

 ث _ يوصي الباحث تبين دراسات أخرى تتناول التخطيط االسرتاتيجي وأثرهاألداء املدرسي _ يف حدود علم الباح

 على جودة األداء املدرسي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني اإلداريني.

زايدة تفويض الصالحيات ملدراء املدارس واليت بدروها تتيح ملدير ملدير املدرسة تطبيق عمليات التخطيط -*

 خيدمه يف تطوير وحتسني مدرسته.  االسرتاتيجي بشكل جيد، ومبا
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زايدة تفعيل برامج التواصل بني املدرسة واجملتمع، مبا ميكن للمدرسة من حتليل البيئة اخلارجية ومعرفة احتياجاهتا -*

  ومتطلباهتا، ومبا حيقق وينمي هذه االجتاهات والرغبات ابجتاه إجيايب حنو املدرسة.
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We Muslims proudly refer to our heritage but Islamic heritage is, like any other 

heritage,very complex in nature. Is it a religious heritage, cultural or a civilisational 

heritage? It should be noted that heritage could be traditional as well as rational. 

We hardly specify what we mean by Islamic heritage. While traditional heritage has 

its own importance, and is as much part of Islamic history, we hardly emphasise our 
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rational heritage. The Quran lays great emphasis on reason (aql) and knowledge 

(ilm), but in our traditional inheritance reason has been used more as rationalising 

what is dogmatic than as an instrument of critically examining the given issues at 

hand. 

 

key words ; Heritage-activating-civilization-tools-curriculum 

 امللخص : 

ر ه هطاعة قدددددددددددددلاك لر  الاكبة بال م ماك لردمحتاك يفطد عبد الر   مر با ك       محتا    ما شدددددددددددددد التبالي  جمم جمةلسطو
ا لر   لا مقتلف قددددددد جعر  مقدمة ا تت  ه -املرجع   اتكيخ العرام  لا كجل جم سدددددددب     لشرا إقدددددددت دددددددرا  ة  ببة 

ل ام مشالر  ضدددددداكية   ترتل إا النعام العرطي الرإ  هددددددل إل   جمقدددددد   ه  تعكس   اا العرب ا(( قال :  -الدكاقددددددة
ابلرغه م  جمهنه يع  ددددددددداق   عا  مقامات    مرتكزات  ادضددددددددداكية ابلدكجة ا  ا لي تقن ة مادية يتة   را  اق إمكال ة 

ا إعادا ك  يتلرب لر د ث جمإ تقدم عرطي جم  تلاك ابتصددادإ لا مرلاق  ن ضددة شددامرة  س مج ع منا ي اد اا ل
تفسدددل محل مقامال ال اث ادضددداكإ العريب لتت بره مع الايدددع اجلديد    ار يقائل العصدددر   ادسدددباق  تسددداله   
 راكا ب ه  ضددددددددددددددداكية جديدا    ا م  اةلضددددددددددددددبا   املسددددددددددددددال ل ة  التفت  ا  ق ما   ب طنا ادال ة م  ال  ق  مجاد 

 ))  ايى.

 .املن ج-جمد ال-ادضاكا-تفع ل -اثال   :الكلمات املفتاحية

 أمهية الدراسة: -

إ راز جممه ة إعادا   عث  إ  اء ل اث ابل يعاين م  دعاال قددددددددددددتعطل عرى  م    ث جمهناتش ر جممه ة دكاقددددددددددددتنا لر  
جمهحاها كما  ابجلطاد  التحعر،  الدعاا لنا لقراءا لرا ال اث براءا هح حة  فكر منفت  محي لت رب عرى قاء   ه 

د  ماجاد منر   ا ل سدددددددد، ابلقصددددددددلا،    د اللريل  عادا ا تعاث لرا ال اث ل ت ءم مع عا  ي دددددددد د  رمحة مقصددددددددا 
املعر  ة لدكاقددددة  ام جم كالعامة .طل    مبادئ جمقددددسدددد تحديد  قددددريعة    ترف ا.اةل.  حضدددداك  تفع ل لرا ال اث 

إا يام  بر ق منر  قددد س   ، ادكطةة الشالرا طاال    لك العصدددر قدددتعكس  عر ا  ال ادضددداكية الشالرا العرط ة 
لف ه  رآالي إ دى القراءال املطكنة ، محلريل  ال اث محكل را   املتفحصدددددددددددددددة  ق لر  القراءا النقدية. الناس لرا

ة م  معر  يمن عي إ صدددددددددددائعطل م  ،  قددددددددددد طكننا   املادية   ن ت  الرفش ة مسائ  الدةل ة  ا  عادلرا ال اث،    ه 
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ك   ا ج إل دددددددددددداء  ، ادكطةمث  الرإ يعتا يد  ات  اجناز محبل   ترفكرا مثل لر  ا  كاك محجنام جمقددددددددددددبا ا جممه ة 
 الف ا. 

 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:  -
 عل ادضددداكإالف جمد ال  ما لي تتحدد م دددكرة الدكاقدددة   السدددالال الرئ سدددي:مح ف اكننا تفع ل ال اث ا قددد مي .

  مستقبل ا مة ا ق م ة ملااءمة  اير 

 : لك السالال التساؤةل الفرع ة اآلت ة ع  ينبثل 
  .ا جيا  ة لر اث عرى اداير ا ق مي التداع الما لي -
 املصا ة اجتا  لرا ال اث  لت رب عرى النشرا السرب ة  الناازع ال ل هادةمح ف -

  ياء ا دلة النص ة  املن ع ة  ما لي عاامل جنام لرا ال اث  جمد ال الفعل ادضاكإ -

 ما لي معا  تلب قال لرا ال اث عرى مستقبل التحضر ا ق مي   -
 ف الدراسة:اهدأ -

را البحث ال اية  ا دف م  ل تنا ل لرا  ال اث   ل  عد اتكخيي قردإ  لإق غاية لرا البحث ل س  قط   -
.  هدددددادةاءا هدددددائبة تت رب عرى النشرا السدددددرب ة  الناازع ال لبر  -   عاملنا املت ل-الدعاا لقراءا ال اث ا قددددد مي لا 
م   إ راز  ا ج   ة  ابع ةم  ا ل   إ راز جممه ة  د ك  إ ادا لرا ال اث عرى  ايددددددددددددددر  مسددددددددددددددتقبل لر  ا مةتتبع   

دم   لتقكهني ل ساله   تلاك ععرة ا املايي قتنشر لاابع   اير جممتنا مع إمكال ة جتديد مل ر ع عرطي   ضاكإ
 .املستقبل

 فرضيات البحث: -
 م  اجل حتق ل لدف الدكاقة  يعنا عدا  ري ال  لي:

 إق لرا ال اث ل   عد  ضاكإ إلساين جتا ز محل ادد د الاطن ة  الدين ة  الر اية-1

 . ل ل اال اث ا ق مي لا تراث جما بي ابلدكجة ا  ا كاعى     إلسال ة ا لساق مع  ا ابل اث ا لساين الس -2

 . نشرا عرط ة من ع ة  ا  مللا عرى العرام ادال ة ارتبلالعراممازدلاك املعاكف  محثرا -3

 . ة جتديد لرا امل ر ع   جتطع عصرإ يراعي     محل التلاكال اداهرة ال امإمكال -4

 منهجية البحث: -
 ملن ج ا  صائي.قة عرى املن ج التحر ري  املن ج اةقتنباطي،  محرا اكا  لر  الدقنعتطد 
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ل اث ا ق مي،  آ ك  معا   ياا ط  منالج امن ا  لنستنبطي ث قنعتين  تحر ل النصاص ال ام ة  املراجع ادديثة، 
،مع اقدددددددددددتت ص جمله املسدددددددددددتعدال  معا  جنام لرا ال اث   ادايدددددددددددر  إمكال ة النعام     الاابععرى ادايدددددددددددر 

 :اآليت املستقبل،  لتحق ل  لك، جيب مراعاا
 .ا ار    ه ل ماا ، ال اث م   ترف املصنفال  املصادك ال ام ة  -
  .ة الت ه ر ةم  جمله مااكد  العرط  محاهناالرجاع إا املاللفال املعاهراا ملعن ة  دكاقة لرا ال اث دكاقة لقدية إجيا  ة   -
ها ؛محاهنا   مبا قدددد حدث مسددددتقب ،  التطثلك ط جنا ال  محباال لرا ال اث إببرال  اب  داث الاابع ة اليت ل دددد دلا  -

ابةعتطاد عرى منالج عرط ة مثل املن ج الكطي  ا  صددددددددددائي الرإ جزء ة يتعزجم م  محل ما  دث،  ما قدددددددددد حدث 
 ،ابجتا  امحت ددددددداف  تفك ك  ن ة لر  النصددددددداصة تكاق يفا لتنا مجحة إة  لرعره امب، جد ا    لكرا دكاقدددددددال. 

 عرط ة  الربط ة.الاملعر  ة   ااماهتا  اقتتراج محل مكنامهتا   
 مقدمة: -

خيترف امناق  ال جممه ة  د ك ال اث عرى  ايددرم  مسددتقبرنا،  ة ينفي  لك إة جا د جم  جمعطى جم  مصدداب  رامة ة 
طا   ن جمق را قددنعد  لشه التطدق  التحضددر املعاهددالنا عة م  ترام  ه ا.تطع املسددره إا الع بة  ني ب س   ضدداكية،  بالنشر
رى   هدد  ث بّدم ا قدد م   القرآق  السددنة     عل اجلطاعة املسددرطة ا  ا   مدينة الن    السددعامع بة اتسدداق 
مت تااكم ا  طدق ة هتدم،  تد ع لرتلّاك  التحضدددددددر  الت تفرق،  تبين منشامة ب ط ة اجتطاع ة عر ا تا د  ةعر    قدددددددره 

يع ش ه رة لكي جمحتضر   عطل  ع   مبفردال  اكتبط ا.تطع ا يام الناس لرا، منر اجل ل ا  ل ج ل  عد ج ل تباعا إ
     ابع . قرامح  ها  كر 

:لرتاث اإلجيابية على احلاضر اإلسالميا تداعياتأوال: -  

  القد محاق لفكرا إ  اء ال اث منر هناية القرق التاقددددددددددددددع ع ددددددددددددددر محت اك م  ت اكاتنا الفكرية ل  طابة  اعرة   تزمح ة ا ر 
العقل املسدددددددره املعاهدددددددر   معاكف العصدددددددر  هتطع املعر ة العصدددددددرية.يسدددددددباق جمق  لك اة را  لا تلاك طب عي ل امنا 
املاك ث،  ل س الق اب عرى لرا ال اث املاك ث.  عر نا جمق لنب  إا جمق لرا الراق م  ال اث ا ق مي لا جممحثر جملااق 

.. حن  لتعامل مع لرا ال اث  لبحث ع  د ك    !  دلا 1يت ه   قددددداكاال اث تعريدددددا لفمهال. ر س ل  إة مع د 
 فز عقرنا املعاهدددددددددر إا اة را    معاكف العصدددددددددر.مراعني    لك قدددددددددنة التلاك اليت  كط، اط قدددددددددل املرالب 

                                                           

اداي املط ز لتع  لرا القسه م  دكاقال ترام ة لا العطل ا محيقصةد مع د ال اث العرطي العريب جبامعة  رب.      بسه لتاكيخ العرام التلب ق ة،  لعل جمش ر ما جم 1
ع  جامعة  1996اث عام ائزا اة ا   حتق ل ال  اجللربا ثة   داد عبد املنعه املاقام ب لندقة املااكد املائ ة   ال اث العرطي العريب  الرإ مل، عرى جممر  البا ثة 

 الد ل العر  ة.
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  ضدددداكية غل مشالر ا تعكسدددد املسددددرطني   اا العرب  ما أنقددددفر  ال ام   جمق . 2 ا لسدددداق الفكرية  الفق  ة   ترامنا
 د ث جمإ  مكال ةإلي تقن ة.   را  اق  ا  اابلدكجة   مرتكزات  ادضددددددداكيةتقن ة   نطا له يع  ددددددداق   عا  مقامات  

سددددددددل محل تف إعاداتلاك ابتصددددددددادإ مرلاق  ن ضددددددددة شددددددددامرة  س مج ع منا ي اد اا لك  يتلرب لرا  جم تقدم عرطي 
ه  ضداكية    ار يقائل العصدر   ادسدباق،  تسداله    راكا ب  ،جلديدمقامال ادضداكا العر  ة لتت بره مع الايدع ا

ة شددددددك جمق  .3"جديدا    ا م  اةلضددددددبا   املسددددددال ل ة  التفت  ا  ق ما   ب طنا ادال ة م  ال  ق  مجاد   ايددددددى
اق،  التعددية قالا  ام المح  الق ه اليت دعى إل  ايفطد عبد الر   مر با لي ب ه مدل ة عصددددددددددددددرال ة إق هدددددددددددددد  التعبل

تبادل ادضددددداكإ التعابد  ال،  ب ه السددددد م  التسدددددام   التعايش  ببال اآلار  الثقة   عطر ال  السددددد اقددددد ة اةجتطاع ة
 لي ب ه  ددا معدداين تنش ط ددة د دداا الندداس املتددداارددة 4  ددايددة ادرال العددامددة،   ددايددة املرك ددة الفرديددة  غللددا..املتترفددة، 

تلاير  ا ج يفري ل ر ا مب ددددر ع اددامة املرتبلة  فكرا التعديد     الق ه املالقددددسددددة لفكرا الن ضددددة املت ددددعبة املرتبلة مح
لرن اض يتناقدددددددب مع ا صدددددددائن الثقا  ة  ا لسدددددددال ة .تطعاتنا  لي م   ني العناهدددددددر ا ك عة املكالة لرحضددددددداكا اليت 

عالة جمق ة جمكيد   لر  الع ر  امل ددددددددددك ل. يعلي  راة  " مشكككككككككالت احلضككككككككار "  محتا    اب   ا مالك    ل  
مازا د ك الدي   الفكرا الدين ة 5جمتعطل   التفسدددل  التحر ل  را الكتاب القّ ه، الرإ  ن شدددر   الن ضدددة  ادضددداكا

 : 6املرمحبة

 

 

ية تقن ة ك الن ضدددة ال دددامرة ترتبط  تفسدددل مقامال ادضددداكا العر  ة   ل ب طنا السدددام ة لكي لسددداله   هدددنع ب ه  ضدددا 
 جديدا جتعرنا لتترى ع  التدين  ال دإ.  اك  جمق جمعّا عن ا هر  القاعدا:

 

 

                                                           

 10.2. ص2018لرفكر  ا لاب ا ق مي داك ك ا ط لرن ر، يفطد عطاكا، معا  التعديد
 53.3.ص 1998، داكاجل ل، ل ل،01مر بايفطد عبد الر  ، املرجع   اتكيخ العرام، 

اا لة هرة جملل السنة  اجلطاعةالعدد السادس، إ امنشامة الق ه اةجتطاع ة ا ق م ة العر ا  لشه التحضر  التطدق املعاهرا، عبد الباقط  قل،4
 https://www.academia.edu/people/searchالرا ط:

 . 185-177-105. ص2012داك الكتاب الربناين،  ل ل، ،مالك    ل ، م ك ل ادضاكا:شر   الن ضة، ل: عبد الصباك شالني  عطر محامل مسقا إ5
د ك ادضاكإ لردي  ،  د ك الفكرا الدين ة املرمحبة ملالك  نن :  إ الة إا كا ط املقال:  دكاق    دس  ، ال3 

https://www.researchgate.net/publication/300372420_aldwr_alhdary_lldyn_drast_thlylyt_lmfhwm_w_dwr_
alfkrt_aldynyt_almrkbt_nd_malk_bn_nby6 

=حضار +ثقافة +تراب+وقتاإلنسان   

انغالق ومجود -تفسري مقومات احلضار  يف أطر قيمية معنوية + قيم حضارية مادية تقنيةالنهضة الشاملة =   

https://www.academia.edu/people/search
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جمإ جمق الن ضددة ال ددامرة ترتبط  تفسددل مقامال ادضدداكا العر  ة   ل ب طنا السددام ة لكي لسدداله   هددنع ب ه  ضدداكية 
 ة مرمحزا اعتطادا اق إة   ل معايل  هدددد رتقن ة جديدا جتعرنا لتترى ع  التدين  ال دإ. لرا يفسددددر جمق الن ضددددة ة تك

 عرى مبدجم: 

 
  

ث هل من املمكن جتديد و تفعيل مشروع جديد إلبتعالك  ق  قى   ماياعي  ق طرم عرى لفسي لرا السالال: 
هل من املمكن أتسكككككككيك بيت حكمة جديد سكككككككريا على   ى جم  اب  رى  أمَّة أصكككككككبحت على هامي التاري    

ابقة يف اليت ذكرها وجمَّدها التاري  واليت كانت هلا سككككككككك اإلسكككككككككالميةوغريها من البيواتت  قدمياببغداد بيت احلكمة 
جممحركلا عرى ما خيترج  هدددددددكإ م  ا  سدددددداس ابلضددددددعف   جمميعيد التاري  نفسكككك   أنهنضككككة هألم ا.مة   أال ميكن 

 ارق ا الناام س  السدددن  اليت  نفس ا  داث، لك  جمبال  نفس  جممساءا شدددتاصة جمبال  نفس  - ا ااق محكل عريب
ُوا مَ     الب ددر  اليت اشدد      ا الت  ل اةجيايب ِهْم  ))ِإنَّ اَّللََّ ال يُكَغريِرُ َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُكَغريِر َنُفسككِ ِِ ،  11سككور  الرعد)ا 

مصدددددددابا جيا  ة جمق تكاق إاليت إبمكاهنا م  ك ة   النفس السددددددرب ة القاللة  إا لرا ا لاب الرابين ماج  اب قدددددداس 
ِهْم اَل تَكْقَنُ وا ِمن رَّْ َِة اَّللَِّ ي ِإنَّ اَّللََّ يَكْغفِ لقال  تعاا:)) َرُفوا َعَلُى َأنُفسككككككِ يعاا ي ُقْل ََي ِعَباِدَي الَّأِليَن َأسككككككْ نُوَب مجَِ ُر الألن

الرإ ق نعكس عرى اجلااكم أب عال إجيا  ة  ""التغيريلك    ر   ا د لا  53سور  الزمر )  ِإنَُّ  ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
 اير ا ق مي.ظالرا الفعال ة املالمراالصالعة لرح لي لتساد الفرد مث اجلطاعة 

  ة   الندمي جم  إاباك العرطاء جلطال الدي محالف رقددددددددددددددد،ادا ية لرمحر العرام  العرطاء   طالع  عض املصدددددددددددددددادكجمملَّا  إلين
العرام م   ارلجمالسا قة محال امق  الفرس  الر ماق اليت  جمق ا مهد  غللا.جن  بعةجمه جميبة   ا لباء ع اق القفلي جم  

جمق لع د التاكيخ  ان ي    قدددددنَّة جتعرنا لقال إبمكال ،  مح َّفت    ل معل ال عصدددددرلا بد هنضددددد،  ازدلرل ا مه ال ا را
ال مجة،    املن ج السر هيت جمبصد م   كائ ا   الا د ال  جمكمحز عرى محرطة    ّعر، ال زمة ا د التا رل  ،إ ام  جديد

ة من ا التداع ال اليت جتر،   ماك منا    جمهددددددددددددالتنا املادي ،،،رامحز العرط ةامل ،اجلامعة، املنصددددددددددددالاملكتبة، املدكقددددددددددددة، 
قرطبة مح ال مادية  تعتا محنز  مراء ة ينضدددددددددب تش ر جم ك  لرع اق   شدددددددددل ا.اةل محالفناق  العطاكا  العطراق   مدق  

 جمشدددب ر ة    اس  ترطسددداق  جم دلا يعتا ععائب الدل ا السدددبع  لا اتج يفل اب ند ة تزال آ ك  شدددالدا عرى ا  داع 
 ا  ق الرإ عر ت  ادضاكا ا ق م ة  اليت حتتاإ عرى هطاع م  الق ه العضاية، 

 

 

 ال يصلح آ ر هألم ا.مة إال مبا صلح ب  أوهلا
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لا عرى جما ب اتنا  حسددددددددددددب  ل جترى   محل املرمحب الدة     تنعكس آ ك  7 الاظ ف ة  اةلسددددددددددددعام،  املرمحزية  ادرمة
  لكن  ة يزال  ،ضددىممحاق   جتسدد د ملرمر السددرف  ا  لني لاابع   ة كل جم عاد   مف امات  اةجتطاع ة   ا  سددت طالاج 

دس  مماكقة د ج ل محطق ناءم ج ل  ع   اكمقن   عرى كد د جم عالنا، العكسإل     اداير، يع ش    امحرتنا اليت حت  
 تكامر     دت  اث ال  .  عند طاكئ يصدددد بنا جم   صددددنا ملرةل جن ر ا   ا  ا جم   اراتنا  إل  طقاقدددد ة مباكمحة لرع  

لر  اةمتدادال امل ا لة   زماهنا   1)الشكككككل لا يفرمح ا 9مرتبط ابمتدادال م ث دين ة  اتكخي ة  إلسدددددال ة.،8الزمن ة
زم   القرق ا  ل لر عرا   ددد   تثط ن  منر   إكلاهددالظ رل  اادك  الرإاث لرا ال   ، جالر شددكر مايدداع ا 

محطا يرمحر ا   10ا لسددددد  إا جمق تنا لت  ا يدإ مع الت ددددداك هدددددنعة الاكق لكتا ة عصدددددر جديد   هدددددد ك الناس تتنابر 
 ... اختر  الناس عالكاغد  هددددن مث ططا ير الت ل ف  التد ي ...  شدددداك الفضددددل    ةي  صددددناعةارد ق   مقدمت :))

  منر القرق الثالث ا عرإ11((  هددناعت  ما شدداءل. ا جادام   عد  هددحفا ملكتاابهته السددرلال ة  العرط ة.   ر ، 

                                                           

 7..94-93، ص 1992 ر ع ا ق مي، ملبعة ا ا دا د، اجلزائر، ا رال ه ياقف، إشكال ة العطراق  امل
 19.8، ص 1992،  ل ل، 4 س   نفي، ال اث  التعديد، املالقسة اجلامع ة لردكاقال  الن ر،   

 14.9-13ص  1985 ا كدق، ، عطاق،1جدعاق   طي ، لشرية ال اث، داك ال ر ق لرن ر،  
 .493. ص1435، املدينة املناكا،4ا   املقفع، هرة جامعة ط بة، لآلداب  العرام ا لسال ة،السنة الثال ة، ع  تاك الفعاكإ، الاب العقل،  تراث 10
 .532. ص2001ه(:، املقدمة م  محتاب ديااق املبتدجم  ا ا. ل ق  ل زمحاك، داك الفكر،  ل ل.808-ه732ا   ارد ق عبد الر  )11

  1)الشكل
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ل  كاتبا  هددب جمجمإ جمق البحث جمهددب  مقباةك محط نة ،  العا   البا ث  )م ندسنسةة( البحث،جممك    لرا الع د     ل مرا 
ابلعقل  ل العقمت إدماج     ع د  لا ع د  زم   جمقعرى  إع قلا   ينتع  م  ياث.شدددددددددددد را يتقايددددددددددددا  مبقا ل ما 

ب ر      تكامل معر  م -دال م  اآلق   بضددددد ة شدددددائكة مثل بضددددد ة النقل  العقلكغه جملنا ة لريد جمق ل-ال دددددرعي
قاء ملرتبة العرطاء  هنه لرعره ل كتياجد     الفصل  الن ة  ال اية  الاق رة  الفض رة  ا دا  لي طرب مرياا    طربا 

 هر  العقر ة اجلديدا تفتح،  جممثرل لتاج عرطي ابلر ة لكاد جمق لسددددددددددددددتثن   م  ترامنا طبعا يددددددددددددددط   ، كمة ا لب اء 
 مر رة رة قدددددتاا ق ا  محطر لكن ا مححرمحة املت لال  ا  داماا قدددددباب اليت جمدعا العطل ابلعقل  املنلل  التكره  غللا 

  محاق مر رة التقال ة قدددددددددتتاج  الرإ    ، ادكطة مثل (23)لي مر رة إل ددددددددداء املالقدددددددددسدددددددددال  املداكس العرط ةجديدا 
    داد  القالرا    مسربند،  القل اق،   اس،  (24)املرا ل ال  قة  ت قدددددددددددددد س املداكس  املعالد  املسددددددددددددددت ددددددددددددددف ال

لتتصدددددصدددددال لتع، عرطاء  عرام شدددددل    ترف االيت آت، جممحر ا  جم،اليت اك  جمق جيرى    ا البحث العرطي. برطبة
ة يبتس  ق ه إة جا د، جممرل عرى ا مه ال  قة. لك  لشرا ملعل ال اتكخي ة  اجتطاع ة   ل ابتصادية لسنا لنا 
 صدددد مناب ددت ا، تابف لرا الن ددا  منر ع اد  دارنا   دائرا ال ربة لر الب لك   قي لرا ال اث ل  قددحر    مل  

   م را اق عرى جممرم  لرا  مح دا عرى جمق امل كرة ل س،   ترامنا  ل   جملفسنا. ل  حن

ا بطنا  تعالر  جم  هفاات  جم  لكبات ،  ل مبصددددلم الرإ م ط   ا لا ال اث يع ش   نا    ننا، ل  قددددرم أبهاد   التصدددداكاتا
ال    الن اية قدددددددنعر  ع  ععزم ملا لريد ، لك     ا 12 تفسدددددددل ،  جتط ر  أبد ال غريبة ابقددددددده اددامة جم العصدددددددرلة

 جاااب  تفسلا ع  املال،   لي اد اا لكننا قنقف عاجزي  ع  ا جا ة.

 اثنيا: الظواهر السلبية وعالقتها ابلرتاث:
صكككككوبة اجتام هألا امل نتغلب على النظر  السكككككلبية والنواغع الغري صكككككاحلةكيف  لا يرتبط اب جا ة ع  لرا السددددددالال:

( بطندا إب صددددددددددددددداء جمله اةات  دال  لدرا   إطداك التبداي   ني ت داكي  معر  ني ا ددله 1اجلدول ط  ا ل )الرتاث 
يدعاا إا ا هدددددددالة  اآلار إا العقل،  اةلفتام  اليت اكتبل، اب قددددددداس  تكدس مجرة م  املفال ه ال امحط ة  الشاالر 

ضدددد ا  اقددددتسددددره  عضدددد ا لرطايددددي،  جمهددددب  بناعة جم دية    عادضدددداكية،  اةجتطاع ة ا اطلة اليت كمي ها لرا ال اث، 
غرقدددد ا بسددددرا    ددددردل ع  املف ام السدددداإ،  القالاق اجلطعي ا هددددا    يفا لة  لة غريبة، اقددددتنسدددداا ا م  اآلار مت 

را ل الرإ    جمل    ترعرع لرا ال اث.  رجمينا مفال ه بداة غالبة مت ربة ،  مفال ه مستك نة مستسرطة ترجاا القبال  
هدددر ة ماكقددد ا   دددراب ةاقدددتالعصدددر  محنت عة لتحريف املسددداك ادق قي  را ال اث عند يفا لة تفسدددل   إاضددداع  ملن ع ة 

   طا  عد  عض م   ين جردتنا   املايي،  اداير محاق رة  ظ اك عدم ال ا ط   ا  كاك  النشرال ال ام ة،   اليت

                                                           

 12ينشر إا لرا الرا ط: =q4yklfohu0-https://www.youtube.com/watch?v 51:25:   الدب قة

https://www.youtube.com/watch?v=-q4yklfohu0
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،  إل  ة 13الت ددددريع ا قدددد مي،  مرمحزيت    إلتاج املعر ة  مقاهددددد  ا لسددددال ة  يسددددره من ا  ل القراق الكرمي مصدددددك 
 جمجد  ا جا مل  يساماق لرا ال اث محل املفال ه  السرامح ال ال ل  ضاكية

  1)اجلدول
 ما اقدددددددددددتقر   منالج تفكلم املعاهدددددددددددر م  ا رط  ني العقل  الاجداق   لصدددددددددددق ا ابل اث  ما جاء   محتاب ال اث 

 لا من   راء. إ  يقال هدددددددددا ب محتاب ال اث  14د  لا ةا ل إلصددددددددداق محل جم عال الناس  جملاائ ه هرا ال اث التعدي
:))  إ ا محال، البداية العرط ة لر ل تعين البدء ابلاابع  اعتباك  لا املصددددددددددددددددك ا  ل،  ا ال لكل  كر  اق  التعديد

ف  نح  لل  حت، ا ااق ابلقضاء،  القدك املاك ث م  جملل السرالق ه القداة اليت ا تاالا ال اث جزء م  لرا الاابع 
 تفسدددددددددر لزاتنا أبل  )) ة ي ين  رك م  بدك((...محطا لرلل عقالنا ابلت دددددددددب    الت دددددددددت ن قدددددددددااء   ا  ل ال...جم  

اشددددددددددر با ار ال..محطا جملنا لرحل عقالنا ابلنصدددددددددداص،  لقع   الت  ي ل...   لقلع الصددددددددددرة  ني العقل  التحر ل امل
لراابع ابعتباك  مصدددددددددددددكا لرنن...محطا جملنا لقلع  جادم إا جزجمي ،... معاببني البدق  لا   ةصددددددددددددل عرى  ق  منا، 
 مزمحني النفس  لي عاجزا ع   عل شيء.  اك  عض املاك ث النفسي القدمي م  عره جمهال الدي  جم  ما يسطى  عره 

ب ا هدددددددددرا ة لقد   الر بضددددددددد ة  س   اا املسدددددددددرطني عرى . الت ، لر  الفقرا،  اليت يعر     ا هدددددددددا 15التا  د((
ا ط ق،  لي جمهال الدي   الرإ ةطر  مسال ل ة خترف املسرطني، اب يا ة إا إط ب  العناق لعباكات  هرا ة جم  ام 

  تضط نا جم  ام جمارى.

م ه ادق ق ة لي العرل ا  ا  اجلرااق ا ااق ابلقضددددددددددددددداء  القدك  الثنائ ة الفاهددددددددددددددرة  ني    العا   ا ااق،  البعث  
لألمراض املعاهددددددددددرا   ا.تطع ا قدددددددددد مي.  لرا يعتا ارط   تدل س لرحقائل  تعط طال غل مسددددددددددتندا عرى دعائه 
ااهدددددددددددددددة عند الر ط  ني مبادئ ال اث،   عض السددددددددددددددرامح ال املنحر ة عند البعض م  جمتباع لرا ال اث،   محاق عرى 

                                                           

 24، ص  2012ا ماكال، 44 دكاق    دس ، ا   عاشاك  إعادا اةعتباك لرقال الكري   الفكر ا ق مي هرة محر ة الدكاقال ا ق م ة   العر  ة،ع 2
 1714قا ل، ص س   نفي،مرجع 

 16.15 س   نفي، ال اث  التعديد مرجع قا ل، ص  

 التيار العقلي  التيار ا.صويل
 أولوية النقل

 ال ميكن فصل الرتاث عن القران والسنة
 رعي شالتأصيل و دمج النقل ابلعقل)العقل ال

 الرتاث مقبول يف الزمان واملكان

 أولوية العقل
 الفصل بني الرتاث ومصادر التنزيل

 التحرر والتنوير
 الرتاث مرفوض يف احلاضر وجتاوغم الزمان
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يصطد ملناب ة املفال ه،  ةامحط ا   إطاكلا املعر   الق طي محطا لي ملر  ة   ال اث، ها ب ال اث  التعديد جمق 
،  لرا الت دددك ك ل س 16ة جمق ةدمنا ع  مماكقدددال ااطلة ملفال ه هدددح حة،   ا ةدمنا ع  ع اب    ال املفال ه

قاد ابلقضددددددداء  القدك ات اك،   اةعتابجلديد  قد جمملل بداا عدا بضددددددداا محقضددددددد ة التنزي   الت دددددددب  ،  بضددددددد ة اجلا  اة
 التعاكض  ني اآلال ،  بضددددد ة العقل  النقل. محرا عطل التاكيخ.    ا.طاع  قد تصددددددى العرطاء    قدددددفة ا قددددد م 
 املفسدددري   ر  ا شدددكال ال اليت بصدددد من ا املسددداس  دي  ا قددد م،   كال، كد د عرطاء ا قددد م  امسة   بضددداا 

لدي   الدل ا، الدل ا  اآلارا، املادا  الر م، الدي   الد لة،  بض ة اجلا  اةات اك إا غل  لك م   مسرطال منائ ة محا
مصددددددددددددددلرحال منائ ة متقا رة ة تقا ل ادد د امل كال ك ة،  إ ا تقا ل ادد د اجلدل ة م  تفاعل   عل  الفعال  تداال 

 . 17 جرب  طرد  تعديل متبادل مت ل

قق ا محطا بال عن ا يف  -كقدددددددالة التا  د- لا جم د جمع م مدكقدددددددة ا   اء  التعديد   كقدددددددالت  لر ددددددد خ يفطد عبد   
إجا ة  حتر   لكثل م  18))تتعرى لصدددددددددرا ا قددددددددد م لرعقل محي ي زم التقر د الرإ بتل ك م الرادا  ا  داع   ا مة((

،  التنابض   19زم ابلضددر كا مبال اةات اكالقضدداا محقضدد ة اجلا  ا كادا،  اةات اك لثبال لر  الصددفال الث ث ترت
ا لسددداق لفسددد    جمق  رية ا لسددداق مق دا،  لا   لفس الاب،  ر،   سدددب   اق ا لسددداق يسدددتطد  جاد  م  االق  
الرإ  لب  ادااس  العقل  الاجداق،  لك  ة  د ل  م  ا داية ا   ة،  اق محل اللاائف املسرطة ال ام ة ترى مرلب 

ض  ل يعتقد ق ابق  ه جزءا اات اكا   جمعطا ه يسددددددددطى ابلكسددددددددب  اةات اك    شدددددددديء   العره  سددددددددالب اجلا احمل
،  لا منا  الثااب  العقاب عند مج ع ه، عرى ال  يرى جمهنه يفاقدددددددباق محر ه مبا  لب ه   م  20لرتت ل   الكسدددددددب

 لرا اجلزاء اةات اكإ،  عر    اق ادكه ا ال هلل   د .

  كجمي    التاكيخ  لى جمق لرتاكيخ عرطا  اق الر اية جمإ البحث ع  قدددددددددددل ا مه   هدددددددددددعادلا  لباط ا  طبائع جمما ع 
اداادث العش طة  اااهدددددد ا  ما ين دددددد  عن ا م  الت  ل  التبديل   العادال  ا ا ق  ا  كاك..   يضدددددد ف ال دددددد خ 

                                                           

: مهر ر ب محتاب لقد ا لاب الديين   يفا لت  لنقد  عض املفال ه اليت تعتا م  جمقاق ال العق دا  ال ريعة   لقد  لرعاية   ادامحط ة، ينش لرا جميضا دجمب ها 16
،   جم لام  التاكخي ة مثل بال :  الة إل اء العقل لرنن  قرد    داث 97،101، 85،القالرا، ص 1994، 2 امد جم ا زيد،لقد ا لاب الديين، ق تا لرن ر،  

ة جمجدين    مح ل  يرد عرى جممثال ." حق اريد ب  ابطل" ادمة ك ع املصا ف اليت بال    ا عرىي كيي   عن   102اتكخي ة ل عرل ها ع   كر  العرطاين. ينشر: ص 
))إن كثري من هؤالء الباحثني غري قادرين على التعاطي مع القران والسنة   وغري مستعدين نفسيا لقبول حاكمية القران ككالم جم د البا ثني    ه: إةجمأنبال ما بال  

جة أسلوب التناول، اهللا     وإمنا القوامة هي هلم على القران كما على غريم،وإنك لتدرك هألا املعىن واضحا ليك فقط يف منهج البحث، بل جتدم حَّت يف فج
 .26، ص1990، القالرا، 1جملشر اا: مجال قرلاق، ال اكا عرى ال اث ا ق مي، مكتبة السنة،   وسوء ا.دب مع هللا وكتاب  ورسول    

 51.17جدعاق، لشرية ال اث، مرجع قبل  محر ، ص 
 09.18، ص 1994 ل، ،  ل 1( كقالة التا  د، ل: يفطد عطاكا، داك ال ر ق،  1849/1905يفطد عبد ،) 

 46.19-45املرجع لفس ، ص ص 
 66.20املرجع لفس ،ص 
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 "  ا  عاق أبق باا الب دددددددر   ببضدددددددة مد ر الكائناليفطد عبد   إق لرا الف  ل   ائدا البحث ع  " القضددددددداء  القدك
 مصددرف لرحاادث مسددتدة جميضددا ابلتاكيخ،   رمحت  املسددتطرا  لا التقر، بدكا الب ددر ابلت مر ما احنط ك  ع   ة يددعف 
باإ،   جمما ع  التعاكض  ني اآلال  قد جاء كجمإ ال ددددددددددددد خ ابق القراق الكرمي     آال تع ب عرى جملل اجلا كجمي ه، 

  .810ا.نعام:)) لو شاء هللا تعاىل ما أشركنا وال آابؤان   تنكر عر  ه با ه محقال  تعاا: )  
 امب، اةات اك  الكسب   حنا جمك ع  قتني آية معر  بال  ابةات اك  بعض لصاص القرآق الدالة عرى إقناد الفعل، 

 إ،  لرا لا الرجمإ الاايددددد  لر ددددد خ   شدددددل العطل إا ا لسددددداق   عض النصددددداص ا ارى اليت ك ل، اجلزاء ا ار  
 .21مقاةت   محتب  محرقالة التا  د،  مقالت  ع  القضاء  القدك جم  ع  اجلا  اةات اك

 جمما ع  مس لة العقل  النقل  تتبعا لأل داث اليت مرل ها جممتنا،  إلنا جند لرا ا شكال بد ظ ر  حتته ظ اك   سبب 
لت عة لتعاظه النزعة ال ناهددددددددد ة،   الد اع ع  ا قددددددددد م، ره تعد ا دلة النقر ة الشر ف الفكرية    -محطا يرى ا دله-

الد اع عن  م  جمهدددددحاب اللب عة لرلك اختر املعتزلة العقل قددددد  ا ملااج ة جم للك،  لرا تاير  عل ل  كد  اابقدددددتلاعت 
ة  اجلطاعة ا جملل السددددنةختا  مابف املعتزلة مححصدددد  من ع،  مابف ماكإ مسددددتنل    ني ترتسدددده هدددداك  22 عل مباشددددر

 .23جملل عره  كجمإ  مابف يع ف -م  غل املعتزلة طبعا- عامة املسرطني

 عند التنق ب  ادفر   املصددددددددددلر  ال امي الديين  الدل اإ  حتر ل مكالة ا لاب التاكخيي  الثقا   ا ديب  را ال اث 
ت مل ا  طنة املادية لعقل العريب  ا قددددد مي محنت عة  ما لتج عن  م  جمزمال  كرية  قددددد اقددددد ة  مرلب ة تبع ا مجاد   ال

-جم  الكري  جلزئيا يفا لت ا لرتدمل  ى التقر دية  الباطن ة مع ا داكا اةقدددددددددتعطاكية القا ت ا ع بة اليت ماكقددددددددد  الرمزية
 ج هتطعي ا  فرض  -ال دددددرقدددددة كغه املقا مال احملر ة  ، ا قددددد م ة ا هددددد رة قدددددس الثقا ة  -ظ ر  ايدددددحا   اجلزائر

ق النطا ج  مع  لك  إ ةملدكقة الفرلس مت مرا ابرل  بة يفر ة  ديثة  ، ا ه رةالنتبة  هتط ش ظ ف ا    الهق-باإ
منر ع رين ال  -مجع ة العرطاء املسرطني محنطا ج - اقائل  ردية  مجع ة  دين ة   كر ةضة هنال امي اقتلاع جمق ةقل 

 ا    ا الاعي ادضاكإ  اةقتق ل الس اقي   طا  عد.القرق املايي قامه، مسامهة محبل 
را   ث تنشلية،  التلب ق ة لر اث اليت  دجمل منر هناية القرق التاقددددددددع ع دددددددد   ا.طل  في ظل الدعاال  احملا ةل ال

 ة جديدا جاخترل م دددددددددددر ع ا هدددددددددددالة، جم  العق ل ة جم  اجلطع   ن طا مرمحبا، جم  مل ة لتحر ر   حترير   ا ار    إا   
تساير لرا العصر  لكن ا إهلدم،  اابع عدم بدكا ا طراف املتصاكعة عرى إجياد  ل  قط جم  ااكطة طريل ملسايرا 

                                                           

 1921-18، ص 1966،  زاكا عطام ا  باف  ال ال ق ا ق م ة، الراب ، 5 س  الساي ،   دا التفكل القرآين، هرة دعاا ادل، ع 
 2722جدعاق   طي، املرجع السا ل، ص 
 46.23، صمجال قرلاق، ال اكا عرى ا ق م مرجع قبل  محر  
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، 24القرق الع دددددددري   ة هناي  قددددددد اق جمزمة ا يديالاج ال اليت طبع، ت اك اددامة،  العصدددددددرلة الرإ يعر   العا  ال ريب 
 ت اك العاملة اجلاكف الرإ ة لزال لع ش تداع ات  ال ام.   اب ان مع ظ اك جمزمة هراع ادضاكال 

 

 اثلثا: عوامل جناح هألا الرتاث و أدوات الفعل احلضاري: -

دعاا إا إعادا النشر تجند دعاال  ترفة  املفال طي  را ال اث   ترف الدكاقددددال اليت تنا ل، املن ج إاإلنا ملا لنشر 
ال اث ا قدددددد مي،   ني لعرف طب عة مصددددددادك لرا املن ج الرإ  ارلا م     املن ج الرإ قدددددداك عرى هنع  هطاع

القرآق  السددنة    لسددت رب ا عطة اةقددت ددراب ة  اةقددتعطاكية عر    لألقددف اليت ااض    ا مجاع البا ثني م  جم ناء 
اجلة لرا ال اث   مع لر  ا مة،  مع  لك تسددددد  لنا حتديد م مة جمطراف جم  ت اكال  ترفة محل ل  من ع    ج ة لشر

اق  العر اق( القلاعال املعر  ة) الالاق  الب  جم عطر ة التعزإء  را ال اث ل س يسب النلابال  إا طن ا م  يدعاا 
  من  م  يرى عكس  لك  لا النشر مبن ج التكامل  التداال املعر  الكل  را ال اث ، ل يسدددددددددددددددب املناطل املعر  ة

البعض اآلار يرى   الثاكا  ل لفعال ة   ن اية ال اث ة محفاعل ل  م  منشاك قددددددددددددددرفي    تعزئة  عطر ة ال إغراب ا
 هنا اعتطدل عرى طريقة  ا دا   التفكل  لي "ب اس ال ائب عرى 25النزعة  امل ال  اق تعددل جملاائ   مصددددددددددددددادك  

  ع درال اجلالزا  لرا الرجمإ النابد ال جيعل املايدددي  ايدددرا ابقدددتطراك   الفكر  الاجداق ل طد ادايدددر اب26ال دددالد"
 را الت اك لا م  يعرف جمهحا   أبهحاب لشرية العرطال ة اليت جمله كمحائزلا العق ل ة   العقل املنبثل    امري م ر ع 

 رة إبلتاجة ال دددددددر   العرطّ ة الكف ع  هت ل الرإ ععز هدددددددا ب ا   -ا لسدددددددنة، جملسدددددددنة ا.تطع  ا قددددددد م ال التلب ق ة

                                                           

 .171.ص2016الراب ، –جم د  امحاس، ا  طنة  اةات ف   تد ل التناع الثقا ، من اكال املع د املركي لرثقا ة اةمازي  ة، املعاكف اجلديدا  24
تقامي ال اث، املرمحز الثقا  العريب،  ، جميضا: ط  عبد الر  ، جتديد املن ج  15ص 1993،  ل ل،6اجلا رإ يفطد عا د، حن   ال اث، املرمحز الثقا  العريب،   25
 .27 -26.ص ص 1993، الداك الب ضاء، 2 

 18.26-17اجلا رإ يفطد عا د، املرجع السا ل ،ص ص 
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  ظل إقددددقاطال  كرية مت مرا ابلاابع السدددد اقددددي الرإ مرل    اجلزائر  العا  ااهددددة  عد 27إقدددد مّي  ديث لةلا 
 العكاقا  قببا ملضامني ترام ة  الفة لر م لر  اددامة   العصرلة.  محاق-2001.28جم داث قبتطا

ا  محطا اليت قددددددددادل عصددددددددر اةحنل  ر  اةهتامال اليت هددددددددا ، اجتا  لرا املن ج املعتطد  جمقددددددددراب مماكقددددددددت  النشرية 
يلرقاق عر   لي قدددددببا   خترفنا   تراجع جممتنا ع  الرمحب ادضددددداكإ إ ا   جندد  لع د م  جديد براءا آل ال التد ي  

 ج ة لشر معتدلة إا  د مايرى جمهدددددددددددحاها  عرى لقلة اةلل ق ا  ا  لكي تت ئه مع معل ال العصدددددددددددر ،   م  
 ا ل  م  إ  املايي، اإ ينتطي  بض ض ،لكال   قض  محر   ثاال   تبين املطك  غل م  أبل  اجلا رإكجمق ه يفطد عا د 

 عرى سددتقبلامل    ضدداكلا يكاق جمق يددر كا ة جمل  ادايددر،مثرطا   ماجادا  بضدداا  مضددام ن  أبق عتقد سددب ما ي
   صاكا ث الا لر ض جملنا لرا مع  ر س  ،راءا ال اثب   النقدية العق ل ة  اكس  محالنا .اداير    ضاكلا مستاى
 عند اللريل ترطس إا رشدم ت معاك، آق    عامل ت  التاكخي ة اصاه ت  حت م لقدية مبطاكقة لقام ابدرإ  لكننا محر ة،
.  ابلرغه م  جمق اجلا رإ بد إلسددداق إا إلكاك ما محاق م   عض ادايدددر شدددال ق   من  ا  ادا   اةات اك مع اك اختا 

 ل ت عق عتا جمق  قد ابادئ لرا ال اث ا قددد مي محالق ه ا رق ة  الر   ة  هاكاهتا لراابع املايدددي ادايدددر املتعدد.  م
 عرى تا ر اليت ت ا،إل  دد ينتطي اليت الثقددا ددة دااددل م  العريب  ندداءالعقددللي الا  دددا  اليت مبقددد كلددا جمق تع ددد النقددديددة 
مر اية  ة يرغب   جم  ل منالج  بد يرغب ابلعطل ها  عض املتتصني   ديدج تد ي  عصر ة تتام الضر كية ال ر  

اآلار.  اق محنا حن  جميضا لدعاا إا عصر تد ي  جديد لك   ل س م    ث تابف الف رساف ا   كشد، م  البعض 
 جم  تابف،  رسفة ااااق الصفا  ت اك املعتزلة .

ك جم  ترك  حن    أنار   ادسددددددددددددددباق  لك اةات ف  ني مج ا  قا ل س إبمكالنا التابف عند لر  احمللة التاكخي ة 
يفققي ال اث بدا ه   ديث ه  ال طب عة  مضددددددددددطاق  لك ال اث الرإ لريد  جمق يكاق  ا جا هددددددددددادا يعتطد عر   
 عادا عصدددددددددددر تد ي  جديد يكاق باعدا  كا دا باا لفب ع ادضددددددددددداكإ ا قددددددددددد مي،لك  إبمكالنا اختا  لر  احمللة 
                                                           

اجلطاعة    لا    لر ع    لألقف  طحطد جمكمحاق    يستلع جمق ةدد القاعدا اليت اب مكاق جلطاعة ا ق م جمق تنلرل من ا،    يسط  لنفس  حتديد املكاق الرإ تقب 1
 ابلسدرب ة منر زم . مث إلنا بد عر نا  لألقدف جمكاد جمق ي د د طريقا  ني ال رب  ال درق لك  لسدي جمق لرا ال رب لا اآلار م دحاق  .! ةلايت  ة لا هدد  ة لا قدرفي

 رب جتر ة ا   إا جنام امل ددددر ع اآلار،  لدينا     د امل ما جمدى التاكيخ ا قدددد مي جمق محل م  ةطل م ددددر ع ت  ل جديد يااج   نفس املعل ال اآلل ة اليت تسددددتاجب كد 
راء. لري  العامرني : ا م   ال تامرل امل د ية . ابحملصدددرة ة اك  اا اق لرا السددد اج الرإ تكره عن  جمكمحاق،إة  تا ل عامرني جمقددداقدددني جاء  محرمها   قددداكا بريش  مها

ة تكاق  ا  عة لتحطل كقدددددالة ا قددددد م لر د عن . إة جمل   لألقدددددف لري  العامرني  ل   إق تا را   زمالنا   يسدددددتتدما ل ب ة   رمها   قدددددبحال   تعاا لقريش لكي 
جملشر .لرا ا لسدداقال، لت اي  مح  ا لسدداق  كرا    ضدداكا  ل اقددتتدم، لفشددباع الب الاجي  قط.  لنا  ا ج اللفرا الب  ل ة اليت   تسددتتدم مر اهتا لتكاي  ا لسدداق  ل

 يال ا،https://diae.net/26638/ 30تعر قنا  كدم عرى مقال: ا قدددددددد م  ا قدددددددد م ال التلب ق ة، لل برجمم حملطد جمكمحاق..لردمحتاك يفطد ا ادإ اللالرإ. الرا ط: 
 م 11:08 الساعة 2016

 28 ما  عدلا. 181.ص 2010،   ل ل، 01اةلسنة  ا ق م ل يفطاد عزب، داك اللر عة لرلباعة الن ر  جمكمحاق يفطد،  

https://diae.net/26638/#comment-11845
https://diae.net/26638/#comment-11845
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اكخي ددة جم  ترددك م  اتكيخ لددر  ا مددة محطثددال   ا ج ةتددرى  دد     ددالددة مهددة العرطدداء  ا ببددال عرى العره م  طرف التدد
اللربة  محثرا التصددددددال ف   شددددددل العرام    قدددددد س لب ااتل ادكطة،  لبالة  محرم  عدل ادكام املسددددددرطني لك   كرا 

ع اكخي ة ااهددددددددددة  عد الف ق عقد   دا املسددددددددددرطني   الصددددددددددرا  من ع ا بد  ترف محثلا ةق محل مر رة   ا جم عادلا الت
-ه37امل دد اك  ني ا مام عري  معا ية    جميب قددف اق)  مابعة هددفني  - جمكمحز عرى ال  هددراع قدد اقددي -السدد اقددي

 مجاع الصددددحا ة  هنا مر رة شدددد دل  عدلا عدا جمزمال  كرية  مرلب ة  عقدية   لعل جمشدددد رلا ترك اليت  29م(657
قل  النقل جمزمة ارل القراق  اليت التصددر    ا جمهددحاب النقل عرى عقل املعتزلة،   الرإ يريد جمق جيد ع جا عر تبني الع

لشالرا ما جيب عر   جمق يعاد إا جمهددددددل  مصدددددددك لر  الشالرا لكي جيد ادرال  يصددددددل إا لتائج قددددددر طة.  طصدددددددك 
   اك  بلع ال صدددددد  م  لت    اراد ،إشددددددعاع لرا ال اث محطا لا معر ف لا القراق  السددددددنة مصدددددددك بات     صددددددا

ا هددددل  لنتشر من  اد اا م  جديد )  را ال اث لا مثرا التسددددديد  ااقددددلة ال ددددرع،  ك ف ي تدإ إا إدكاك  قائق  
الرقددددال م  جمباال  جم عال ااهددددة  30 حتصدددد ل جمهدددد  السددددبل   تقاا  م  بلع الصددددرة ابل ددددرع  ترك العطل مبا جاء   (

، ج ر  جم عى لقضدددددددد ة 31لرتل امللرل  -  ا ج– ل  عصددددددددر جيسددددددددد   قدددددددد مي   املدينة املناكا ع د تكاي  ا.تطع ا
ا قدددد م   جم صددددر مبقاهددددد    جمدكى أبقددددباب  ك د آات   جم كام ،   جمدق  سددددا  ر    ا هدددد رة...   تب عرى ترك 

يتط ز ها ترامنا .. ا راد    حتكط   إق جمله مسة.((  32ا صاه ة، ب طة مم زا ل اث لرا اجل ل ابلنسبة لألج ال التال ة
السدددبب ة   ا ماجاد يفسددداس   ل  محطا بال جم دله:   ا يكتسدددب منزلة  سددد ة  ك  ال ة  لبت   جادا مقا  ا مسدددتق  
يصددددددددددل    شددددددددددالدا عرى معاق  تد آ اب ا إا ا لسدددددددددداق   ث ما محاق.  ة ةكط  الزماق  ة يكف   املكاق يفتقد إا 

 ل  اجة إل    ل  ماجاد ببل جمق يكاق. عند  لكل قددددددالال جااب بةرق ابد اا  ابآلارا   ا شددددددالد السددددددبب  قدام  
 .  33لك جم  عر ك.   ا ةطل ب سطا ة اك  إة جمق تكاق إلسال ة م    ي كب العاملني

امنا اعتطادا محطدا ج تر منلرل  عادا براءا من  م  اةعتباكال اليت  ثل ب طة عطر ة لامة  را ل اث ما اك  اعتباك  
اتفل عر  ا  بة    ترف بااعد ال رع ادن ف اليت ،برنا قرفا عرى مصدك الا ي  ت ريعال الن  هرى   عر    قره

طقدددمدددال تش ر دائطددا محاليت    لددك الع بددة  ني الا ي  النن  اكاعا الددري  الفق دداء  العرطدداء   القر ق ال  قددة ، 
ترامي، قدددددددااء ا   ارد ق جم  ال ددددددداط  جم  غلمها، لرلك لعتقد جملنا   مر رة   جمإ محتابمن ع ة يصدددددددرم ها املاللف  

                                                           

  لقد إلتق ناله :   قد قلل عري محرم    ج   ع  مكالة اصام  الس اق ني م  ا ااق اب ق م عرى ا ف اصام ه م  ا ااكج  ال  عة الري  يكفر هنه  قال1
ق،  حن  من   راء..إلنا اآلنا  ا د،  لب نا  ا د،  ببرتنا  ا دا، ... ة لستزيدله   ا ااق  ة يستزيد لنا.. إ ا ا  ف   ننا    ن ه   دم عثطاق    عف إ نا  ا د،  بر 

 .26 ا لاب ا ق مي، مرجع قا ل، ص لقاتر ه عرى الت  يل، لنردله إا اجلطاعة،  ة لقاتر ه عرى التنزيل. ينشر إا: يفطد عطاكا، معا  التعديد لرفكر
 20.30عبد الر   ط ، املرجع السا ل، ص 

 46.31جدعاق   طي، املرجع السا ل، ص 
 12.32مجال قرلاق، ال اكا عرى ال اث، املرجع السا ل، ص

 27.33عبد الر   ط ، املرجع السا ل، ص
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لتال د املعاكف،    لدعي جمل   ا ج محامل العناهر،  إة دكطنا عرى جملفسنا أبلنا لد ك  الت ق س لنطا ج معر  إق م
دة جملنا اآلق ج ضاكا ا ق م ة،  حن  قرطنا   رقة مفرغة،  إ امحاق النطا ج املعر  ا ق مي بد حتقل قا قا   اد

   محل  لك ،34اةقدددتلناف ادضددداكإ،  ك ف لتكره ع   ا ج معر   حن     تا مقدمات    إلتاج املعر ة   مر رة
ال إا عا  جم  خيرج ا م   اتقة ا   إق   جتد م  ي ر ر ا  ينقح ا  عرى يدددددددددددددداء لر  املنالج املتترفة تبقى  لامدا

 ،الردد    صددددددددددددددردد  ع  ال اثيته جتدد  دداعددل   ،   عددل دا ع  ترف عر دد   فعٍل وفاعلٍ  تلب ل  الب دداق جمإ مبع  حتتدداج إاال
 لا معر ف،  جمد ال  عل م  بة جم  مسددددددددتنسددددددددتة م  اآلار.  الفعل لنا لا الرإ يعرف  35 تعايضدددددددد  ابلعقل املنبثل

 ، ضددداكإ لفعل ادضددداكإ جمإ  هدددف الفعل جمإ أبل  ما لقصدددد  اب  يصدددلر  عر   ابلفعل ادضددداكإ   إطاك  التاكخيي
 اةلبعاث ل ل املنفعة، مث ا كادا مث إا لي الن ة مث ال دداق  ، لكي يكاق  ضدداكإ يسددتاجب حتقل مجرة مرا ل الفعل

  ي ددددددددددد   ابق يتعا ز عطل الفرد إا اجلطاعة لكي تتحقل املنفعة العامة 36مث  يت جمالا الفعل  لا   مراتب ادكطة
ممتدا    اق ا تق  حتطل  ني مناالا لد ا  مقصددددددددددددددددا ب طي مجا  جم  جما بي   لباقددددددددددددددد  محطا برنا الن ة  ا ا صاليت

َنةا فَكَلُ  َأْجُرَها َمْن َسنَّ يف اإِلْسالِم ُسنَّةا َحسَ :املكاق  الزماق يصدددق      ديث الرقددال هددرى   عر    قددره امل دد اك
يِرَ ةا َكاَوَأْجُر َمْن َعِمَل ِِبَا بَكعْ  نَّةا سككككَ الِم سككككُ نَّ يف اإِلسككككْ ْيءم َوَمْن سككككَ ُقَص ِمْن ُأُجورِِهْم شككككَ َن َعَلْيِ  ِوْغرَُها َدُم ِمْن َغرْيِ َأْن يَكنكْ

ْيءم  ُقَص ِمْن َأْوغَارِِهْم شككككَ وُل اَّللَِّ َمْن َعِمَل ِِبَا ِمْن بَكْعِدِم ِمْن َغرْيِ َأْن يَكنكْ ةس   ادديث اآلار37  َوِوْغُر قَاَل َرسككككُ عس و عسائ  ددددددس
َّّة  يس ا َ تَكَعاىل ُيُِبر ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكمْ ))عن ا بال،: بال كقددددددددددددددال   هددددددددددددددرى   عر    قددددددددددددددره كسيدددددددددددددد   َعَمالا َأْن ِإنر اَّللَّ

 إق   ل الفعل ادضددددددددددددددداكإ جيب جمق يكاق عا را لرزماق  خيرل جممة  مجاعة  ا لد ا يفددا  قدددددددددددددددام ا   را 38يُكْتِقَنُ   
ه السددددناق  القر ق،متعا زا دد د املكاق  يدددد ق ، ت ددددع آ ك    طا  كاء املكاق قددددااء ابلت مل جم  ا  ادا جم  ابعدل   ن 

ا ا ب ة     ل هرد ادضدددددددداك الدا ع لفضددددددددال النشر  م  مث التقر د جم  الت مر،  ة اكننا جمق لنزع من  لزعت  ا لسددددددددال ة
 ة لنشر ع  ارف ة لرا ا لسدددددداق ال  ب ة  الباطن ة  التطاءات  السدددددد اقدددددد  ض ا لتحق ل محطاةل ا لسدددددداق املادية  املعناية

 املرلب ة. الفعل ادضددددددداكإ الرإ لا جمبرب إا  لرا ا لسددددددداق جم  إا امل ددددددد ك ا لسددددددداين جيطع عر    نا الب دددددددر عرى 
   جم  يعتقد ا  ااات ف عقائدله   رسدددفاهته  مقا اهته  جممامحن ه، جمإ الرإ جيطعاق عرى اقدددتحسدددال   ل  إق   يالمنا 

                                                           

، السنة 2اكا  عرام   عره اةجتطاع غل من اكا(، بسه عره اةجتطاع  الدااغرا  ا، جامعة قل فم اكابشة عبد ادر ه، الت ه ل ا ق مي لعره اةجتطاع)كقالة دمحت34
 235، ص  2013/2014الدكاق ة: 

 174.35جمكمحاق يفطد، اةلسنة  ا ق م، مرجع قا ل،ص 
 11236. ص1998، ملبعة شالة،الراب ،1(، القالاق، ل:   د  اين، 1102ال اقي، جميب املاالب ادس     مسعاد)ل  

 37مسره، ال مرإ، النسائي، ا   ماجة، جم د، الداكميك ا  
 38ك ا  الب  قي. 
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 اةجتطاع ة عرى ا بل ا ل العقاد ا الا، تالمحد    ترف جمحناء العا    الدكاقددددددال   هال العرام ا لسددددددال ة.39  
 جمق ال اث جم  املاك ث الثقا   كل مسددددتاات   جمشددددكال    ترف جاالب  اثل قددددلا اجيا  ة لرسددددا قني  كل املعاين الثقا  ة

.   مما ة شددك     جمق الدةةل املعر  ة لر اث 40عطر ة يفامحاا ادايددر  اقددت ددراف املسددتقبل ا لسددال ة، اصدداهددا  
تتعا ز ادايددر إا اقددت ددراف املسددتقبل املرتبلة  قراءا اتكخي ة  اع ة ملاض ة خترط  ني اكث لشرإ جما بي يسددطا ع   

را ال اث. اعال قدددددرب ة لر ل  ال لمرل  تقر دإ جمعلى اللب محل السدددددقلال  ا فاال املرتبلة  عرف قددددد اقدددددي جم 
لرلك تبقى عطر ة تصدددددايب لرا ال اث ابةعتطاد عرى القراءا الااع ة لأللسددددداق  النصددددداص التاكخي ة  ثل ا ط  الن ج 
 الساإ قااء جل ة حتف ز العقل    الة الصااب، جم  جل ة تصايب مساك التفكل ال طا   ل س التعزيلي  را ال اث

محطا   41 ا املقدمال، لتفسل مضامني لرا ال اث  تبن   محشالرا مض،  ه   ت    اداير  املستقبل. لعتا لر  جم
جيدك  نا تفسددل ظالرا الفعل ادضدداكإ ال ائب الرإ يراد ل  الاجاد   ادايددر لتحق ل الرال املسددترب   املسددتقبل، 

نُتْم َ رْيَ أُمٍَّة ُأْ رَِجْت كُ ل  ب امل  ب الرإ اكتبط  فعل ) لك إة  تفع ل لرا ال اث لرا التفع ل املرتبط اب يتحقل ل  
َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ (( امل ر طة))لِلنَّاسِ   ا لية تتحقل  فعل ا ل  الن ي . 110آل عمران، )((أتَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَكنكْ

اائد   يكاق الفعل  ضددداكا جما محال، عترك  عض دةةل  شدددر    عاامل الفعل ادضددداكإ اليت  د هنا ةع  املنكر.
 املادية   اائد  الابت ة جم  النسب ة.

 :هألا الرتاث على مستقبل التحضر اإلسالمي ت بيقات رابعا:معامل-

 -يت ل سددد،  قطال -ترك الع بة إق جم د ا.اةل اليت هتته ها إقددد م ة املعر ة محط دددر ع  كرإ متكامل اجلاالب لي
زمة ادضددداكية   د جم رز  جا  ا   مح عر  . مل  لك ا قددد مي  ل جميضدددا عرى مسدددتقبل التحضدددر  الاابع،    ني الفكر

اما  ني العرام ال ام ة صددددددددد  ادايدددددددددر  املسدددددددددتقبل،  ث  دث  املعر ة  امتداداهتا  ني اليت اليت لعاين من ا، ترك ا اا 
ف لتعامل  بعض ا ماك مثل: مح ا  اطة يسددددترزم   املسددددتقبل إ ا  إالرلك ة اك  جمق أنار معنا لرا ال اث  الاابع 
مح ف لك ف لرا ال اث معر  ا  من ع ا مع لرا الاابع   الرإ لقصد  م  لرا الاابع لا    .ق  السنة ال ريفةآمع القر 

جلديد  ع اجمق يتفاعل لرا ال اث مع لرا الااب إبمكاقلل مث  ابع الفرد  اجلطاعة عند مج ع  اةت    السكاق  ادرمحة. 
 مثمحطا تفاعل   املايدددددددي . عندما بدم إجاابل  قدددددددلرة الاابع محطا  عر، عرام الفق   الك م  عرام ادديث  غللا.

ن ج اةقدددددددددتنباطي   امل طد عرىتمنائ ة العقل  الا ي قدددددددددتالدإ  تطا إا منائ ة   العرام ا قددددددددد م ة عرام لقر ة تعإق 
ة،   طب عة الرايدد ال  املنلل تسددتتدم املن ج اةقددتقرائي لراهددال إا املعر تال د معاك  ا،  عرام عقر ة محاللب ع ال   

                                                           

 /  الابف_ اقتدامة_الفعل_ادضاكإ ww.academia.edu/26573493لصر يفطد عاكف ، 4

 95-94ص 2016داك مهال ل لرلباعة  الن ر، ا ماكال، يفطد  كدإ، دك ب اددامة ،   40
 41 ما  عدلا. 73ط  عبد الر  ، املرجع السا ل، ص  

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%8C+hamaleel+%D8%8C+%D9%83%D8%AA%D8%A8+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%8C+%D8%A3%D8%AF%D8%A8%22&sa=X&ved=0ahUKEwj04uikt6vdAhVJtlMKHccuDegQ9AgIKjAA
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دياق ،  الع بة  ني الا ي  العقل   ال اث ا قدددددددد مي اليت الفصددددددددل   دددددددد هنا العقل الفرسددددددددفي ا قدددددددد مي إا: ك شددددددددو
 .42 غزال اق

 احترير النن القرآين ممدد قدددددددددددددد قع العددبء ا محا إ ق عرى امل ددددددددددددددت رني   العرام ا قدددددددددددددد م ددة م  ا ل العطددل عرى
 شدددددددددددا   م  براءال حتريف ة    ير ة ة ع بة  ا ابلعقل ا قددددددددددد مي،  عادا الاهدددددددددددل  ني النن  املسدددددددددددره املعاهدددددددددددر،

 ل لف طدد  لرعطددل عرى اةقددددددددددددددتفددادا من ددا اءا محددل الاقددددددددددددددددائددل  ا د ال املعر  ددة اليت اقددددددددددددددتتدددمدد،   الا إعددادا بر 
 ءال إا طب عت ددا التدداكخي ددة، مبع  يفددد ديددة العقددل ا لسدددددددددددددددداين الددرإ تعددامددل جتددا زلددا   لفس الابدد،،  كد ترددك القرا

د ال لتفع ر  الكثل م  املنالج  ا لرم عر   ا ال قدددددتلرا ،مع النن   ترك املر رة التاكخي ة م  ال اث ا قددددد مي
  اعتقادم جمل  ة من ج    43 ملااءمت  مع ظر ف العصددددددددر املتترفة،   جم  ا محطا برنا قددددددددا قا لا  سدددددددد  اات اك املن ج

جم س  م  املن ج الرابين الرإ هاغ  القراق الكرمي  شر ، السنة النباية مفردات    مثر  نطا ج   رية قاية شر ، م  
املن ل الرابين،   اجلط ع ي ددددددددد د جمق املن ج ا قددددددددد مي من ج قددددددددداإ  ظ رل معا  تلب قات  السددددددددد اقددددددددد ة  اةجتطاع ة 

 ل ظ رل  ا ج  لك جميضدددددددا   ع د  44دا ة ت دددددددطل  قط   ا ا  ة عطر ا   ا لاب اةبتصدددددددادية     ال عدي
عطر    عبد العزيز   السددددرلاق لاك الدي  زلكي  ظ رل مثاكلا عرى يد ترط ر  هدددد م الدي  ا يايب يفرك القدس م  

شدددددددل املسدددددددتاال محثلا     ا ج تلب قات  عرى 45جميدإ الصدددددددر ب ني  لا جممحا دكس ترامي ينب ي جمق يسدددددددتر ط  لرا اجل ل
                                                           

 235.42محتاكا  عرام   عره اةجتطاع غل من اكا(، مرجع قا ل، ص م اكابشة عبد ادر ه، الت ه ل ا ق مي لعره اةجتطاع)كقالة د 
،من ااملن ج ل ة: 43 عال   هنةةج   النكَّْهجُ  طريل  هنسوج  :  سنيّ    اي    ،  لاما جاء   لساق العرب: يستتدم ا هل هنج   مح م العرب  عدا معاق  ؛ اجلطعة هنس

اج ، قب ل   َهجم   هنة ج    :َمنكْ سندو سج   . اللريل  :  يسحة  جة  مسندو س  . محسندس و
تسباقس  هاك هنسوعاك  اي حاك  دس ّ ناك  .  امل ن اجة : محامل اق العرب، ا   منشاك،لساا: ينشر .  جمسهنسجس اللريلة :  يس س  اقو

    .270. ص  4ج -  ھ 142 14، جميضا: ،ا ر ل    جم د الفرال دإ،محتاب العني، داك الكتب العرط ة،    570  569 :ه،ص  1408داكاجل ل،  ،1هرد
محرطة من اج الااكدا   اآلية الكراة تعين اللريل الااي ،  املن ج عند طائفة م      48املائد  اآلية:سور قال تعاىل )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يفكه التنزيل : 

 اث العريب من ع  داب عبد ا. د، حتق ل الة. ا  لا طريل محسب املعر ة. ينشر اا:املناطقة تعين هطاعة م  القااعد العامة املصاغة م  اجل الاهال اا ادق قة العرط 
 لي محرطة م تقة م  جرك ةت ين  معنالا مضطاك  curriculum الكرطة اةلكر زية الدالة عرى املن اج لي.207. ص 1993القالرا،داك املعاكف، ،  2   تلاك ،

 يقصد هر  الكرطة) املعر ة اليت  syllabus ام مراد ة لكرطة من اج  لي محرطة املقرك  تقا ل لر  الكرطة ابةجنر زية محرطةقباق ا  ل  لناك محرطة جمارى تستعطل جم  
عض صر   جدل الكثل م  التعاكيف املرتبلة  كرطة املن ج بد  ت قد أما من حيث التسمية االص الحية:.يلرب م  اللالب تعرط ا   محل ماياع ا ل قنة دكاق ة 

 جيطع محرطا ."مثل:لا الاممج الرإ ةّدد لنا السب ل لراهال إا ادق قة .من ا اليت  ا ع بة مباياعنا  اب د ال اليت يعتطد عر  ا البا ث، م  جمجل الاهال إا ادق قة
لت عة  ل   العرام،  ااقلة طائفة م  القااعد العامة، يصل إالا اللريل املالدإ إا الك ف ع  ادق قة انع لىسل العقل، حتدد عطر ات ،  " :قبل، التعريف التا 

طرع، مهام،ق ناج ه ع   :  محر  81 :م ص 1990 - ه 1410   محر  غازإ  سني عناية   منالج البحث العرطي   ا ق م،داك اجل ل،اللبعة ا  ا.."معرامة
املن ج ادعاجي لعرطاء ا لدلس ا   العريب ، ، ينشر جممحثر: لل فة محرم ش5م،ص 1984 .ه 1404 منالج البحث العرطي،مالقسة الرقالة، داك عطاكا، اللبعة ا  ا

 .1433 .بسه ال ريعة  القالاق، جامعة اجلزائر محر ة العرام ا ق م ة. السنة اجلامع ة   2012جم ا جا، كقالة ماجستل،

 24.44-21. ص 1991، داك ال ر ق القالرا 1يفطد عطاكا، معا  املن ج ا ق مي   
 13.45مجال قرلاق، ال اكا عرى ال اث، مرجع قا ل، ص
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قدددددددددددد م ة مقامال الد لة ا جم  عرى ا بل غطاض كاب ة  ابع ة  اق يزعج لرا الك م البعض عرى اعتباك لف  ه لاجاد 
عا اتكخي ا اللايل  اق املقام ا ام الرإ بام، عر   لر  الد لة املتطثل  " ال دددددددددددددداكى"   يته تاظ ف  إجرائ ا ل تحال 

متناقددددددني   حتر  هته جمق مف ام الد لة مرتبط جمقدددددداقددددددا مبا  46ى  د بال  عض البا ثني يصددددددب  عصددددددب السددددددرلة عر
يتحقل م  عدل  ام   لا م ر م   ال اث الفق ي   ابب الس اقة ال رع ة   لي م  احملددال  الع بة اليت حتكه 

تحديد  يددددددددددددددع     اق ر رة جم ا  إا  يددددددددددددددع  اللب عي محط - ل س  نف  –الراعي ابلرع ة. ة اكننا جتر ت  إة إبكجاع 
جم  حتديد الع بة  ني ال اث  ادق قة جم   ني ال اث  الاابع    لر  ادالة ل س م  املفر ض عر نا  47 د د   عناهددر 

اث  تقدمي تريدد ة لفكر معني جم  يفدد عرى  سدداب لايتنا  مقا تنا،  ل إعلاء  رال  جمد ال عطر ة تتعامل مع لرا ال  
.   ددددر  جمق يته  سدددد  اات اك جمد ال لرا الفعل  هنا مرتبلة مبدى  عال ت ا   ث 48اتكخي ة  ا  عر  امحشالرا طب ع ة 

تكاي  جل ل لك  بب  يتلرب جم ة حتضددددددددددددددل   جيب جمق ت ددددددددددددددب   عال ت ا  عال ة اةلل بة ا  ا  ني محتب لرا ال اث 
نفس القاالني ل املسدددال ل ة،   تحضدددل  م  اآلق  التد ي    نفس املعل ال  املااهدددفال ا رق ة   ل كاق بادكا عرى حتط

 الناام س اليت تكاسق عر  ا اجل ل ا  ل. الرإ محاق  باد ادضددددددددددددددداكا  ترام ا الرإ  زآ  عرلا مع جم ل آية جملزل،  لي 
((مبف ام ا البسددددد ط  لا القراءا متعرقة مبف ام  اقدددددع مرتبط إبعادا إقرأ  ر  الكرطة)) 01العلق:))اقرأ ابسككككم ربك )
  ائ ا محطصلر  ةطل دةةل دين ة  جممحادا ة عرط ة د ق لس اق  عدلا ا ا بي املبين عرى جمقاس ا مر ابملعر ف إ

هتا الن ة  م  جم ا جم لاا- الن ي ع  املنكر،  اكننا   لر  ادالة جمق لسدددددددط  ا كدا  ضددددددداكية، كدا  اد   ادسدددددددباق 
نا اق الت ري  املرتبط يبل قددرإ منر  اا  برلني ابل سدداكية اليت جملزمتلكراق جم د جمله جمكمحاق ا ا -49  ط الاعي  الفعل

مكالنا    لتحرك   ا سدددددددددددط ا ماك لكن ا م  عشائه ا ماك  قد جمهدددددددددددبحنا لكتب ابلتاكيخ امل  دإ،  لكتب ير ف 
هدة لدى ت اك العقل ي ااال تني ك  ا ة شدك   قط محطا يبد  جم  ام،  التقل التقر د  ل   احملتاى  النن ا محادا

إق هددددددد  التعبل   سدددددددطاق:املسدددددددرطني ابل دددددددعب،  القرآق ابلنن املقدس،    ا التاكيخ ا قددددددد مي ابلقر ق الاقدددددددلى، 
 الفق اء  رجال الدي  جم  الك نال، الث ابراط ة.  ا رفاء الراشددددي   عصدددر البلراكمح ة   ا قددد م،  عق دا جملل السدددنة 

ُ َعَلْيِ  َوَسلََّم ل  لك يصدق   نا بال اب كما محس  غللا..    مح ُ َعْنُ  َأنَّ عَ عن النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ ْن َأيب َسِعيٍد َرِضَي اَّللَّ

                                                           

، 27ص  2017 كيااق الس د  عبد ا ل   رقريز  غلله محثل.ينشر إا  س  مسكني، النتب العر  ة  ا ق م ة، مالقسة الر اب،  ل ل.  س  مسكنيمثل:  46
28. 
 47. 15جدعاق   طي، لشرية ال اث مرجع قا ل، ص 

 1648س ، صاملرجع لف
 46.49جدعاق   طي، لشرية ال اث مرجع قا ل، ص 
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َلْكتُ  بٍر َلسككَ َلُكوا ُجْحَر ضككَ ْ ٍ َوِذرَاعاا ِبأِلرَاٍع َحَّتَّ َلْو سككَ ْ اا ِبشككِ َلُكْم شككِ َنَن َمْن قَكبكْ وَل اَّللَِّ ُموُم قُكْلَنا َيَ قَاَل لَتَكتَِّبُعنَّ سككَ  َرسككُ
 .50اْليَكُهوَد َوالنََّصاَرى قَاَل َفَمْن"

 لدد  جمق ةدددث  ددل م  شدددددددددددددددد إق مثددل لددرا التدددل س الفددا ش   املابف ال امي ةيقف عنددد هرد ا رددل   الرؤيددة لراابع
 االلا عرى  ل  املسدددره مسدددتقب ، قدددتطس هدددرب دين   عق دت   ضددد  ع  إا ل   نشرا لرا املسدددره حن العكاقدددال

التسدددر ه  ق طة اجل از املصدددلرحي،  عرط ة املصدددلر   جتعرنا لدكك جممه ة  51اتكيخ جممت ،   نائ ا ادضددداكإ محر   مقت     
املعادل  جم كل جدة محبلا   الاقدددددددط املعر ، محاق  ا اةلعكاس  ا مر الكبلي     ناء جيعرنا لثل بضددددددد ة ابل ة ا مه ة

ع مقا ل ضددددد ة   اقدددددتثطاك ال اث العريب مبتترف  قال   مكامت  املعر  ة    يددددداملصدددددلرحي تتطثل لر  الق املكا ئ  
ة خيل املصددلر  ال ريب التقر دإ ابملع  الصددح   لرطصددلر  العريب،    لرا ا مر جمق لعكس اب   52لرطصددلر  ال ريب

تراث جم  جمإ  ند إل  ا جمإسدددددددددددددتياليت  جمق جمإ ل ة لي املعا ادق قي لرقاا اعتباكعرى تش ر جممه ة اةلتطام ابلر ة العر  ة  
 "معرفة اللغة كاآللة اليت ِبا ُيصككل الشككيء ومن مل ُيكم اآللة 53البقاءاةقدددتطراك   ريد لنفسددد ا إ ا محال، ت  ضددداكا

العرام،  م    تك  ل ت  ل ة يفكطة ل  تتطك   جم .  الر ة إ ق لي جمداا الصددددنعة 54وا.دا  مل يصكككل إىل  ام الصكككنعة"
لر  الر ة م  الت بره مع يدددددددر كال  مقتضددددددد ال لر  العرام،  لرا ما ة ا ز الر ة العر  ة  ل ابلعكس  ره خيلر عرى 

 ما يرحق ا م   ا بدمنيتكاق مسدددددددد لة الر ة العر  ة عقبة ل مجة لصدددددددداص  جمق ابل جمإ م جه   مر رة التد ي  العريب
اقددددددتلاع،  محال، الر ة العر  ة اليت  إ اترك  طا ابلك  جم ا اع لرطصددددددلرحال العرط ة اليت تت ءم مع ك م لر  الر ة ا

ا تااء الر ال القداة ال امل ة  السددرال ة  الفاكقدد ة  القبل ة  ا ندية مبا جملتعت  م  مفردال  مصددلرحال عرط ة ما ني 
  اق محل ما محتب أبإ لساق. م(13   06 السا ع ا عرإ) ا  لالقرلني 

محطا يرمحر   هددددددددبح،جم الر ة العر  ة اليت محال، جمداا التعبل دفنة م  الناس يع  دددددددداق   اكض بفر   اد غل  إ زكع بد 
   ا ق م ة  الترلف  ني اجلطاعال ،الرري  يعتااق مصدك الثقا ة -الدي  إيا ة إا-جاكج قاكتاق جم د جمله كا لني

جمبلاك  اإ البل ين يرى  ضدل الرسداق العريب   لقل العرام 55نية وحاملة لواء التقدم البشري""لغة العلم املسكو  لي

                                                           

 50ك ا  البتاكإ  مسره. 
 45.51مجال قرلاق، ال اكا عرى ا ق م مرجع قا ل، ص 

 .11.ص 2017 تاك دكبا إ، طرائل تعريب املصلر   هناعة التعريف   الدكس الرساين العريب ادديث، داك الكتب العرط ة،  ل ل،52

53http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/12/17/ 
 .210.ص1992، داك الكتب العرط ة،  ل ل،02، 01ال  رقتاين يفطد    عبد الكرمي، املرل  النحل،ل جم د   طي يفطد،ج3

 .159.ص1961تاق جاكج، اتكيخ العره  ا لس ة اجلديدا، ل إمساع ل مش ر، داك الن ضة العر  ة، القالرا،قاك 4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/12/17/شوهد%20يوم%2011/09/2016
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غة منها يف وسككككرت  اسككككن الل ا.ف د العامل فاغدانت وحلت يف  إىل أق ار"واىل لسككككان العرب نقلت العلوم العا : 
  56"وا.ورد الشرايني 

   تقتصدددر العر  ة  ،57بح، لر  الر ة معاا  اما ع  ا هدددة الفكر م  ا ل عطر ة النقل  ال مجة ع  ال امل ة جمهددد
، 58 مر لت ا  سددبب غنالا الفعري ابملصددلرحال  ال امح ب ا ارىالثقا ة  جملااعتكاق ل ة الثقا ة الدين ة  ل مشر،  جمق

اين  العرب ا بحام، كالضددددددددته   م ادي  الفكر،  العرام النقر ة  العقر ة اشدددددددد ك   ت ا لتاج لك  إمرلا تكاَّق عرى 
اتكيخ   ددث   جمله جم نداء الب د اليت دالد، اب قدددددددددددددد م  تفعرل ماالب ه  طدابداهته  ت شددددددددددددددد، محدل القام دال  لا 

  59ادضاكا
لنحا ل جمق لسدددا جمغااك  ك م لر  الر ة املرلة امللااعة جم  ل سددد، لر  الر ة لي الر ة الا  دا   العا  اليت تكتب محطا 

.  مع  لك 60 ك ا زماق إة جمهنا ة تزال حتا ظ عرى جمهدددداال  ر   ا  ترمح ب ا محطا محال،   القدميتنلل ابلرغه م  مر 
   لفاظالرا ة انع القال أبق الر ة العر  ة بد طّعط،  كثل م  املفردال  طع ظ اك ا قدددددددددددددد م جميدددددددددددددد ف  ا ملال 

" كثرياا من أمسكككاء النِب العريب  ل جمق محدددالصدددددددددددددد ا،   الزمحددداا،   اجل ددداد،   ا اددداق،   الكفر،   اجلندددة،   ج نه 
.  62محطا يرمحر جم ا البقاء الكفاإ،  محل محرطة    ا هدددددددددداد  ج ه   ي  اكقددددددددددي معرب محالصدددددددددداجلاق مث   61سككككككككرَينية"

جمقدددددددددتعطل النحاا لر ة جملفاظا عديدا محالر ع  اجلر  النصدددددددددب  الضددددددددده  املبتدجم  ا ا  الفاعل  املفعال  ا قدددددددددناد... زاد 
م  ا ل دةةل مفرداهتا  السدددددددددد اكا   الركا  العنصددددددددددر  ا اتف  اللائرا  املكتب....  آةف  تفاعر ا مع ادايددددددددددر

ا لفاظ اليت حتال معنالا ع  املع  الرإ محاق م لا ا لرعا ظ  ا   املقفع مث .  جمشدددددددددتل  ا م  لر  ا مساء محثل م  
ايدددددددي اء النسدددددددبة مثل عرطي،  رسدددددددفي، منلقي، ك ا  عال   قال مث  بدَّم املقدمال   جملتج النتائج  محثر اقدددددددتعطال 

.....    عض ا   اق القر رة اقددددددددتعطر، النسددددددددبة اب لف  الناق عرى اللريقة السددددددددرال ة مثل لفسدددددددداين، جسددددددددطاين، 
ك  اين... دار، ال  النا  ة عرى الصددددددددددددددفال  عد جمل التعريف ال هنائي ال يفد د ال منائي،  لكرا محثرل العباكال، 

                                                           
 .14.ص1349البل ين جم ا الرةاق، محتاب الص دلة   اللب، ل عباس زكاب، مرمحز ل ر دل كالي، ط راق.56

 2757، ص1980،  محالة امللباعال، الكاي،، 01لقاهي،  جاات اي ، س،د، دكاقال   التاكيخ ا ق مي  النشه ا ق م ة، ل عل ة ا
 22ص.2005مرمحز دكاقال الا دا العر  ة،  ل ل، 02 ، 1محرطة جلنة ال مجة، ماقاعة اتكيخ العرام العر  ة، ج7

 23-22مر با يفطد عبد الر  ، مرجع قا ل، ص 8

يفطد املصرإ، مالقسة الرقالة  ل ل  -ل  الفر ق الر ايةل عدمق دك يش جم ا البقاء جمياب    ماقى ادس ين الكفاإ، الكر ال مععه   املصلرحا1
 989-880-776صم.1998

 . 1044املصدك لفس ، ص 2

 54462املصدك لفس ، ص -
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 املصددددددددلرحال،  اةقددددددددتعطاةل،  محل  لك  فضددددددددل ال مجة ما مكَّ  الر ة العر  ة التعبل الدب ل ع   ترف   ا لفاظ،
 .63ا  كاك العرط ة  الفرسف ة  كل جمكة ة

عريب ددا  عض الكرطددال ا جنب ددة  بدداماا  ت إاا لفدداظ العر  ددة جمق يرعدد  ا   لددرا ا مر مس  لرنقرددة    ددالددة مددا جمعازهته
،م  الفاكق ة  السرال ة 64ة العديد م  املصلرحال محالكا اك، املسك املرجاق،ال ابال، مقال د، مزجااالر  إا تسرب 

 :طا  قا، ق اساملاط قا معنا  حتر ل ال، املقاةل :باط  اكاس معنا  : غللا......  محرطال   املنلل  الفرسدددددددفة مثل
العرام  اآلةل  ا د ال  العادال   تكاق ببل  رمحة   محرطال مثل.65 معنا  امل اللني :قددددددددا سددددددددل قا،  معنا  اجلدل

ال مجة،  بد  ق ، لر  الكرطال عرى  ا ا  عد جمق اضددددددددددددددع،   زاق الر ة العر  ة  عد جمق طرا عر  ا  عض الت ل 
   02دول رقم)اجلككالعر  ددة قدددددددددددددد   م  املفردال ا جنب ددة إامراعدداا لرعرس العريب  طريقددة النلل العريب.  تسددددددددددددددر دد، 

 لكرا محثرل العباكال  ا لفاظ  املصددددددددددددددلرحال عطراا محثلا اةشددددددددددددددتقاق  قالاا تفرسددددددددددددددف،  نلل، تزلدق.... اقددددددددددددددت
لتفسل ما ين   م  مصلرحال جديدا مثل: مح اف  يسترزم  يع املعاجه ا مر محاق 66 اةقتعطاةل  فضل ال مجة
إقددد امال العا  ة لنسدددى  ا ال   69 الكر ال  يب البقاء 68 التعريفال لرعرجاين 67اهدددل  ال الفناق لرت الاإ

الكبل ا ااكزمي  قد محال، مصددددددددنفات    الرايدددددددد ال  ا  مل محبل عرى ل ال العا . " اجلا" مث  لا جم د م  امنني 
  Algorism :م  العطر ددال اليت اقددددددددددددددتتدددم ددا ا ااكزمي    ددل املعددادةل ال   ع ددة.    الر ددة ا جنر زيددة محرطددة

algorithm بعاق م  تنAlgoritmi  لا ال ددددددكل ال ت ين ةمس اامس  محرلك لا جمهددددددل الكرطة   الر ة ا قددددددبال ة 
guarismo  الات ال ة  جميضاalgarismo  70(كبه:) مها اةمناق مبع. 

                                                           

 27063-263مر بايفطد عبد الر  ، مرجع قا ل،
 98964 -880-776ا ا البقاء  املصدك السا ل، ص 

 34.65، ص 2005ء أباباك ادكطاء، ل إ رال ه مشس الدي ، داك الكتب العرط ة،  ل ل.القفلي مجال الدي  جميب ادس  عري، إاباك العرطا
 .271-270مر با يفطد عبد الر  ، املرجع السا ل، ص 7

  1398 ، جميضا جملشر اا اجلزء الثاين، ص 607- 602. ص 1996، مكتبة لبناق، 01،  1الت الاإ يفطد، مح اف إهل  ال الفناق  العرام،ل ك  ل الععه،ج 1

 .71-23.ص2004اجلرجاين عري    يفطد، مععه التعريفال، ل يفطد الصديل املن ا إ، داك الفض رة، القالرا، 68

 الدمحاق(-القالاق-)مفردال: جمقفاكا 239-734-116صجم ا البقاء جمياب    ماقى ادس ين الكفاإ، مرجع قا ل، 69

  https://ar.wikipedia.org/wiki/4يفطد_  _ماقى_ا ااكزمي

 ةبالعربيالكلمة اليوناينة يقابلها 
 الكلمة الفارسية يقابلها بالعربية الكلمة السريانية يقابلها بالعربية

 المقادير الماديَّة الهندسة الباب او الفصل الميمر مادة هيولي

https://ar.wiktionary.org/wiki/pt:algarismo
https://ar.wikipedia.org/wiki/


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

50 
 

  02جدول رقم:)
 لك  إمكالنا التعديد ابقددتتدام املنالج ادديثة اليت تسدداعدم عرى حتر ل ترامنا ال زير لرك ددف ع  ادقائل اليت   مع

حث لا هنج إ صدددددددددائي   البلكطي ا  صدددددددددائي ةطر ا  قدددددددددا جمغااك ،  م   ني لر  املنالج  لعل جممه ا لا املن ج ا
التاكخيي ادديث،  لا الرإ جيعل م  اقدددددتتدام ا د ال الكط ة  ا  صدددددائ ة  الكطب اتر  قدددددائط  ق ق ة  عطر ة   

،  م  اخل..   ناء اجلدا ل  ا تسددددددداب ا كبام  معر ة ا  زاق  التاغل   الك دددددددف ع  ادسددددددداابل   ادعام  ا عداد
 عر    اق  . ، تبد  النتائج البحث ة  ايددددحة تسدددداعد البا ث املالكب   اقددددتنبا  اةقددددتنتاجال ا الاا ل املقاكمل

 ةدد إد اكد جملتاين  . التاكيخ الكطي يعتا  رعا من ع ا  مح ا  هدددرةا   دكاقدددة التاكيخ يدددط  تلاك العرام اةجتطاع ة
:   ة جمك عة مايددددددداعال جمقددددددداقددددددد ة   التاكيخ  الكطي، لي  هطاعة محامادج لتاكيخ السدددددددكاق  البن ة اةجتطاعكجيري 

تقن ة لتفسددددل التاكيخ  Cliometricمن ع ة   النطا،  التاكيخ الدااغرا ،  التاكيخ اةبتصددددادإ،  التاكيخ   اداقددددبة 
اق للاق  اقدددددددددددع م  تعداد  Cliometricsاةبتصدددددددددددادإ، اقدددددددددددتنادا إا التحر ل ا  صدددددددددددائي لرب امل الربط ة عرى  

ظ اك التاكيخ الكطي محن ج متط ز يعاد إا عقد السدددددددت ن ال   عندما . سدددددددكاق،  قدددددددع ل الرع ة،  مصدددددددادك ممامرةال
تقدداك دد، م مددة اجتددالددال مع  عضدددددددددددددد ددا اآلار، د ع  لددك عرى ا بددل املالكاني إا الرعاء إا   ددامل كبط ددة  التحر ددل 

 .71ا  صائي لرطساعدا   محتا ة التاكيخ اجلديد

 اةجتطاع ة بتصددددادية اةالتاكخي ة   تتدام لرا املن ج جر ة   دكاقددددة النن ال امي مبتترف ماايدددد ع  تش ر  اائد اقددددو
دديثة عرى برت ا اليت اكتبل،  بعض الدكاقدددددددددددددددال العر  ة ااملن ع ة ط  ا ل العديد م  النطا ج من ا.  الفق  ة ل 

 العباقديداية العصدر ىف   ا قد ميقدكاق العا   يتعرل يعه  طث   قد تاهدل د.تضد ال إا ختطني بريب م  الاابع
 بز آ ظالرا املدق الكاى  تفع ل  رمحة التطدي , عكس ما محاق عر   الايدع ىف جم ك اب ىف الف ا لفسد ا,   ث ة ظ 

 لسدددددكاينا اكتفاع النطا  مالشدددددر إ صدددددائي كاجع إا التدا ل الااقدددددع لرنقاد الرلب ة جمق اكتفاع جمقدددددعاك القط  م  ا ل

                                                           

 P13.-QUANTITATIVE. جميضا:ahmadalhasso.comالتاكيخ الكطي، مرمحز ادسا لردكاقال الكط ة  ال ام ة املابع:اجلط ل ق اك، 71
METHODS AND ECONOMIC N° 2010-15 HISTORY.Guillaume DAUDIN 

 الذات والحقيقة الجوهر الدواء العقار االصل أسطقس

 الصولجان جوكان الصليب جليبا الخطابة ريطوريقا

 حزمة الورق دسته الكتب اراأسف المقوالت قاطيغورياس

 المتجر الدكان االحكام القانون الجدل طوبيقا
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 اقتنتج املاللف، م  ا ل كهد  اكد الضرائب ىف العراق جمهنا محال، ىف تنابن مستطر  دءاك م  .ك  رمحة التطدي  تلا 
 –عرى قددب ل املثال  –م 918عام   في, لشراك  قددباب ابتصددادية  قدد اقدد ة. امل  دإالنصددف ا  ل م  القرق التاقددع 

لدددددددددددددددددد إا  1040 ني تنابن لرا املبرغ قدددنة   ناك( دي 121.095بدم، منلقة البصدددرا لرتزينة املرمحزية ما بدك  )
قددددددبعني جملف ديناك  قط,  لا ما يفسددددددر جلاء الد لة إا قددددددرسددددددرة م  ال رامال  املصددددددادكال  القلاعال,  غللا م  

 .الاقائل  يقاف لزيف ا زمة اةبتصادية

ل البد ,  ل دددددددددل،  رمحة  بد العكس لرا التدلاك عرى جم اال ال دددددددددرائ  الكاى م  ا.تطع,   ث اشدددددددددتدل  رمحا
 اليت  امحب ا قدددددددرسدددددددرة م  الكااكث  72الرصددددددداص  ال دددددددلاك م  جديد, لتحتل مكامك ابكزاك ىف جماباك الكتب التاكخي ة.

محتب التاكيخ,  ماازلت ا مع ما جمهاب اةبتصاد م  تراجع  التكاقة,  فعل ت  ل ا زمال النامجة    ا تر، مكالت ا 
ملاللف  يرى اق.املزاكع  لقن السددكاق  تدلاك العطرا,  ما هددحب  م  ارابكرإالعسددع  اقددتفحال ظالرا ا بلاع 

 ط  ، 73"العصدددددر الاقددددد ط" جم ضدددددل  ا ج لرت مل  املعاينة  ، ا قددددد ميا.تطع   جمق عطر ة كهدددددد الكااكث  ا   لة 
 لعام  اعالا ل   ددددد ا كبام  جتط ع ا  صدددداءال  تفصدددد ر ا  سددددب السددددناال, يتضدددد  جمق الزةزل  ا   لة  ا.

ا مخس الع د الباي ى، عرى قب ل املثال، بد  هر، إ ا ق مي  ير ، امل رق  اليتالرام  القحط  الف ضامل 
 ." مخسددددددددددددددددددددددددددني محدددددددددددداكمددددددددددددة "مددددددددددددع اقددددددددددددددددددددددددددتددددددددددددثددددددددددددندددددددددددداء لددددددددددددعددددددددددددام اجلددددددددددددراد  الصددددددددددددددددددددددددددااعددددددددددددل  الددددددددددددزةزل 

لال  ني محثرا ل ي  ظ جمق معشه الكااكث محددالدد، تنعه ع  ايددددددددددددددلراب ا  اال املندداا ددة غل املنتشطددة, املتدد كجحددة 
ا ملاك  تفابه اجلفاف,  لا ما جعل م  شددددددددددددددكل الف  ة,    ة  سدددددددددددددد لة مرتبلة هبة اللب عة  يددددددددددددددعف تقن ة 

 اقددددددتنبا  الدةةل  )75Quantitative Historyالكطي التحر ل من جدكاقددددددة  إا اداجة لقدل دددددد ل74ا لتاج
 لتثطني.   زئ ةج ت فل جمية جمق مايدددددداعال،د ق  سكؤ  إا جتزئت ا مضددددددامني النصدددددداص ال ام ة،م    ث تعكسدددددد ا اليت

 عرى  ل ة   دكجة بط ةالر  املقاك ة عرى جم ا  دكجة اةعتطاداملالاغرا  ة يرزمنا  املقاك ة جم رزهتا اليتالنصدددددددددددددد ة  املعل ال
 Statistical " ا  صائي ابلاممج  اةقتعالة جميضا ، Excelإمحس ل  رممجاقتتدام    ااقلة ا  صائ ة املقاك ة

                                                           

 مقاكابل من ع ة، ل يفطاد إمساع ل،داك كؤية، القالرا. –ا ق مى  تض ال يفطد، حنا حتديث دكاقة التاكيخ72

http://www.youm7.com/story/2008/10/14/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81- 

 تض ال يفطد، مرجع قبل  محر .. 73

 املرجع لفس .74
75)-Roderick Floud,Quantitative History,Evolution of Mhytods and techniques,Jouvnal of the society of 

archivists.Vol05 No 07.1977.p407.د 
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Package for Social Sciences  76ااتصدداكا  يسددطى  "اةجتطاع ة لرعرام ا  صددائ ة ادزم "جمإSPSS  ، لي  
 م  العديد  ددددددددطلت اليت العرط ة البحاث مج ع   عادا تسددددددددتتدم  حتر ر ا، الب امل  داال متكامرة  اقددددددددا  ة  زم

 اشددددتطا ا  لك  ال رض،  را جمهدددد  جمل ددددل، جمهنا م  لرغهاب  قط اةجتطاع ة البحاث عرى  ةتقتصددددر الربط ة الب امل
 امل ددددددددددددد اكا الاه ال همعش مع  تاا ق ا الب امل معاجلة   الفائقة  بدكهتا تقريبكا ا  صدددددددددددددائ ة اةاتباكال معشه عرى
  م املستنبلة ا قاق ة التاكخي ة املاداإداال  مت  قد لرلك .العرط ة. البحاث جملااع شل لتحر ل  اعرة جمداا من ا جعل
 حتاير ا يته مث  م  املدارة، لرب امل محقاعدا (Excel)امحسددل ا  صددائي اقددتتدام الاممج  ااقددلةالتاكخي ة  اجهال  
 ةالع ب  جياد بعضددددددددددددد ا  املدا ل لر  ك ط  اك  لرطدا ل، يامحطال   ا  صددددددددددددداء جراء ، SPSS  رممج عرى
 الدين ة العرام ع  دب قة مبعرامال جمإ دكاقددددددددة  قددددددددتترج .   ال ة جمشددددددددكال إا النتائج لر  حنال اك  جمق محطا    ن ا،
 قب اتكخي ة    ،هدددددنف اليت  املصدددددنفال العرطاء  جمشددددد ر العرام لر  جممه ة عرى امحبل   يددددداءا لترقي  عرطائ ا،  ال ام ة

 عض البا ثني جمله  ة أبس   آار لرا البحث جمق لسددددددددتر ه م   .77 ترف شددددددددال ق اد اا   العرام لر  مع نة،  امر
التلب قال املن ع ة   إقدددددد م ة املعر ة  اليت أنمل جمق يكاق  ا الد ك املر ه   التحضددددددر ا قدددددد مي إ ا ما ك ع ،   
 لك اصدائن لرا ال اث العط قة   عر، جمد ات  ادضداكية    تلب قال من ع ة قد كاق  ا ا مر الباكز عرى مسدتقبل 

جمله الدكاقدددددددال الفكرية اليت جم جدل ادرال مبا يتاا ل مع الرؤية الدين ة   الدل اية   لعل م   ني ا قددددددد ميالتحضدددددددر 
  إقتر ام املايي ال اث  مح ف ة تك  ف  مع اداير  املستقبل جند الدكاقة اليت بام ها:

ة املعر ة م   م نقل إقدددات    يفا لت  لإقددد ام ش ر إ  ت مد أبو القاسككم حامح  د و منهج  اجلمع بني القراءتني:-
بفا اقددددت ل يفطد جم ا القاقدددده  اج  د م ددددر ع  الفكرإ ابختا   ما   قد،الصدددد غ النشرية إا اللرائل املن ع ة ا جرائ ة

ة اليت جمدل ا مه ال ر  ة، جمي  جمكجع ا إا  رسددددفة العرام الايددددع  معر  ا م  طب عة ا زمة ادضدددداكية اليت تعاين من ا ال ام
 .78   اجلاالب املادية احملضة، مما جم بع    جاية مادية  رمت  م  جتا زلاإا  صاك العقل ا لساين

 مددددادامدددد، ا زمددددة ادضدددددددددددددددددداكيددددة م  طب عددددة  كريددددة  دددداق ادددددل ل  يكاق إة معر  ددددا، محطددددا يعتا  دددداج  ددددد جمق عرى و
 رائق ددداط إقدددددددددددددد م دددة املعر دددة جمق تعطدددل عرى تفك دددك املعر دددة ال ر  دددة ابلفصدددددددددددددددددل  ني مقددددمدددال  دددا ج دددا املعر  دددة   ني

 جمقددددددددددددددرطدة املعر دة تعين  دك اةكتبدا   ني))79املن ع دة ا جرائ دة لتحريرلدا م  ل طندة الرؤيدة املداديدة ا دداديدة الايددددددددددددددع دة
 اةجناز العرطي ادضدددددداكإ الب ددددددرإ  ا  اةل الفرسددددددف ة إبشددددددكا ا املتترفة  إعادا  هددددددف لر  العرام يددددددط  مظه

رطة  جتا ز" يالدإ إا مف ام  ترف"   قددددددرطة املعر ة تعين جمقدددددد   نا اقددددددت عاب–غل  يددددددعي –من عي  معر   ديين 
                                                           

 ahmadalhasso.com:جم ل اء مدينة  اس الاق ل ة  هرحاؤلا   ا دب املنق  مقاك ة  ر قا اغرا  ة العزا إ مل اء،76
 .02-01قاق  الفاارإ    ال ا ع اق  جملباء جم ناء الزماق ابقتتدام املن ج الكطي، اةكدق، ص ص  77
 249.78اكابشة عبد ادر ه، الت ه ل ا ق مي لعره اةجتطاع)كقالة دمحتاكا  عرام   عره اةجتطاع غل من اكا(، مرجع قا ل، صم 
 250.79املرجع لفس ، ص  
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العره التلب قي  القااعددد العرط ددة جميضددددددددددددددددا   لددك  ف ه التطددامددل  ني باالني العرام اللب ع ددة   باالني الاجاد املرمحبددة عرى 
سكككككككالمية "العاملية اإلالرإ  ل عنااق م ددددددددر ع  الفكرإ  - اج  د-   محتا  ((80جمقدددددددداقدددددددد ا الق ه الدين ة لفسدددددددد ا

 العامل ة ا  ا  ت ر ب  ين إقددرائ ل عرى املسددرطني،  ابدصدداك العسددكرإ  اةبتصددادإ لألمه غل م  منلرل هنايةالثانية"
املسددرطة لألمة العر  ة م  احمل ط إا ا ر ج، مما يالشددر  رجمي  عرى  داية ا قدد م ة الثال ة اليت ل  تكاق منلرقاهتا إة م  

الثال ة جمق    ث تتلرب العامل ة الا ي الرابين مع اات ف     ه لرا الكتاب -الكتاباللرق، ا  ا م    ث 
يكاق البديل بائطا عرى  كرا يفاكية ا لسددددددددددددددداق الكاين، الرإ يسددددددددددددددتل ع جمق جيطع  ني القراءتني: براءا الكاق  براءا 

قددددددددددددداا ،  عرى ا ان من ع ة الا ي،  يرى  اج  د جمق البديل ادضددددددددددددداكإ ل  يكاق إة   اجلالب املن عي د ق 
التعدددامدددل مع القرآق الكرمي،  ق  رجميددد  الت ددد، براءا النن     يرددد    العدددامل دددة ا  ا   مرا ر دددا الزمن دددة ا الا مع 
اةحنلا  ادضدداكإ إا اقددت ب  كادا ا لسدداق مث  ل   عر ا دضدداكإ  املعر   املن عي  ، جمهددب  يعتا محعاكض م  

لرتوع ا اسكككككتالبو اصكككككة االسكككككتالب املعريف من  الل اكية اليت تعاين من ا ا مة ا قدددددد م ة، عااكض ا زمة ادضدددددد
اسكككتالب الفعل احلضكككاري وقو  العمل ابعتبارها لقيقا لألات اإلنسكككان مبا يصكككرف ، و العلمي اإلنسكككال الال  دود

إال ن فيها ر عبور،    ، فال يكو دنية، وليسكككت سكككوى دا -بداللة املفرد  إال -التعلق عن الرتعة ا. روية،فالدنيا
   بامة م ددددددددددر ع هنضدددددددددداإ لألمة ا قدددددددددد م ة ة د م  العادا إا النن القرآين  حترير  م  .81((الضككككككككرور ، ما يقيم

، لرلك طب عة البديل املعر  82الت  ي ل السدددددددرب ة اليت جميدددددددا  ا عر   العقل ا قددددددد مي   مر رة اةحنلا  ادضددددددداكإ
إب داع من ج لقراءا الا ي براءا معاهدددددددرا،  لي جمله شدددددددر  معر    إقددددددد م ة املعر ة إق"  املن عي ل  تكاى قددددددداى 

قضية إسالمية املعرفة    قد كشفت عن وج  جديد من أوج  اإلعجاغ القرآل العظيم غري املكتشفة سابقا أال ))
الل   بناء اإلنسككككككككككككانية من  وهو وج  قدر  هألا القران العظيم على بناء املنهج العلمي الكول القادر عل إىعاد

 املنهج واملعرفة والثقافة وأحداث التغيري يف العامل كل  واحتواء سائر تناقضات  والقضاء على سلبيات ، ولويلها إىل
 .83(( عوامل تفاعل وبناء

ا ءيكتسدددددددددددب من ع ة ااهدددددددددددة، جتطع  ني القراءتني: برامحطا يرى يفطد جم ا القاقددددددددددده إق الاعي املن عي ابلقرآق الكرمي  
الوعي املنهجي القرآل يهز بناءا فلسككككككفيا كامال يف تصككككككورات البشككككككرية التار ية    أما  إن))الكاق،  الا ي  براءا

اء  الغيبية    القراء  ابهلل والقراء  ابلقلم    القر  رائتنيألم املنهجية فهو عصككككككككار  اجلمع بني القِب أسككككككككلوب الوعي

                                                           

 .31، ص 2003، ل ل،01 اج  ديفطد جم ا القاقه: من ع ة القرآق املعر  ة، جمقرطة  رسفة العرام اللب عة  ا لسال ة، داك ا ادإ،  80
 40.81 -39. ص ص 2004، ل ل.1جدل ة ال  ب  اللب عة  ا لساق، العامل ة الثال ة، داك ا ادإ،  ،  يفطد جم ا القاقه  اج  د

 54.82يفطد جم ا القاقه  اج  د: من ع ة القرآق املعر  ة، جمقرطة  رسفة العرام اللب عة  ا لسال ة، مرجع قبل  محر ، ص 
 10.83-09املرجع لفس ، ص ص 
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ية  اجلمع بني   وع  هألم املنهجيتحملها املنهج القرآل بكل أبعادها املوضككعية، وهي قراء  كونية شككاملة والقراء 
 .84.(( القرائتني  ليك مثة إنقسام ما بني الغيب وال بيعة، وإمنا كونية وقرآنية واحد  مركزها هللا

 اخلا ة:
لرا الفعل   جمد المح ف ة التفع ل ادضاكإ   السالال احملاكإ الرإ داك  ال ع  مما قبل  م  ا ل يفا لتنا ا جا ة 

لر   س، عرى إمر ق، قد الل با م  طب عة ا زمة الفكرية ادضاكية اليت يعاين من ا تراث ا مة العر  ة  ا ق م ة
 ال ارف ال  ضاكية متعددا بد تكاق م عة م  ك ه تراث لر  ا مة جم  معادا جم  مستنستة العديد م  املنالج  ا زمة

ي   الكل حتا ل الن اض هر  ا مة  اق ااترف، محطا برنا غايت ا  جملدا  ا م  لرا الفعل. م  مقا ة غر  ة جمجنب ة  ل
لك   مع  لك   اق لرا التفع ل ل  يكاق إة  تح ني جمد ال  اعرة لشرية محال، جم  تلب ق ة تقام م طت ا جم ة إبجياد 

ت  ك( لكي يتعا ز العقل ا ق مي إشكاةع جال  لا  صدمة  ل ة  عد الصدمة اليت جاءل م  عند اآلار )اةقتعطا
اآلل ة  تنابضات  املعر  ة،  تكرس جمد ات  املن ع ة التقر دية، ل تطك  م  ا  داع املعر  م  جديد ق ساعد لرا عرى 
إعادا إق م ة املعر ة محط ر ع معر   ضاكإ يزا ج  ني النقل  العقل  ة يفصل جم دمها ع  اآلار محثنائ ة  مت زمة 

كلا  ا د  لا الا ي  ل  لا ابعث لرا ال اث  ة اكن  جمق يتعدد إ ا حن    أنار   ادسباق لر  املت زمة، مصد
 ابلقراءا النقدية الااع ة لر اث ا ق مي  لر اث ا لساين.
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This research deals with the impact of e-services commercial banks provide on the 

tendency of clients beneficiary from these services. The research aims to recognize 

the nature of the psychological attitudes clients beneficiary from e-services have, 

and the impact of it on their attitude towards such services and commercial banks 

subject matter, whereas this research is based on the survey descriptive approach 

that brings description and analysis of primary data together, and which were 

collected by a special prepared survey, distributed across appropriate sample of ( 

100 ) individual client from those Libyan society clients in Tripoli. The analysis 
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process of the research primary data concluded a number of the most important 

following results : 

1 – There is a decrease in the level of clients tendency towards the quality of the e-

services provided to them by the commercial banks. 

2 - There is no statistically significant effect of the demographic variables such as       

( Gender, Age, Qualification, Monthly Income Value, Type of Account and type of 

service provided ) on the level of clients tendency towards the quality of the e-

services provided to them by the commercial banks, while there is a statistically 

significant effect of the current occupation and the duration of dealing with the bank. 

Keywords : Tendency – Clients – E-Services 

 مللخص : ا

يف ما مدى أتثري اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصككككالت اليةالي  يف اتااات ال  ال   بحثمشككككال  المتثلت 

يهدت البحث إيل الي رت على طبي   االتااات الننسكككككككي  امليا ن  لدى ال  ال  حيث  املسكككككككينيديه مه اذ. اخلدم  

، بحثد الت واملصكككككككالت اليةالي   ياملسكككككككينيديه مه اخلدمات االلارتوني  وأتثري  لل على حنكككككككل مه     تلل اخلدما

لبحث على املنهج ال صكككككنح املسكككككححب الذو ف  ال ال صكككككا واليحلية للبيا ت االولي  اليت   ف ها احيث اعي د 

( منردة  ع ية( مه 100ا احنككككككف  صككككككحين  احنككككككيبيا، وعدت  صككككككيصككككككاج لذلل، ووزعت على عين  مال    حة ها  

إيل  بيل مبككدينكك  طراالق  و ككد  لصككككككككككككككككت ع ليكك  ثليككة البيككا ت ا وليكك  للبحككثلليال  ال  اجمي   البحككث املي ثككة يف 

 جم  ع  مه النيا ج مه ومهها :

 ي جد تدين يف مسي ى اتااات ال  ال     ج دة اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املصالت اليةالي     -1

ى الد ة ي ثل  يف  انجنق، ال  ر، املهاة ال ل ح، مسي  ال ي جد وثر  و دالل  إحصا ي  لل يغريات الدمي غرافي  امل -2

الشكككككككككهرو، ،ن ن ا سكككككككككال ون ن اخلدم  امليحصكككككككككة عليها( على مسكككككككككي ى اتااات ال  ال     ج دة اخلدمات 
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االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املصكككالت اليةالي   يف حل وجد أتثري  و دالل  إحصكككا ي  لل حلين  ا الي  ومدة 

 م  املصرت الي امة 

 . اخلدمات االلارتوني  –ال  ال   -االتااات  الكلمات املفتاحية :

 الول : املنهجية واالطار العام للبحثاملبحث ا

 :بحثمقدمة الاواًل: 

ال ام  يف تقدمي  دماهتا لل  ال  املسكككككككككينيديه منهاب ي ي د اشكككككككككاة ل يق على إ، جناح املنظ ات املصكككككككككرفي  

الن ال    الدول، ا مر الذو يهشر إىل ومهياالتااات الننسي  اليت تيا ، لديه     اخلدمات اإللارتوني  املقدم  إليه 

للنشكككككككككككايف اليسككككككككككك يقح يف تلل املنظ ات، الذو ينبغح ا، يرتبي ايفبيد املنااي  اليسككككككككككك يقي  ا ديث  وما يسكككككككككككيل م  مه 

لدلج  االوىل، اب ة م ه  املنظ ات املصكككككككككككككرفي  ال ام الذيه ميثل ،  فان ال  ال  الذيه تي ام -االاي ام ابملسكككككككككككككينيديه 

 تا يه اتككااككات إ ككاايكك   لككديه     اخلككدمككات ، مبككا يهدو ايلاملصككككككككككككككرفيكك  ال ككامكك نظ كك  مه اول ايت ادالة امل وج له 

ييفلب وج د  اغري إ ااي     تلل اخلدمات، واذ االلارتوني  اليت تقدمها، وو تغيري إيل ما تا ، لديه  مه اتااات

س يقي ، مبا يض ه يف ل حلا ا الييف تس يقح ي ي د على تفبيد املبادئ وا حنق ال ل ي  يف إدالة خميلن  االنشف  واانش

ذا ااحملصكككككل  االلتقا  مبسكككككي و ج دة اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصكككككالت اليةالي  ال ام   وانا  على  لل ف ، 

تااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصكككككككككككككككالت واليحلية لنه  طبي   ا البحث لم  على دلاحنككككككككككككككك 

 وثديدا ل دد مه املصالت ال امل  مبدين  طراالق اليةالي  يف ليبيا 
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 : بحثال مشكلةاتنياً: 

فان قلدعام  لاخلدمات الاملصكككككككككككككككالت اليةالي  ال ام  اح إحدى اا   ، اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمهاإ

قد حناا  يف تقدمي ف ، الل عشر حنن ات السااق  ا  ملح حل القفان املصريف تف لا   املصريف ال ام يف االد ، حيث شهد

 ،( باات االنرتنت، شككلحنككا ة مصككرفي  –افا   الني ا  –صككرات  يل ) دمات مين ع  لل  ال  واملسككينيديه وامل ثل  يف 

ديه منها، ارتوني   اليت تقدمها ل  ال ها املسككينيواذا حيي  على املصككالت زايدة االاي ام ايحسككل ج دة اخلدمات االل

ي  املصككككككككالت اليةالي  يرتتب عليها تا يه اتااات حنككككككككلب اليت تقدمهاولذلل ف ، ضكككككككك ا ج دة اخلدمات االلارتوني  

  حنلبي  على ال  ال  واملصالت على حد حن ا  ان ااحنات  اا، ميثة مشال  حقيقي  هلا 

صارف ما مدى أتثري اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املحث متثلت يف وانا  على ما تقدم ف ، مشال  الب

 التجارية يف اجتاهات العمالء املستفيدين من هذه اخلدمة.

 : بحثفرضيات الاثلثا: 

 اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املصالت اليةالي     ي جد تدين يف مسي ى اتااات ال  ال   -1

إحصكككككككا ي  لل يغريات الدمي غرافي  املي ثل  يف  انجنق، ال  ر، مسكككككككي ى الد ة الشكككككككهرو، ن ن  ي جد وثر  و دالل  -2

ال حلين  ا الي  ،ن ن ا سال ، مدة الي امة م  املصرت ون ن اخلدم  امليحصة عليها( على مسي ى اتااات ال  ال  

    ج دة اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  مه  بة املصالت اليةالي  

  : بحثاهداف الرابعاً: 

الي رت على طبي   االتااات الننسكككككككككي  امليا ن  لدى ال  ال  املسكككككككككينيديه مه اخلدمات االلارتوني  وأتثري  لل  -1

  بحث يد ال على حنل مه     تلل اخلدمات واملصالت

  بحثيد الاليت تقدمها املصالت   الي رت على أتثري  صا ص ال  ال  الدمي غرافي  على اخلدمات االلارتوني  -2
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   يد البحث  الي رت على الص  ابت اليت ت اج  اخلدمات االلارتوني  اليت تقدم  املصالت اليةالي  احمللي  -3

 منهجية البحث:خامساً: 

 تسمية املنهج املستخدم يف البحث: -1

اعي د البحث على احنككككككككيهدام املنهج ال صككككككككنح املسككككككككحح الذو ف  ال ال صككككككككا واليحلية م ا ، مه  الل 

املصالت اليةالي    بةالرتمي  على وصا طبي   االتااات امليا ن  لدى ال  ال     اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه 

اتااات ال  ال     يسككككككككككككككي  للبحث، واملي ثل  يف  يا ، ومذلل الرتمي  على ثلية ال ال   ال امليغريات الر بحث يد ال

 م يغري مياا ، واخلدمات االلارتوني  املقدم  مه املصالت اليةالي  م يغري مسيقة 

 مصادر البياانت ووسائل مجعها:  -2

 متثلت املصادل اليت اعي د عليها يف ا ص ل على البيا ت الالزم  للبحث يف ن عل مها: 

متثلت يف املسح املاييب لألدايات املي لق  مب ض ن البحث، مه  الل االطالن على املصادل واملراج  : مصادر الثانوية

 والايب والدولايت 

 متثلت يف منردات ال ين  اليت   ا ييالاا مه جمي   البحث مصادر اولية: 

 البحث  ذايصا هليراا  صحنيبيا، اليت   تف  اما وحنيل  ف  البيا ت االولي  للبحث فقد متثلت يف صحين  اال

 جمتمع وعينة البحث: -3

جمي   البحث يف ال  ال  املسكككككككككككينيديه مه اخلدمات اإللارتوني  اليت تقدمها املصكككككككككككالت اليةالي  مبدين  طراالق،  متثة

نظرا لارب حة  جمي   البحث مه حيث عدد منردات  وصككككك  ا  ال صككككك ل إليها في ها ومذلل صككككك  ا  ا صككككك ل على 

البحث الذو ميثة ال دد الالح والد يد ملنردات ، مة  لل حدا ابلباحث  إيل احنككككككككككككككيهدات ال  ال  إطال د يد جملي   

ه اخلدمات االلارتوني  إيل حد مبري جمي   املسينيديه مةالي  مبدين  طراالق واليت متثة ياملسينيديه اب ض املصالت ال
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حة ها (   Convince Sample حيث   ا ييال  عين  مال    واح مصكككرت انج ه لي ، مصكككرت الصكككحالو 

( منردة، نظرا  لا هنا ومثر ان ان ال ينات اإلحصا ي  احنيهداما  يف م ظ  الدلاحنات اليس يقي  الحني ا اإللشادي  100 

 ي لق  منها اسل   املسيهلل ووح   الس ،، و لل  حنبال عدة منها مرب حة  جمي   البحث منها، وامل

 حدود البحث: -4

  متثلت حدود البحث يف:

 لت النرتة ال مني  اليت مه  الهلا   ف  وثلية البيا ت ا ولي  الالزم  للبحث، واليت  ومش :احلدود الزمانية -4 1

 ت  2017ال ام إجنازاا  الل النصا ا  ري مه 

مشلت ال  ال  اب ض املصككككككككككالت اليةالي  مبدين  طراالق واح ثديدا : مصككككككككككرت انج ه لي ،  حدود املكانية: -4 2

 مصرت الصحالو 

ليه  مه إ ترم ت يف الي رت على طبي   اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  املقدم  حدود املوضوووووووعية: -4 3

  بحث بة املصالت  يد ال

 البحث:مصطلحات  -5

 مياه اإلشالة إيل وا  املصفلحات إلجرا ي  املسيهدم  يف البحث واح:

 االجتاهات : -1.5

لي  ثديدا ،   احملارتوني  املقدم  هل  مه  بة املصكككككككككككككككالت اليةاليلال   اخلدمات ا اح امل ا ا امليا ن  لدى ال  ال 

 وترتاوح اذ. امل ا ا ما ال القب ل والرفض 

  العمالء : -2.5

 ابل  ال  يف اذا البحث ا  ال ا ، الذو يي امة م  املصرت وينين  خبدماهتا، ابخلدمات االلارتوني  املهيلن  يقصد 
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 اخلدمات االلكرتونية :  -3.5

اليت تقكدمهكا املصكككككككككككككككالت اليةكاليك  يف مكدينك  طراالق، واملي ثلك  يف الصككككككككككككككرات ا يل، افكا ك   اخلكدمكات االلارتونيك  اح

   ل، شباات االنرتنت اال ي ا، الني ا(، اهلاتا احمل

 الدراسات السابقة :  -6

 لقت اقيا  اخلص ص واليت ت وج السااق  اإلمربيقي  منها على  وا وحا ابلرغ  مه الندلة ال اضح  يف الدلاحنات     

 ، اإلنكك  مياه اإلشككككككككككككككككالة إيل ا ضوالككدويلاتككااككات ال  ال     اخلككدمككات االلارتونيكك  ع  مككا  على املسككككككككككككككي ى احمللى 

 الدلاحنات واالوحا  السااق  اليت ثصلت عليها الباحث  يف اذا الجمال ن لداا في ا يلح :

أتثري وشكككككككككككاال ج دة  دمات جديدة مه القن ات املصكككككككككككرفي  ماخلدمات  Kheng, et. al.  (2010)  اسووووووووةدر اوالً 

ال  ال  يف مككككككككالي اي، و  لكككككككل املصكككككككككككككككرفيكككككككك  عرب االنرتنككككككككت، ووجه ة الصكككككككككككككككرات ا يل، واهلككككككككاتا املصكككككككككككككككريف، وغرياككككككككا على وال  

، و املا ، مه مخس  اا اد، ووحلهرت النيا ج و، Parasuraman (1988) الذو ط جل مه  بة  SERVQUAL  ابحنيهدام

اليحسكككككككككككككككه يف ج دة اخلدم  مياه و، ي  ز وال  ال  ال ، وو، وا اد ج دة اخلدم  اليت تل ب دولا ااما يف اذ. امل ادل  اح امل ث  ي ، 

 .واالط ئنا،  م ا اشالت النيا ج إىل و، املشالمل  يج  ا البنل اشاة إ ايب، ولاه ال ي ال انا  جمال لليحسيناتوالي اطا، 

اعي اد ال حلا ا املصكككرفي  اإللارتوني  و أتثري حيث اميشكككنت  Ahmad, & Al-Zu’bi, (2011) اتنيا: دراسووة

ين  لسككك    املنق ل  دا ة البن   اليةالي  ا لدني ، واحنكككيهدمت هلذا الغر  عوال ال  و ا -املصكككرفي  اإللارتوني  على نيا ج لضكككا ال  ال 

مه ال  ال  الذيه ميثل ، جم  ع  مه اخلصا ص الدمي غرافي   مثة انجنق، وال  ر، واحنيهدام الا بي تر, ومسي ايت اخلربة  (179 مه 

ااني  ذا البحث و، اعي اد املصكككككككككككككككرفي  اإللارتوني   ثل   مابإلنرتنت السكككككككككككككككااق ، وامل رف  ابملنيةات  ات الصكككككككككككككككل (، و وحلهرت نيا ج ا

ال صكك ل، و الراح ، و ا مه، و اخلصكك صككي ، و احملي ى، و اليصكك ي ، و السككرع ، و الرحنكك م املنروضكك  على اخلدمات ما، هلا أتثري إ ايب 

 .على لضا ال  ال  و ال ال  و الس   
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ات في ا يي لد ابمليغريات االجي اعي  والدمي غرافي  املي لق  مبيغري شكككككهصكككككي  املبح ثل  Mojares (2014) ةسووووادر اثلثا: 

 اصككككككك  ابملصكككككككرفي ،  دت الي رت على  ال املصكككككككرفي  عرب اإلنرتنت على ع ال ها يف مدين  ابتجنا ، و  لل ليحديد مسكككككككي ى لضككككككا 

ال  ى ال ال  مه  بة املشالمل، اضاف  ال يبال  ال  مه حيث السرع  والد  ، وحنه ل  ال ص ل و الراح ، ومي ات ا ما، ليحديد مسي

م  دال ال   ال أتثريات اخلدم  املصكككككرفي  عرب اإلنرتنت و لضكككككا ال  ال  و ال ال ، وو ريا ا رتاح تدااري ف ال  ح ل ميني  ثسكككككل ن عي  اخل

اضكك ، اشككاة عام عه السككرع  والد  ، يف مدين  ابتجنا ، ومشككنت الدلاحنكك  و، املشككالمل ل  PNB املصككرفي  عرب اإلنرتنت اليت تقدمها

وحنككه ل  ال صكك ل والراح ، ومي ات ا ما، مه مرم  اخلدم  املصككرفي  عرب اإلنرتنت، و د تبل ويضككا و، السككرع  والد   فقي وحلهرت عال   

 . ات دالل  م ن ي  على أتثري اخلدمات املصرفي  عرب اإلنرتنت

مبحاول  اميشككككككات ال  امة اليت تهثر على تبا اخلدمات الدلاحنكككككك   امت اذ.  Islam et. al. (2014) رابعاّ: دراسووووة

املصككرفي  عرب اإلنرتنت لل  ال  البنةالديشككل يف القفان املصككريف اخلاص  و   ف  البيا ت اليةريبي  مه  الل دلاحنكك  احنككيقصككا ي  عه 

، ووحلهرت نيية  ثلية اال دال و، (منردة 100  ع ال  اخلدمات املصككككككرفي  عرب اإلنرتنت ابحنككككككيهدام االحنككككككيبيا،، و  ا ييال عين  مه

مه ال تسكك   ميغريات، مانت اليالن , و حنككه ل  ع ليات اليشككغية، و ا مه، و حنككه ل  ال صكك ل، و ال  ت اح امليغريات اهلام  املهثرة 

يبال تفبيد اخلدمات ل ا ل االععلى تبا ال  ال  للهدمات املصرفي  عرب اإلنرتنت، وا رتحت الدلاحن  ون  مه املسيحسه و، أي ذ البن

   املصرفي  عرب اإلنرتنت، وت فري امل يد مه الن ا د لل  ال 

ادف ا يف دلاحنيه  ليحديد اليحدايت و الروحي  مه اخلدمات املصرفي   Daramola et.al (2014)خامساّ: دراسة  

  اإللارتوني  ع ال  اذا البنل لاضككككككك ، عه في  املنيةات املصكككككككرفياإللارتوني  يف القفان املصكككككككريف النيةريو يف انل فيدليت، و لووا و، 

ال  ال  مثة عدم مناي  امل ل مات، و عدم وج د مهالات تسكككككككك يقي  لدى البنل  و لصككككككككت  املياح ، و م   لل فهنا  ثدايت ت اج 

   يف فه لي  حنككريا ( ع يال  مه ع ال  ولا   ان360واليت وجريت على   Akinyosoye and Gbadeyan (2011) دلاحنكك 

منه  يرغب ا  %60مه وفراد ال ين  ينضل ، اخلدمات اإللارتوني  املصرفي  على اخلدمات املصرفي  اليقليدي ، و %85لي ، ا فريقي ، و، 

   هنا مي فرة يف وو و ت ويف ومامه مي ددة ووهنا حنهل  االحنيهدام ATM يف الي امة م  الصرافات ا لي 

 ت السابقة تعليق على الدراسا
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   البيناتيف املنهج امليب  وادا  ف  م  الدلاحنات السااق ييند ا ايل  لبحثاح اتض مه  الل عر  الدلاحنات السااق 

خلدمات ااات ال  ال     اات واملي ثل  يف االحنكككككككيبيا،،  و يلا م  ا ضكككككككها يف جمال اليفبيد ال  لح حيث ترم  اذا البحث يف  يا 

مبدين  طراالق، م ا  يلا عه اغلب الدلاحنككككككككككككات يف ثديد  ي ال ال   ال عدد مه  بة املصككككككككككككالت اليةالي املقدم  مه  االلارتوني  

ح املسكككحح الذو ل صكككنايقي ( حيث اعي د على احنكككيهدم املنهج ري لبحث مه البح   االلشكككادي  امليداني   االمباامليغريات  م ا ا، اذا 

  اخلدمات االلارتوني  ال  ال   امليا ن  لدى تااات الا الولي  اليت   ف   ميدانيا ، اغي   يا لم  على ال صكككككككككككككككا وثلية للبيا ت ا

  ال ام ، وا  ما مل ياه حمة ترمي  يف الدلاحنات السااق   بة املصالت اليةالي مه  إليه  املقدم  

 

 املبحث الثاين : اإلطار النظري للبحث

 اوال: مفهوم االجتاهات :

إ، ال صكك ل إيل م رف  وتنسككري وثلية حنككل   ال  ية حيياد إيل ثديد وم رف  تلل ال  امة، فه  يي ر  ابحنككي رال 

لى    م ل علل ديد مه املهثرات الشهصي  والبيئي  اليت تيناعة م  ا ضها الب ض اص لة مسي رةب وتدف   لليصرت 

 ل  امة إيل ن عل مها:اثرات و حمددة اذلل حنل م  يف م  ا م ل  ومياه تصنيا اذ. امله 

    اخل لي ل  واالتاااتاال  امة واملهثرات الشهصي  احملددة لسل   املسينيد ومه امهها الدواف  واالدلا  و  -1

 لبيئي  مالثقاف  والفبق  االجي اعي  وانج اعات املرج ي     إخل اال  امة واملهثرات   -2

ا فيها مب شكككككر يف حنكككككل م     اخلدمات امل روضككككك  يف السككككك ،،ااحنكككككاحنكككككح ومبوعلى اعيبال ا، اتااات ال  ال  اح مهثر 

ليصككككككككككككرت ااخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املنظ ات املصككككككككككككرفي  ال ام  احمللي ب ف ن  وفقا  ليلل االتااات ييحدد ن ن 

  1لسل  ( الذو يق م ا  املسينيد، ماحنيةاا  طبي ي  ليأثري ع امة شهصي  وو رى ايئي ا 

                                                           
  75، ص65، ص1(، مبادو اليس يد، جام   دمشد، يف2005اخلضر، علح و  رو،    - 1
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"ت بري عه املشككككككاعر الدا لي  لدى ا فراد اليت ت اق وو تاشككككككا في ا إ ا ما، لديه  مي ل : ت ريا االتا. أبن  مياه

   2م ل  صنا او مالم  مه حنل   او  دم  ما او احن  حمة وااذا     إخل"(  إ ااي  وو حنلبي     شح

ومذلل         3تق ميي  تهيد او ت ال  م  ناج م يناج" إ، االتا. ا  "حال  منرتضكككك  مه االحنككككي داد لالحنككككيةاا  افريق  

او   احل الشككككحيف صكككك ما، حنكككك ا  اما، اذا الشكككك  ل ا اايا  ام حنككككلبيا ، طيبا  ام حنككككيئا ،  النرد تا. شككككح شكككك  ل ينيال"ا  

  4 "ضد

 

 اتنيا: مفهوم اخلدمات االلكرتونية :

 حنكككك ا  انجديدة، واالتصككككال اإلعالم تان ل جيا احنككككيهدام وو إلارتوني ، افر، املصككككرفي  ال  لياتاجرا  5حا

 صككرتامل إىل للينقة  فرامضكك ال  ية يا ، له الن ي اذا حلة ويف انجديدة وو اليقليدي  املصككرفي  اب ع ال ا مر ت لد

 اخلدمات ايقدمي صالتامل  يام وهنا وو زما،، وو ويف ماا، وو مه مصرف  مه يريداا اليت اب ع ال القيام ومان  إ ا

 املشالمل على إليها الد  ل صالحي  وتقيصر إلارتوني ، اتصال شباات  الل مه ي رت مبا وو املبيارة وو املصرفي 

 ،"ال  ال  اتصككال م حنككيل  الشككبا  على املنافذ وحد  الل مه و لل البن   ثدداا اليت ال ضكك ي  لشككرويف وفقا   فيها

 منها: وادات اإللارتوني  هدماتولل

 .اليااليا  نيضو   املصريف الس ، يف صالتامل حص  لي  ي  وحنيل   1

 .ال طني  ا دود و الد دا ة صالتامل نشاطات لي حني  م حنيل  ت يرب  2

                                                           
   216، ص 1، ع ا،، دال وا ة للنشر والي زي ، يفحمد ة احنرتاتية–(، حنل   املسيهلل 2004عبيدات، حم د اارااي    - 2
  134، ص 1(، مقدم  يف ال ل م السل مي ، القاارة، مرم  الي ل  املني ح، يف1998ع را،  مامة علح مي يل   - 3
  209، ص1ظري  واليفبيد م  الرتمي  على لس ، الس  دي ، الراي ، م هد االدلة ال ام ، يف(، حنل   املسيهلل ال الن2000حنلي ا،  امحد علح   - 4
  23، ص 1(، اخلدمات املصرفي  االلارتوني ، ع ا،، دال املسرية للنشر والي زي ، يف2012ا داد  و  رو،    - 5
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 .الشبا  على مصرفي   دمات تقدمي دو، صرتامل يهديها اليت اخلدمات عه امل ل مات إتح   3

 ماا،  وو زما، وو يف املصرفي  وغري املصرفي  اخلدمات على ال  ال  حص ل  4

 

 بحثال تث الثالث : عرض وحتليل بيااناملبح

 اواًل: منهج واداه البحث:

ليت   ف ها  للبيا ت ا ولي الذو ف  ال ال صككا واليحلية  باعي د البحث على املنهج ال صككنح املسككحح

ت االلارتوني  اه اخلدماملسينيديه مالذو متثة يف جم  ن ال  ال  الليبيل  ميدانياج مه ال ين  املهيالة مه جمي   البحثب

دات  وصكككككككككك  ا  ر مبدين  طراالق، ونظراج لارب حة  جمي   البحث مه حيث عدد من املقدم  هل  مه املصككككككككككالت اليةالي 

والد يد  الالح، ومذلل صككككككككككك  ا  ا صككككككككككك ل على إطال د يد لل ةي   البحث الذو ميثة ال دد ال صككككككككككك ل إليها في ا  

 لباحث  إيل احنيهدات ا ض املصالت اليةالي  مبدين  طراالق اليت متثة إيل حد مبري جمي  ، مة  لل حذا ابلل نردات

 ا، عدد حيث اشككرت االحصككا يات املي فرة يف حينها إىلال  ال  الليبيل، واح ثديدا مصككريف انج ه لي  والصككحالو، 

ين  اريق  امل ا ابلباحث  إيل االعي اد على ط ا حذ يي دى عشككككرت ا الت ، يف ملناطد املذم لة مه مبريا  نسككككبيا   ال  ال 

 Sampling Method   حيككث   ا ييككال عينكك  مال  كك ،)Convince Sample   100( الغ حة كك )

 اد االشكككالة إليها، وا  ما ميثة جمي   ال ين  وو اجملي   الذو  امنردة " ع ية وو مسكككينيد" م زع  على املصكككالت السككك

 ل عين  البحث امه  الل  ا يي

ات اليت  ام ليحقد مه النرضككككياا صكككك ل على البيا ت ا ولي  الالزم  اليت  دم وادات البحث يف   و غرا

ل  حيث اشكككي لت على  سككك ل وحنكككاحنكككيل مه ا حنكككئعدت  صكككيصكككا  لذللب ا، اعليهاب فقد   تف ير صكككحين  احنكككيبي

 حلينها يف اب ض امليغريات اليت مياه توال بالات، حيث اشكككككككي ة القسككككككك  ا ول على جم  ع  مه ا حنكككككككئل  اليت ت لقت 
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مه ال  ال     ، وم رف  حنككككككككل مه     اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه  بة  ت صككككككككيا ا ض  صككككككككا ص عين  البحث

عبالةب ص  ت لقيا  مسي ى  (21وعدداا   تاملصرت اليةالي ، اين ا اشي ة لقس  الثاين على جم  ع  مه ال بالا

 اخلككدمككات االلارتونيكك  املقككدمكك  إليه  مه  بككة املصككككككككككككككككالت اليةككاليكك ، على مقيق ليارت اتككااككات ال  ال     ج دة

 Lickert Scale دلجكات لل  افقك   (3لنح  اليكايل:  ا(  و ا وزا، الثالثك ب وحيكث مكانكت ا وزا، امل فك  على– 

ث وال شكككككرو، افريق  إ ااي  وحيل احد ادلج  واحدة ل دم امل افق   و د صكككككيغت ال بالات  (1  -( دلجيا، للحياد 2 

 و دت الي زي  السااد لألوزا، 

ع ية ميثل ، منردات عين  البحث، و د اعي دت الباحث   (100صككككككحين  احنككككككيبيا، على عدد   (100  ت زي  عدد 

( %85( صحين  احنيبيا،، وو انسب   85على احنل ل الي زي  املباشر لصحا ا االحنيبيا،ب حيث   احني ادة عدد  

( ي ضككككح حرم  صككككحا ا االحنككككيبيا، امل زع  على 1فايل عدد صككككحا ا االحنككككيبيا، امل زع ، وانجدول اليايل ل    مه إ

  منردات عين  البحث:

 

 ( يبني حركة صحائف االستبيان املوزعة على مفردات عينة البحث1جدول رقم )

 البيان
صحائف 
االستبيان 

 املوزعة

صحائف 
 االستبيان املعادة

صحائف  لفاقده صحائف االستبيان
االستبيان 
الصاحلة 
 للتحليل

صحائف 
االستبيان غري 

 املعادة

صحائف 
االستبيان 
 املستبعدة

مصرف 
 اجلمهورية

50 45 5 1 39 
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مصرف 
 الصحاري

50 40 10 4 36 

 75 5 15 85 100 اجملموع

 %75 %5 %15 %85 %100 النسبة

 

مه امله  االشكككالة يف اذ الصكككدد إيل ان   د   إجرا  ا ض اال يبالات الالزم  لليحقد مه صكككد، وثبات وداة 

لبحث املي ثل  يف صككككككحين  االحنككككككيبيا،، حيث   عرضككككككها على ا ض احملا ل مه اخلربا  املهيصككككككل يف اجملاالت اليت ا

حد   ما تض ني  مه وحنئل  وعبالات، واعيربواا مافي  إيلادوا تنا ه  م  الباحث  على اص  ت مه اجل  ا داة، والذيه 

ل فرضككيات حنككيهدمها يف ا يباا  مبري للحصكك ل على البيا ت االولي  الالزم  يف ضكك   وادات البحث، ومذلل إمااني

 داة البحثلليحقد مه مدى ثبات و (نباخ ولنا مروالبحث، و يا  امليغريات الر يسككككككككككي ، م ا   ايضككككككككككا  إجرا  ا يبال  

 يل ال يبال املذم لة لل ح ل االحنككككاحنككككح مه صككككحين  االحنككككيبيا، حااملي ثل  يف صككككحين  االحنككككيبيا،، حيث الغت  ي   

(،  ا يشري إيل متي  وداة البحث ابلثبات، ومه مث التسا، الدا لح ال حمي ايت االحنئل  وال بالات املهيلن   920 0 

 ي ضح  لل: (2ل     وانجدول اليايل
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 نتائج معامل ألفا كر ونباخ للثبات ( يبني2جدول )

معامل ألفاء  عدد العبارات وووووووووووحووووووووووووووووورامل

 الثبات

 معامل

 الصدق

مستوى اجتاهات العمالء حنو جودة اخلدمات االلكرتونية 

 املقدمة إليهم من قبل املصارف التجارية.

21 0.920 0.959 

اليحلية  امليحصككة عليها ا احنككف  صككحين  االحنككيبيا، على وحنككاليباعي دت الباحث  يف ثلية البيا ت االولي  

 Statistical Package For Social"ا  م  اإلحصا ي  لل ل م االجي اعي "  6االحصا ح، ابحنيهدام ار مج 

Sciences   وامل روت ا يصككككالا  ارب مج ،)SPSS  ات الالزم  ليةهي  البيا ت االولي  وهتيئيها (، ا د القيام ابخلف

 ل  لي  اليحلية  

 م حنكككككاليب االحصكككككا  ال صكككككنح واالحنكككككينياجح م ا ، واليت تياليحلية االحصكككككا ح على تفبيد ا ض ااشكككككي ة ال

واملي حني ا سايب   يال صنح ماليارالو والنسب املئ  وطبي   ايا ت البحث و د   احنيهدام ا ض مقاييق اإلحصا  

 يبالات املي ثل  يف ا ض ال –واال رات امل يالو، ابإلضكككككككككاف  إيل احنكككككككككيهدام ا ض مقاييق اإلحصكككككككككا  االحنكككككككككينياجح 

 Wilcox  ، ح ل املي حني  ا يبال ولا مس علي  البحث، منها يف إثبات صح  النرضيات اليت  ام –اإلحصا ي  

on test ) يبالوا   Z ) ثلية اليبايه ا حادو وا يبال ح ل املي حني  One Way ANOVA Test  )

 و د ترم ت ع لي  ثلية ايا ت البحث ا ولي  يف جانبل مها: اليحلية ال صنح، واليحلية االحنينياجح 

 

                                                           
  49،ص1،دال ا امد، ع ا،، يف SPSSج االحصا ح(،ثلية البيا ت االحصا ي  ابحنيهدام الرب م2005البيايت  حم  د مهدو   - 6
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 :البحثاختبار فرضيات  : اتنياً 

الفرضية األوىل املتعلقة مبستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها  نتائج اختبار -1

 التجارية قيد البحث. املصارف

رضككككي  واحنككككيهدام  ذ. الن   إ اد املي حنككككي ال ام إلجاابت منردات عين  الدلاحنكككك  على في  ال بالات املي لق   

( حيث مانت النرضككككي  الصككككنري  والبديل  3النيا ج م ا ابنجدول ل    ( فاانت 2ح ل مي حنككككي املقيا   ( (Zا يبال

 -هلا على النح  اليايل :

املي حنككككككككككي ال ام لدلج  امل افق  على ال بالات املي لق  مبسككككككككككي ى اتااات ال  ال     اخلدمات الفرضووووووووية الصووووووووفرية: 

  (2ال خييلا م ن اي عه مي حني املقيا     اليةالي  االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

املي حنككككككككككككككي ال ام لدلج  امل افق  على ال بالات املي لق  مبسككككككككككككككي ى اتااات ال  ال     اخلدمات  الفرضوووووووووووية البديلة:

  ( 2خييلا م ن اي عه مي حني املقيا     اليةالي  االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

حول املتوسط العام إلجاابت مفردات عينة الدراسة على مجيع العبارات نتائج اختبار يبني ( 3اجلدول رقم )

 التجارية مبستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املصارف املتعلقة

 املتوسط البيان
االحنراف 

 املعياري

إحصائي 

 االختبار
 درجات احلرية

الداللة 

 احملسوبة

اخلدمات مستوى اجتاهات العمالء حنو 

 لتجاريةا االلكرتونية اليت تقدمها املصارف
1.9035 .45902 -1.821 74 .073 
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 ( 073 0 ادالل  م ن ي  حمس ا    1.821-)   (Z  ( نالحظ و،  ي   إحصا ح اال يبال3مه  الل انجدول ل    

ى وج د تدين يف مسككككي   واذا يشككككري إىللذلل ال نرفض النرضككككي  الصككككنري  ،  (05 0  واح ومرب مه مسككككي ى امل ن ي 

   اليةالي  اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

اهات العمالء أثر املتغريات الدميوغرافية على مستوى اجت نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية املتعلقة بوووووووووووو -2

 التجارية قيد البحث. حنو اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها املصارف

ال يبال ما إ ا ما، انا  وثر امليغريات الدمي غرافي  على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت 

  احنككككيهدام وحنككككل ل ثلية اليبايه ا حادو على مي حنككككفات إجاابت منردات ال ين  على  اليةالي  تقدمها املصككككالت

 م يغري تا   ليةالي ا اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت املي لق  مبسي ى اتااات ال  ال    لات في  ال با

النرضكككككككككي  الصكككككككككنري   ( حيث مانت4( وامليغريات الدمي غرافي  م يغريات مسكككككككككيقل  فاانت النيا ج م ا يف انجدول ل    

  :على النح  اليايلوالبديل  هلا 

دمات الدمي غرافي  على مسكككككي ى اتااات ال  ال     اخلال ي جد وثر  و دالل  م ن ي   لل يغري  الفرضووووية الصووووفرية :

 اليةالي   االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

 الدمي غرافي  على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدماتي جد وثر  و دالل  م ن ي   لل يغري  ديلة:ووووووووووووووووووووووووووووووووالفرضية الب

 اليةالي   االلارتوني  اليت تقدمها املصالت
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املتغريات الدميوغرافية على مستوى اجتاهات العمالء حنو اخلدمات وثر نتائج اختبار  يبني (4)دول رقم اجل

 التجارية. االلكرتونية اليت تقدمها املصارف

 املتغريات الدميوغرافية
مصدر 

 االختالف

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 

إحصائي 

 االختبار

F 

الداللة 

املعنوية 

 احملسوبة

Sig 

 

 اجلنس

بني 

 اجملموعات
.740 1 .740 

3.640 

 

.060 

 
داخل 

 اجملموعات
14.851 73 .203 

  74 15.592 اجملموع

 

 العمر

بني 

 اجملموعات
.426 3 .142 

.665 

 

.576 

 
داخل 

 اجملموعات
15.165 71 .214 

  74 15.592 اجملموع

 

 املؤهل العلمي

بني 

 اجملموعات
.628 3 .209 

.994 

 

.401 
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داخل 

 اجملموعات
14.963 71 .211 

  74 15.592 اجملموع

 

 الوظيفة احلالية

بني 

 اجملموعات
2.969 4 .742 

4.117 

 

.005 

 
داخل 

 اجملموعات
12.622 70 .180 

  74 15.592 اجملموع

 مستوى الدخل الشهري

بني 

 اجملموعات
.320 2 .160 

.755 

 

.474 

 
داخل 

 اجملموعات
15.271 72 .212 

  74 15.592 اجملموع

 نوع احلساب لذى املصرف

بني 

 اجملموعات
.111 1 .111 

.525 

 

.471 

 
داخل 

 اجملموعات
15.480 73 .212 

  74 15.592 اجملموع
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 عدد سنوات التعامل مع املصرف

بني 

 اجملموعات
1.208 2 .604 

3.024 

 

.055 

 
داخل 

 اجملموعات
14.384 72 .200 

  74 15.592 اجملموع

مدى احلصول على اخلدمات 

 االلكرتونية اليت يقدمها املصرف

بني 

 اجملموعات
4.171 2 2.086 

13.149 

 

.000 

 
داخل 

 اجملموعات
11.420 72 .159 

  74 15.592 اجملموع

نوع اخلدمات االلكرتونية 

 املتحصل عليها من املصرف

بني 

 اجملموعات
.859 2 .429 

2.098 

 

.130 

 
داخل 

 اجملموعات
14.733 72 .205 

  74 15.592 اجملموع

 ( تبل االيت:4مه  الل انجدول ل    

ثر لل يغريات اليالي   انجنق ، ال  ر ، املهاة ال ل ح ، مسككككي ى الد ة الشككككهرو ، ن ن ا سككككال ون ن وال ي جد  -1

 ليةالي   ا اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالتاخلدم  امليحصة علي ( على مسي ى 
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ي جد وثر لل يغريات اليالي   ال حلين  ا الي  و مدى ا صكككك ل على اخلدمات( على مسككككي ى اتااات ال  ال      -3

 اليةالي   اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

 

  هلتوصيات ومقرتحاتتائج البحث وااملبحث الثالث : ن

 :النتائج أوال:  

 :أمهها خلص البحث إيل جمموعة من النتائج

د تدين يف   وج اليت تنص على صكككككككح  النرضكككككككي  و   وتبا  مه  الل ثلية البيا ت اخلاصككككككك  ابلنرضكككككككي  االوىل اواًل:

  : و،تبل حيث  اليةالي  مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

 م امالت ال  ال  املصرفي  عرب االنرتنت ليست د يق  وحنري   ومرن   .1

 غالبا ما ال ي جد ت اصة ال املصرت وال  ية م  ت فر شباات االتصال مثة االنرتنت واب ح ون ان االتصاالت  .2

 وجه ة الصرات ا يل اليت ي فراا املصرت ال ت  ة ابحني رال وتي  ا مثريا  .3

 قن ات املصرفي  االلارتوني  يف ومامه  من   مالصرات ا يل( الغالبا  ما ال تي اجد  .4

غالبا  ما ال  د ال  ية حنككككككه ل  وال يسككككككر يف ا صكككككك ل على اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه املصككككككرت و جرا ات  .5

 مبسف   

   حنيياي  االلارتونيال ي فر املصرت فرص  ا ص ل على تسهيالت القرو  مه  الل البفا ات البال .6

 غالبا ما ال يرحنة املصرت مش فات حساابت ال  ال  مه  الل اريد. االلارتوين  .7

ي   جاحلهرت نيا  :اتنيا ي  لل يغريات  جد وثر  و دالل  إحصكككككككككككككككا تنص على ان  ياليت و الثاني  ثلية البيا ت النرضكككككككككككككك

 امة م  ن ن ال حلين  ا الي  ،ن ن ا سككال ، مدة اليالدمي غرافي  املي ثل  يف  انجنق، ال  ر، مسككي ى الد ة الشككهرو، 
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املصككككككرت ون ن اخلدم  امليحصككككككة عليها( على مسككككككي ى اتااات ال  ال     ج دة اخلدمات االلارتوني  املقدم  إليه  

 حيث تبل ون : مه  بة املصالت اليةالي  

 ن سي ى الد ة الشهرو ، ن ن ا سال ونثر لل يغريات اليالي   انجنق ، ال  ر ، املهاة ال ل ح ، موال ي جد  -1

 ليةالي  ا اخلدم  امليحصة علي  ( على مسي ى اتااات ال  ال     اخلدمات االلارتوني  اليت تقدمها املصالت

ي جد وثر لل يغريات اليالي   ال حلين  ا الي  و مدى ا ص ل على اخلدمات( على مسي ى اتااات ال  ال      -2

 اليةالي    االلارتوني  اليت تقدمها املصالتاخلدمات 

  التوصياتاتنياً: 

تن ي  اتااات ال  ال     اخلدمات اإللارتوني  اليت تقدمها املصككككككككككككككرت اليةالي  وتف يراا، مبا يسكككككككككككككك ح ايا يه   1

سككككا  لغرياا اف، ويف ال  ت  ات  منصكككك لة  اني  ا ااي  لديه  عه تلل اخلدمات وج لها احدى اخليالات املنضككككل  لديه 

 مه اخلدمات لإللارتوني  اليت تقدمها املصالت اخلاص  

ال ام   ي يةال  الل دع  وتف ير املصكككككككككككالت ال االاي ام ابلقفان املصكككككككككككريف دا ة الدول  وتف ير. ابحنكككككككككككي رال، مه  2

    منهاه ال  واملسينيدياملا ن  هلذا القفان، واليت تي ىل تقدمي اخلدمات اإللارتوني  املهيلن  نج ه ل ال  

  دلاحنات ملياا   مة ما ا  حديد في ا يي لد ايف ير اخلدمات االلارتوني    على املصالت االاي ام  جرا  3

 ج ة م امالت ال  ال  املصرفي  عرب االنرتنت د يق  وحنري   ومرن    4

 الي اصة م  ال  ية عرب شباات االتصال مثة االنرتنت واب ح ون ان االتصاالت   5

 ا يل اليت ي فراا املصرت ت  ة ابحني رال دو، ت  ا ج ة وجه ة الصرات   6

 ع ة  ن ات لل صرفي  االلارتوني  يف ومامه  من   مالصرات ا يل(   7

 تسهية ا ص ل على اخلدمات االلارتوني  املقدم  مه املصرت و جرا ات مبسف     8
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 وني  ت فري فرص ا ص ل على تسهيالت القرو  مه  الل البفا ات البالحنيياي  االلارت   9

 ج ة م    املصرت على شبا  االنرتنت يساا  يف ت ضيح اخلدمات االلارتوني  املقدم  وطر، ا ص ل عليها   10

ال  ة على تصكككككككككككككك ي  مقاييق ليقيي  ج دة اخلدمات االلارتوني  و لل مه اجة مياا   تغريات ع لي   اخلدمات   11

 االلارتوني  املصرفي  

 مقرتحات البحث :اثلثا: 

 :ح ل  دلاحن اجرا  الباحث   أتمة 

 قدمها املصالت اليةالي  ا مه الر  ح ودول. يف تف ير اخلدمات االلارتوني  اليت ت -

  يا  اا اد ج دة اخلدمات املصرفي  مه وج  نظر ال  ال   -

 مصادر واملراجع البحث

 اوالً : الكتب:

  1(، مبادو اليس يد، جام   دمشد، يف2005اخلضر، علح و  رو،    1

مد ة احنرتاتيةح، ع ا،، دال وا ة للنشر والي زي ، –(، حنل   املسيهلل 2004عبيدات، حم د اارااي     2

  1يف

  1(، اخلدمات املصرفي  االلارتوني ، ع ا،، دال املسرية للنشر والي زي ، يف2012ا داد  و  رو،     3

،دال  SPSS(،ثلية البيا ت االحصا ي  ابحنيهدام الرب مج االحصا ح2005البيايت  حم  د مهدو      4

  1ا امد، ع ا،، يف

  1(، مقدم  يف ال ل م السل مي ، القاارة، مرم  الي ل  املني ح، يف1998ع را،  مامة علح مي يل    5
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، د م  الرتمي  على لس ، الس  دي (، حنل   املسيهلل ال النظري  واليفبي2000حنلي ا،  امحد علح    6

  1الراي ، م هد االدلة ال ام ، يف
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This study dealt with the basic stages of the training process in accordance with the 

scientific methodology. The problem of the study was the presence of indicators of 

low levels of training in some institutions due to a number of reasons, the most 

important of which is not to apply the basic training stages properly according to 

sound scientific methodology, especially when planning and designing training 

programs, The study aimed to clarify the concept of training and its importance and 

types and to clarify the basic stages of the training process according to the scientific 

methodology, in addition to the preparation of the researcher outline the steps of 

training according to the scientific methodology. As a result of the nature of the 
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objectives sought by this study the researcher relied on descriptive approach that fits 

this study in addition to the cognitive approach In the collection of data and 

information related to the phenomenon in order to describe and investigate their 

manifestations and their different relations. The results of the study indicated that 

the training is an integrated system in terms of inputs, processes and outputs and is 

also integrated with the administrative and organizational activities and systems 

within the organization in order to reach the organization's progress and progress. In 

addition, the researcher concluded that the training is an administrative and technical 

process The researcher concluded that the training process is a basic and continuous 

process that can   not be abandoned at any stage in the life of the organization. It is 

a continuous process of improvement and improvement for the organization and its 

members. 

Finally, the researcher recommends a number of recommendations To sensitize the 

training departments to the importance of applying the scientific methodology to the 

stages of the training process and to take care of the process of identifying the 

training needs as one of the most important training stages on the basis of which the 

training programs are being built, as well as focusing on modern methods in 

implementing the training programs. The process of evaluation of the training 

process, which begins in the planning phase of the training program and the study of 

feedback to develop and improve and achieve the objectives of the planned training. 

Keywords: training process, training needs, training evaluation, training programs 

 

 مللخص : ا

وجود  العلمية، وقد متثلت مشكلة الدراسة يفساسية لعملية التدريب وفق املنهجية تناولت هذه الدراسة املراحل األ
سية وذلك لعدة أسباب أمهها عدم تطبيق مراحل التدريب األسا ؛مؤشرات تدين مستوايت التدريب يف بعض املؤسسات

بشكل صحيح وفق املنهجية العلمية السليمة خاصة عند ختطيط وتصميم الربامج التدريبية، وهدفت الدراسة إىل توضيح 
يب وأمهيته وأنواعه وتوضيح املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية، إضاقة إىل اعداد مفهوم التدر 

ه الدراسة ونتيجة لطبيعة األهداف اليت تسعى إليها هذ ت التدريب وفق املنهجية العلمية.الباحث خمطط يوضح خطوا
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أعتمد الباحث على املنهج الوصفي الذي يناسب هذه الدراسة ابإلضافة إىل املنهج املعريف املكتيب يف مجع البياانت 
ل إليها صواملعلومات املتعلقة ابلظاهرة من أجل وصفها واستقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفة.وأشارت النتائج اليت تو 

الباحث من خالل هذه الدراسة أبن التدريب هو نظام متكامل يف حد ذاته من حيث املدخالت والعمليات واملخرجات 
ضافة إ التنظيمة داخل املنظمة هبدف الوصول اىل رقي املنظمة وتقدمها، وأيضا متكامل مع االنشطة واالنظمة اإلدارية و
 ية إدارية وفنية حتتاج إىل خربات ومهارات فنية وإدارية يف خمتلف مراحلاىل ذلك توصل الباحث أن التدريب هو عمل

التدريب، كما توصل الباحث إىل أن عملية التدريب تعترب عملية اساسية ومستمرة حيث ال ميكن التخلي عنها يف أي 
 مرحلة من مراحل عمر املنظمة، وإمنا هي عملية مستمرة للتطوير والتحسني للمنظمة وأفرادها.

ية توعية إدارات التدريب أبمهية تطبيق املنهجية العلمية ملراحل عمل يوصي الباحث بعدد من التوصيات أمها: اواخي 
التدريب واالهتمام بعملية حتديد االحتياجات التدريبية ابعتبارها من أهم املراحل التدريبية اليت على أساسها يتم بناء 

اليب التقليدية ساليب ادحديثة يف تنفيذ الربامج التدريبية وعدم االقتصار على االسالربامج التدريبية وكذلك الرتكيز على األ
األهتمام ايضا بعملية تقومي عملية التدريب اليت تبدأ يف مرحلة التخطيط للربانمج التدرييب ودراسة التغذية الراجعة  و

 هبدف التطوير والتحسني وحتقيق االهداف املخطط هلا من التدريب.

 االحتياجات التدريبية، تقومي التدريب ،برامج التدريب عملية التدريب، :ت املفتاحيةالكلما

 

 :املقدمة

 يتشلللللكل بلللللدأ التلللللدريب نأ واضلللللحا أصلللللبح حلللللى البشلللللرية التنميلللللة قضلللللااي يف الصلللللدارة مكلللللان التلللللدريب قضلللللية حتتلللللل
 يف متمثللللللل وهدفلللللله ،والنظللللللرايت ،واملفللللللاهيم ،ادحقللللللائق علللللللى املؤسسللللللة الفكريللللللة أبنيتلللللله للللللله جديللللللدا اجتماعيللللللا علمللللللا
 ملللللن يتحقلللللق وهلللللذا  ؛واالسلللللتثمارية والفعاليلللللة الكفايلللللة معلللللايي وفلللللق واسلللللتثمارها واملؤسسلللللات األفلللللراد قلللللدرات تنميلللللة
اللللللليت يللللللتم بنائهللللللا علللللللى منهجيللللللة علميللللللة صللللللحيحة قائمللللللة علللللللى سللللللد فجللللللوة االحتياجللللللات  التللللللدريب بللللللرامج خللللللالل

، ممللللللا يسللللللاهم يف هبللللللم املنوطللللللة أعمللللللاهلم مهللللللام ألداء الالزمللللللة واخلللللللربات املهللللللارات وتنميللللللة لالفللللللرد الفعليللللللة التدريبيللللللة
 ،والتنافسللللللية ألفللللللراد املنظمللللللة يف  للللللل التسللللللار  املعللللللريف ،القللللللدرة علللللللى االنتاجيللللللةو  ،االداريللللللة والكفللللللاءة ،الثقللللللةبنللللللاء 

 والتقين الذي يشهده العامل.
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 :مهية املوضوع -1

 ليوضلللللع واملؤهللللللة املدربلللللة البشلللللرية الكلللللوادر إعلللللداد مصلللللادر أهلللللم ملللللن التلللللدريب الدراسلللللة ادحاليلللللة يف كلللللون أمهيلللللة تلللللربز
 التحللللللللدايت ضللللللللوء يف وجمتمعلللللللله منظمتلللللللله يف منتجللللللللا عضللللللللوا   ويكللللللللون جديللللللللدة؛ ومهللللللللام مسللللللللؤوليات أمللللللللام الفللللللللرد

 ونتيجلللللة .العملللللل وإتقلللللان اجللللللودة حنلللللو األفلللللراد اجتاهلللللات وتغيلللللي املخرجلللللات وحتسلللللني األداء مسلللللتو  لرفلللللع املتجلللللددة
 املخطلللللللط التلللللللدريب اصلللللللبح فقلللللللد ، ادحياتيلللللللة املنظوملللللللة هبلللللللا متلللللللر الللللللليت العامليلللللللة واملسلللللللتحدا  والتطلللللللورات للتعللللللليات
 التغللللليات تللللللك ملواجهلللللة واجتاهلللللاهتم ومهلللللاراهتم قلللللدراهتم لتنميلللللة االسلللللا  هلللللو اجمللللللاالت خمتللللللف يف العلللللاملني لتنميلللللة

 يلللللللوم بعلللللللد يوملللللللا تلللللللزداد التلللللللدريب إىل ادحاجلللللللة أبن معللللللللوم هلللللللو فكملللللللا الشلللللللاملة، والتنميلللللللة ادحديثلللللللة واملسلللللللتجدات
 القللللللو  إعللللللداد يف العجللللللز تسللللللد أن تسللللللتطيع حللللللى وذلللللللك العربيللللللة الللللللدول بينهللللللا ومللللللن الناميللللللة الللللللدول يف خاصللللللة
 انحيلللللة ملللللن واالجتماعيلللللة االقتصلللللادية التنميلللللة جملللللاالت يف التوسلللللع تواجللللله وأن انحيلللللة ملللللن واملطلوبلللللة املدربلللللة العامللللللة
 .أخر 

 :أهداف الدراسة -2

 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

 التعرف على مفهوم التدريب وامهيته وفوائده. -أ
 العلمية. التعرف على املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية -ب
 تصميم خمطط مقرتح من الباحث يوضح املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية. -ت

 :أسباب اختيار املوضوع -1
 .االسباب املوضوعية :أوال

قلة وعي القائمني على التدريب يف الكثي من املنظمات حول ماهية مراحل التدريب االساسية وفق املنهجية  -أ
 تطبيقها على بشكل صحيح يف هذه املنظمات.العلمية وكيفية 

مل شكو  الكثي من املتدربني أبن الربامج التدريبية اليت تقدم هلم ال تليب احتياجاهتم التدريبية الفعلية يف واقع ع -ب
 منظماهتم، وابلتايل ال حتقق االهداف املخطط هلا سواء على الفرد أو املنظمة.
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 ادحديثة للتطوير والتغيي التنظميي؛ألنه يعمل على االنتقال من املمارساتيعترب التدريب هو أحد االساليب  -ت
 االدارية العشوائية واملزاجية إىل املمارسات االدارية املعتمدة على املشاركة واالبتكار والتميز واالبدا .

غيات ت لكي حيقق التدريب أهدافه جيب أن يعتمد على نشاط أو جهد اداري خمطط هادف إىل حتقيق احدا  - 
ية ملساعدهتم على اكتساب الفاعلية والكفاءة يف اعماهلم ادحال ؛وتطورات يف املعارف واملهارات وسلوك العاملني

 وتقدم املنظمة اليت يعملون هبا. ويساهم يف تقدمهمواملستقبلية 
 .األسباب الذاتية :اثنيا

توصيات العديد من الدراسات والبحو  العلمية اليت تؤكد على أمهية أجراء املزيد  جاءت هذه الدراسة بناء على -أ
من الدراسات املتعلقة ابلتدريب بشكل عام، وابسرتاتيجيات اعداد الربامج التدريبية ومراحل العملية التدريبية 

 ية.ما ستتناوله الدراسة ادحال وفق منهجية صحيحة قائمة على أسس علمية بشكل خاص؛ وهو 
تسعى هذه الدراسة اخلروج بنتائج وتوصيات تعني قيادات املنظمات وإدارات التدريب على استشعار أمهية  -ب

التدريب والدور اهلام الذي يف كونه أحد االجتاهات ادحديثة يف علم االدارة والذي سيساهم بال شك يف تطوير 
 .قدرات املنظمة البشرية واملادية وزايدة االنتاجية والتنافسية

 :مشكلة الدراسة -2
تتلخص مشكلة الدراسة ادحالية يف تدين مستوايت التدريب يف أغلب املنظمات وذلك لعدة أسباب امهها عدم 
تطبيق مراحل التدريب االساسية بشكل صحيح ووفق منهجية علمية سليمة عند اعداد وتصميم الربامج 

 التدريبية.
 :اسئلة الدراسة

 ؟وأنواعه أمهيته وفوائدهما املقصود ابلتدريب وما  -أ
 ما هي املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية؟ -ب

 :منهج الدراسة -3
 الوصفي، واملنهج املعريف املكتيب املنهج الباحث استخدم فقد الدراسة هذه إليها تسعى اليت األهداف لطبيعة نتيجة

 من ابلظاهرة املتعلقة واملعلومات البياانت مجع عند الوصفي واملنهج املكتيب املعريف املكتيب املنهج يتوقف وال
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 وتفسيها الظاهرة حتليل إىل يتعداه بل فحسب، املختلفة وعالقاهتا مظاهرها واستقصاء الظاهرة وصف أجل
 .وحتسينه الواقع تطوير يف تسهم استنتاجات إىل والوصول

 :الدراسة حدود -4
 تتبع أن جيب اليت األساسية واملراحل التدريب وامهيته وفوائده وانواعهالتعرف على مفهوم  الدراسة هذه يف تناولت
 التالية ادحدود على الدراسة هذه واقتصرت املنظمات، يف التدريب برامج تصميم عند

 .املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية  :املوضوعية ادحدود  –
 ميكن ودليال   االنطالقة نقطة ميثل نظري إطار خالل من التفصيل، من بشئ الدراسة هذه حماور عرض سيتم عليه

 .التدريب برامج خمتلف وتصميم إبعداد القيام عند املنظمات قبل من به االسرتشاد
 

 .التدريب تعريف :اوال

 التدريب فهوممل عامة أطرا هناك أن يبقى ولكن واالغراض واالهداف املقاصد بتنو  التدريب ومفاهيم تعاريف تتنو 
 بينها من ابلتدريب املتعلقة التعاريف من عدد نذكر سوف اجملال هذا ويف

 " عملية تعديل اجيايب ذو اجتاهات تتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية أو الو يفية وذلك ألكتساب املعارف
 .( 1)"لإلتقان العمواخلربات اليت حيتاجها املتدرب من أجل رفع مستو  كفاءته يف الشروط املطلوبه 

  "  عملية تزويد املو ف مبهارات ومعارف وقواعد سلوك موجه لتطوير أداء و يفته أو استعمال تقنية جديدة
 .(2)"وحديثة أو أتهيله لشغل و يفة أعلى يف املستقبل

 

  " عني أو ألداء عمل مراء اآلفكار أو االتلك العملية املستمرة اليت تكسب الفرد املعرفة أو املهارة أو القدرة أو
 .(3)"بلوغ هدف حمدد

                                                           
 .18، ص2013عطا هللا حممد الشرعة،إدارة العملية التدريبية بني النظرية والتطبيق ،دار ومكتبة ادحامد للنشر والتوزيع، عمان ، االردن ،  - 1
 .52،ص 2001السيد عليوه، تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني ، إيرتك للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، - 2

 .245م ،ص1975إدارة االفراد منهج حتليلي، مكتبة عني مشس،علي حممد عبدالوهاب ،  - 3
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 النحو على خاصا فاتعري يقدم أن للباحث ميكن التدريب ملفهوم عرضها مت اليت السابقة التعريفات خالل من وكذلك
 أو عرفةم اكساب اىل هتدف علمية وقواعد أسس على مبين له وخمطط منظم نشاط هو التدريب أن"   :التايل
 ".صحيح بشكل إليه املوكله ابالعمال للقيام الفرد كفاءة  رفع هبدف اجتاه أو مهارة

 أهداف التدريب.: اثنيا

 : (4)ميكن تلخيص أهداف التدريب يف ثال  اهداف رئيسية وهي

ية تتمثل يف حتسني االنتاجية وختفيض الفاقد والضائع وزايدة املبيعات وتنمية ادحصة السوق :االهداف االقتصادية -أ
 وزايدة معدالت النمو وأتكيد املركز التنافسي .

ة تتمثل يف حتسني استغالل الطاقات االنتاجية املتاحة وسرعة تعميق استيعاب التقنيات اجلديد: االهداف التقنية -ب
 وحل مشكالت إدماجها.

وتتمثل يف تعديل اجتاهات ودوافع العاملني يف تنمية رغباهتم لألداء األحسن وتنمية روح : هداف السلوكيةاال -ت
 . الفريق بينهم وتعميق اإلحسا  مبفهوم خدمة العمالء

 .فوائد التدريباثلثا 

 ،حتقيق امليزة التنافسيةو  ،يعترب التدريب من املداخل الرئيسة لزايدة قدرة املنظمات على التكيف مع املتغيات البيئية
والقادر  واملؤهل، وإعداد الكادر الو يفي الكفء ،ورفع الكفاءة االنتاجية من خالل تنمية الكفاءات البشرية

 :(5)فإن للتدريب فوائد عديدة منها ؛وبذلك على حتقيق أهداف املنظمة

 يف املنظمة على حتسني أداء العاملنييعترب التدريب نشاط وو يفة رئيسية من و ائف املنظمات املعاصرة يعمل  (1
 وإكساهبم املهارات الالزمة اليت متكنهم من مواجهة التغيات املختلفة يف البيئة الداخلية واخلارجية.

                                                           
 .253، ص2001علي السلمى ، إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية ،دار غريب ،القاهرة ، - 4
 .55السيد عليوه، تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني ، مرجع سابق ،ص - 5
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يساعد التدريب على تعديل وتغيي القيم واالجتاهات للعاملني مبا يتفق مع منظومة القيم السائدة يف املنظمة  (2
م تعزيز القيم واالجتاهات املوجودة أصال لد  العاملني واليت تكون مشاهبة ملنظومة القيوابلتايل له دور كبي يف 

 السائدة يف املنظمة.
ياجات وحتديد االحت ،وسلوك العاملني ادحايل ،والضعف يف أداء ،يساعد التدريب على حتليل نقاط القوة (3

 حتسني الوصول اىل سلوك وأداء متوقع يساهم يف التدريبية الالزمة ومن مث وضع الربامج التدريبية الفعالة من أجل
 .(6)أداء العاملني ألعماهلم أبفضل كفاءة وفاعلية

 
 املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية.:رابعا

موعة جميعترب التدريب منظمومة متكاملة تتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها عالقات تبادلية من أجل أداء 
ظام مفتوح فالتدريب ميكن اعتباره ن، من الو ائف تكون حمصلتها النهائية رفع الكفاية االنتاجية للعاملني

 :ومير التدريب مبجموعة من املراحل واخلطوات االساسية وهي، (7)متكامل بعناصره وخصائصه املعروفه

 .مجع وحتليل املعلومات -1
  .حتديد االحتياجات التدريبية -2
 .وتصميم برامج التدريبختطيط  -3
 .تنفيذ الربامج التدريبية -4
 .برامج التدريب تقومي -5

 .مجع وحتليل املعلومات: املطلب األول

ب تتبوأ البياانت واملعلومات أمهية خاصة عند حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية واليت يرتتب عليها تقدير نو  التدري
ديد وأهدافه واليت بدورها )البياانت واملعلومات(متكن القائم على عملية حتاملطلوب ومن حيتاج إليه ومدة الربانمج 

 ، املقابلة الشخصية)  :جلمع املعلومات والبياانت وهي وهناك عدة طرق ،(8) االحتياجات من االستعانه هبا
                                                           

 .21بني النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، صعطا هللا حممد الشرعة،إدارة العملية التدريبية  - 6
 164،ص1997كامل بربر، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان،  - 7
 .69،ص2006أمحد اخلطيب ، التدريب الفعال،عامل الكتب ادحديث للنشر والتوزيع ،اربد االردن، - 8
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وائم ق ، األداء تقومي، دراسة السجالت والتقارير، حتليل املشكالت، االستبانة، االختبارات، املالحظة
 .(االستشاريون، آراء العاملني، االحتياجات

وتعترب عملية مجع املعلومات ليس غاية يف حد ذاهتا وإمنا هي خطوة تليها عملية حتليل واستنتاج ترمي إىل استخالص 
 يكشف أهم املؤشرات اليت وميكن ادحصول، توجيه وختطيط اجلهود التدريبية مؤشرات تكون هي األسا  يف

 :(9)عن طريق  املعلومات عنها حتليل

ء و ائف إلغاأو  استحدا  و ائف جديدة :مثل معلومات عن التنظيم االداري )حتليل اهليكل التنظيمي( -
 ض الو ائفتغيي املوقع التنظيمي لبعأو  تعديل واجبات ومسؤليات و ائف )تغي الوصف الو يفي(أو  قائمة

 .وغيها استحدا  أو إلغاء تقسيمات تنظيمية جديدة
عدم توافق الوجبات الفعلية للو ائف مع الواجبات الرمسية احملددة يف بطاقات  :مثل معلومات عن االفراد -

اختالف أمناط السلوك أو  اختالفات مهارات وقدرات العاملني عن متطلبات الو ائفأو  وصف الو ائف
 وغيها. سنيعالقات بني الرؤساء واملرؤو اختالل الأو  الفعلي لألفراد عن االمناط املستهدفة اليت ترتضيها االدارة

 حتديد االحتياجات التدريبية. :املطلب الثاين

قبل اإلجابة على  اتعترب االحتياجات التدريبية أسا  التخطيط للتدريب ،فال ميكن أن نتصور أن نعد برانجما تدريبي
ضع لنا االجابة عن هذا السؤال، وت ملاذا نعد هذا الربانمج؟ فاالحتياجات التدريبية تكشف لنا: السؤال التايل

 .(10)الرؤية إلعداد الربامج التدريبية اليت حتقق العائد من العملية التدريبية

" مجلة من التغيات املطلوب احداثها يف معارف ومهارات واجتاهات االفراد ، : تعرف االحتياجات التدريبية أبهناو 
ميكن القول عن ادحاجة و ، (11) اليت تعرتض األداء واإلنتاجبقصد  تطوير ادائهم والسيطرة على املشكالت 

 :للتدريب تظهر بسبب وجود قصور أو عجز يف األداء وميكن التعبي عنها ابلعالقة التالية

                                                           
 .96مرجع سابق ،ص ، االفراد اداء تقوميو  التدريب اجتاهات ، عيشي عمار 9

الة ماجستي، جامعة اللسطان سأمحد بن محد الصبحي ،تصور مقرتح لتطوير أداء املدربني يف مراكز التدريب الرتبوي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان، ر  - 10
 .27م، ص 2010عمان ،قابو  ، كلية الرتبية ، مسقط، سلطنة 

 23م، ص2001السيد عليوة، حتديد االحتياجات التدريبية ،إيرتاك للنشر والتوزيع ، مصر،  - 11
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 األداء الفعلي  –القصور أو العجز يف األداء= األداء املطلوب 

كفاءة عليه التدريب السليم من أجل حتقيق الوعليه فإن حتديد االحتياجات التدريبية هي األسا  الذي يرتكز 
 والفاعلية يف الربامج التدريبية.

 :أساليب حتليل االحتياجات التدريبية

ميثل حتليل االحتياجات التدريبية منظومة فرعية من النظام التدرييب وتعمل هذه املنظومة على حتليل املدخالت 
التدريبية على ثالثة  تتائج واألداء ويشتمل حتليل االحتياجااملختلفة اليت ميكن أن تساهم يف التأثي على الن

 :عناصر وهي

 .حتليل املنظمة: أوال

 :(12)ويشتمل على أربعة جوانب رئيسة هي

 .دراسة االهداف ادحالية للمنظمة (1
 .حتليل اهليكل التنظيمي (2
  .حتليل املناخ التنظيمي  (3
 .حتليل مؤشرات الكفاءة (4

 .حتليل الوظيفة :اثنيا  

معرفة حاجات التدريب من خالل هذا املصدر عن طريق املقارنة بني نتائج توصيف الو ائف وما حتتاجه من يتم 
مواصفات آلدائها بشكل كفء وبني املواصفات املتوفرة لد  شاغليها فعندما تكون مواصفات الشاغلني أقل مما 

 :(13)ة يتضمن ثالثة أساليبهو مطلوب آلدائها معىن ذلك وجود فجوة وحاجة للتدريب ،وحتليل الو يف

 وصف الو ائف واالعمال. -أ

                                                           
 .106م ، ص 2011بالل خلف السكارنة، حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية ،دار املسية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن،  -12
 .460عمرو وصفي عقيلي، مرجع سابق ،ص  - 13
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 إعادة التنظيم. –ب 

 معدالت األداء. –ج     

 .تحليل االفراد :ثالثا

أي حتديد األفراد الذين تبدو ادحاجة إىل تدريبهم هلدف تنمية قدراهتم ومهاراهتم ومعارفهم لرفع أدائهم يف و ائفهم 
حتليل هذا البعد هو حتديد طريقة أداء  الفرد ملكوانت الو يفة ومن مث ادحالية أو املستقبلية ، إن الغرض من 

املهارات واملعارف املطلوبة لتطوير أدائه مع األخذ يف االعتبار إمكانية التحديد املسبق ألنوا  املهارات واملعارف 
تناول حتليل وميكن أن ي، (14) اليت جيب اكتساهبا ملمارسة الو يفة ادحالية بطريقة خمتلفة أو لتأدية و يفة جديدة

 :االفراد دراسة كل من

 .أراء الرؤساء يف رفع كفاءة العمل بوحداهتم (أ
 .أراء العاملني أنفسهم يف رفع كفاءاهتم يف العمل (ب
 .مؤشرات األداء لألفراد (ت
 .حتليل منط السلوك ( 

 ختطيط وتصميم الربامج التدريبية. :املطلب الثالث

 عدة الربامج التدريبية اليت تفي هذه ادحاجة ويتضمن تصميم الربانمج التدرييبيلي حتديد ادحاجة للتدريب تصميم 
موضوعات أمهها حتديد اهداف الربانمج التدرييب وحتديد احملتو  التدرييب مث حتديد أساليب التدريب مث حتديد 

 .(15)لتدريبا مساعدات التدريب وحتديد املدربني واملتدربني يف الربانمج وأيضا حتديد تكلفة أوميزانية

                                                           
 .165 ،ص 1997والنشر،بيوت، للدراسات اجلامعية ،املؤسسة التنظيمي األداء البشريةوكفاءة املوارد بربر،إدارة كامل  - 14
 .339أمحد ماهر ،إدارة املوارد البشرية ، مرجع سابق، ص - 15
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انمج يعد حتديد أهداف الربانمج التدرييب اخلطوة األوىل يف وضع وتصميم الرب  :حتديد أهداف الربانمج التدرييب -1
التدرييب ويرتبط بتخطيط االحتياجات التدريبية الذي حيدد اخلصائص والقدرات املراد اكساهبا للمتدربني ونوعية 

 .(16) وحمتوايهتا الربامج التدريبية املطلوب توفرها
إن حمتو  الربامج حتدده االهداف املوضوعة للربانمج التدرييب واحملتو  له أثر كبي يف جناح  :حمتوى التدريب -2

الربانمج ، لذا كان من الضروري على خمطط التدريب أن حيدد املوضوعات أو املواد اليت يتضمنها الربانمج بدقة 
 مع دقة ألحتياجات املؤسسة وان يتناسب احملتو  يف الربانمج التدرييبفيتعني أن تكون مادة التدريب ترمجة صا

 .(17) القدرات العلمية والفنية للمتدربني
هناك العديد من األساليب التدريبية اليت هتدف إىل تزويد املتدرب ابملهارات واملعارف  :أساليب التدريب -3

 :واخلربات اجلديدة ومن ضمن هذه االساليب ما يلي
أسلوب قليل التكلفة لكنه يف الغالب قليل الفعالية ايضا ، إن جناح هذا االسلوب ال يتوقف على : احملاضرات -أ

نوعية احملاضر أو املدرب وإمنا على عدد االفراد يف الفصل وحيتاج هذا النو  من األساسيب إىل توفي املطبوعات 
 .(18)ووسائل اإليضاح وجعلها يف متناول اجلميع

وهي من االساليب اليت تسمح بدرجة أعلى من املشاركة من جانب : أو حلقات العملتؤرمرات والندوات امل -ب
 . (19)املتدربني يف العملية التدريبية وبذلك تعترب خمرجا من عيوب أسلوب احملاضرة وبصفة 

 امبوجب هذه الطريقة يقوم املدرب أبداء عمل معني بطريقة علمية سليمة أمام املتدربني موضح: التطبيق العملي -ت
هلم طريقة واجراءات األداء والعمليات وتصلح هذه الطريقة بصفة خاصة يف األعمال ادحرفية أو اليت حتتاج إىل 

 .(20)مهارات يدوية أو استخدام آالت وأجهزة ميكانيكية

                                                           
 .236، مرجع سابق ، ص(مدخل اسرتاتيجي) خالد عبدالرحيم اهلييت،إدارة املوارد البشرية  - 16
 .57علي حممد راببعه، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص - 17
 .108م ، ص1995حممد توفيق الطيب ، مدخل للتسيي وو ائف املسي، ديوان املطبوعات اجلامعية ، - 18
 .372علي سلمى ،إدارة األفراد والكفاءة االنتاجية، مرجع سابق،ص - 19
 .224،مرجع سابق، ص(مدخل تطبيقي معاصر)البشريةصالح عبد الباقي ،إدارة املوارد  - 20
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يقوم بعض األشخاص وفقا هلذه الطريقة بتمثيل أدوار األشخاص الذين تشملهم ادحالة املعروضة : رمثيل األدوار -ث
حث ، حبيث يقوم أحد املتدربني ابلقيام بدور ادحالة املعروضة للبحث مث يتم مناقشة االفكار والتعليق عليها للب

 .(21) من قبل املدرب واملتدربني مبا حيقق أهداف التدريب
يعد هذا االسلوب من االساليب اليت تستخدم يف تعديل السلوك ومبوجبه يتم تنظيم لقاءات  :أسلوب احلساسية -ج

ة بني املتدربني يف أماكن خاصة ولفرتة زمنية حمددة يتم من خالهلا مناقشة وتقوميالسلوك نتيجة احتكاك دزوري
 .(22)املتدربني ببعضهم خالل تلك الفرتة احملددة

يقوم املتدربني يف هذه الطريقة مبناقشة وابداء الرأي يف موضوعات حمددة كأن تعرض حالة أو  :املناقشات -ح
مشكلة معينة وتوضح الطرق اليت اتبعت يف حلها ويقوم املتدرب إبدارة وتوجيه املناقشة مبا يكفل الوصول إىل 

 .(23)ادحل األمثل للمشكلة املعروضة
كل االت من واقع العمل ويقوم املتدربني بتناول أبعادها من خالل املشا يتم تعريض املتدربني دح :دراسة احلاالت -خ

 .(24)وأسباهبا وحلوهلا البديلة وتقوميالبدائل املختلفة
وهذا األسلوب يعتمد على نظرية التعلم ابملالحظة والتقليد ومير التدريب هنا بتعريض املتدربني :منذجة السلوك -د

 .طقيةينة يقوم هبا يف الواقع مع توضيح اخلطوات املتتابعة هلا بصورة منلصورة منوذجية لألداء وتنفيذ عملية مع
(25) . 

ويعتمد هذا األسلوب على قيام املدرب بعرض مشكلة معينة ويدعو املتدربني أن يقدموا : العصف الذهين -ذ
اآلراء من قبل و آرائهم بصورة سريعة ودون تردد يف التفكي ويعتمد هذا األسلوب على العرض السريع لالفكار 

 .(26)املتدربني ومناقشتها مع املدرب للخروج أبفكار حمددة

                                                           
 .172كامل بربر،ادارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي،مرجع سابق ،ص   - 21
 .468عمر وصفي عقيلي،ادارة املوارد البشرية املعاصرة ،مرجع سابق ، ص  - 22
 .281صالح الدين عبدالباقي،إدارة االفراد، مرجع سابق،ص  - 23
 .120بن عيشي ، اجتاهات التدريب وتقوميأداء االفراد، مرجع سابق ، ص عمار - 24
 .166، ص1998أمني الساعايت ،إدارة املوارد البشرية ، من النظرية إىل التطبيق،دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ،  - 25
 .121عمار بن عيشي ، اجتاهات التدريب وتقوميأداء االفراد، مرجع سابق ، ص - 26
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وجتدر اإلشارة إىل عدم وجود أسلوب مثايل أو أفضل للتدريب يصلح استخدامه بصفة عامة وإمنا ختتلف أساليب 
تم اختالف حيالتدريب ابختالف الظروف واملواقف القائمة وابختالف املستو  الو يفي واملعريف للمتدربني الذي 

 أساليب التدريب يف كل مستو .

تلعب مساعدات أو معينات التدريب دورا أساسيا وذلك يف جعل التدريب مثيا ومران  :املساعدات التدريبية -4
ومتحركا وممتعا ، كما أهنا متثل جمموعة األدوات والوسائل التكنولوجية واليت ختدم املدرب يف طريقة عرضه 

ل هي الوسائ ومن أهم املساعدات ،ناقشات وتوصيله للمعارف وتدعيمه للمهاراتللمعلومات وإدارته للم
 .(27) السمعية والبصرية

 :اختيار أو حتديد املتدربني -5
املدرب هو الشخص الذي يقوم بتوجيه ونصح املتدربني وإمدادهم ابملعلومات اجلديدة وذلك : اختيار املدربني -أ

 جناح التدريب إىل حد كبي على اختيار هيئة التدريب ألنه هو منضمن برانمج حمدد وأبسلوب معني ويتوقف 
 : (28)أهم حماور العملية التدريبية ويتوقف اختيار املدرب على ما يلي

o .أسلوب التدريب 
o . املادة التدريبية 
o .لوسيلة التدريبية املراد استخدامها 
o .نوعية املتدربني 
 على الرغم من أمهية التدريب جلميع العاملني يف املنظمة إال أن بعض الربامج التدريبية تتميز :اختيار املتدربني -ب

ببعض اخلصوصيات وتستهدف نوعا معينا من العاملني وهذا األمر يتطلب من املنظمة وإدارة التدريب أن حتدد 
 .(29) نو  املتدربني وفقا لالحتياجات التدريبية

                                                           
 .346محد ماهر ،إدارة املوارد البشرية ، مرجع سابق ،صأ - 27
 .61م،ص2003علي حممد راببعه،ادارة املوارد البشرية،دار النشر والتوزيع،عمان ، االردن، - 28
 .320، مرجع سابق ، ص(مدخل اسرتاتيجي) خالد عبدالرحيم اهلييت،إدارة املوارد البشرية  - 29
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رف ع ميزانية التدريب من األمور املهمة اليت يستفيد منها مشرفو التدريب يف التعيعترب وض: ميزانية التدريب -6
 .(30) على التكاليف التقديرية لربامج التدريب ويؤثر هذا يف اختاذ القرار البدء يف التدريب من عدمه

 .تنفيذ الربامج التدريبية :املطلب الرابع

وإخراجه إىل حيز الوجود والواقع ، حيث تعترب هذه املرحلة مهمة وخطية إن مرحلة التنفيذ هي مرحلة إدارة الربانمج 
؛ففيها يوضح حسن وسالمة التخطيط وينعكس فشلها أو جناحها سلبا أو اجيااب على املرحلة التالية وهي مرحلة 

 .(31)التقييم

روف املادية وغي املتدربني والظقدرة املنسق واملدربني ونوعية : ج بنجاح يعتمد على عدة عوامل مثلإن تنفيذ الربانم
املادية اليت حتيط ابلربانمج ونو  الربانمج التدرييب كان يكون برانجما للقيادات اإلدارية العليا أو الوسطى أو لتدريب 

املدربني أو الربامج ذات الطابع الفين التخصصي قي احملاسبة أو املالية أو غي ذلك.وتتضمن هذه املرحلة عدة 
 .(32)ة على النحو اآليتخطوات رئيس

يتم يف هذه املرحلة إعداد احملتو  التدرييب حسب األهداف التعليمية أو : إعداد حمتوى الربانمج التدرييب .1
  .التدريبية املخطط هلا

عة احملتو  يتم اختيار طرق ووسائل الربانمج التدرييب حسب طبي: اختيار طرق ووسائل تنفيذ الربانمج التدرييب .2
 .للربانمج وخصائص املتدربني التعليمية واالجتماعيةالتعليمي 

 جناح يعد حتديد اجلدول الزمين لتنفيذ الربانمج عامال هاما يف: حتديد اجلدول الزمين لتنفيذ الربانمج وتقوميه .3
ض ر الربانمج التدرييب ، إذ جيب اختيار التوقيت املناسب لتنفيذ الربانمج وذلك لضمان حضور املتدربني مبا ال يتعا

  .مع تنفيذ الربانمج مع نشاطات آخري
 

                                                           
 .248البشرية ،مرجع سابق،صامحد ماهر، ادارة املوارد  - 30
 .125عمار بن عيشي،اجتاهات التدريب وتقوميأداء االفراد،مرجع سابق ،ص - 31
ة ،اربد، يحيي بن سعيد ادحسين،فاعلية إدارة مراكز التدريب الرتبوي ومقرتحات تطويرها يف سلطنة عمان، رسالة ماجستي،جامعة اليموك، كلية الرتب - 32

 .24م،ص2012االردن،
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 .تقومي الربامج التدريبية: املطلب اخلامس

يعترب التقومي جزءا متمما لعملية التدريب وهي من أصعب وأهم مراحل العملية التدريبية وذلك ألن مسئويل وخرباء 
التدريب هلم  العاملني عن طريق إاتحة فرصتنمية املوارد البشرية والتدريب يف املنظمة مطالبون بتطوير مهارات وأداء 

 .(33)ويف الوقت نفسه مطالبون إبثبات فوائد وعائدات التدريب من خالل األدلة واإلحصائيات واألرقام

 .تقومي التدريب :أوال  

ويعرف أبنه " االجراءات اليت تستخدمها اإلدارة من أجل قيا  كفاءة وفعالية الربانمج التدرييب ومد  جناحه يف 
حتقيق االهداف احملدده وقيا  كفاءة املتدربني ومد  التغيي الذي احدثه التدريب فيهم وكذلك لقيا  كفاءة املدربني 

 :(35)(.ويشتمل تقومي التدريب على اجملاالت التالية34الذين قاموا بتنفيذ العمل التدرييب")
لبية االحتياجات كفاءته ومد  صالحيته لتهتدف عملية تقومي الربانمج التدرييب التأكد من   :الربانمج التدرييب -أ

 :التدريبية اليت صمم الربانمج من أجلها ومتر هذه العملية ابملراحل التالية
 اليت  للتأكد من دقة وسالمة خطة الربانمج وقدرهتا على حتقيق األهداف: تقومي الربانمج التدرييب قبل التنفيذ

وسائل واألنشطة لتنفيذ اهلدف ومناسبة وسائل التقومي للهدف صممت من أجل حتقيقها ومد  مالءمه األساليب وال

 الواحد.

 للتأكد من أنه يسي وفق ما هو خمطط له. :تقومي الربانمج التدرييب أثناء التنفيذ 

 ومد  ما  للتأكد من حتقيق األهداف اليت وضع الربانمج من أجل حتقيقها: تقومي الربانمج التدرييب بعد التنفيذ
تعود على املتدرب من حيث اكتسابه املعارف واملهارات واالجتاهات مع مراعاة الكلفة املالية اليت  حققه من فائدة

 أنفقت على الربانمج ومد  فاعليته.

                                                           
 .130عمار بن عيشي، اجتاهات التدريب وتقومياداء االفراد، مرجع سابق ، ص   - 33
 .140م ، ص2009، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، االردن ،(مدخل اسرتاتيجي متكامل)مؤيد سعيد السامل،إدارة املوارد البشرية  - 34
 .78م ، ص 2002الربامج التدريبية وتقوميها،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، االردن ، ءحسن أمحد الطعاين،التدريب مفهومه وفعاليته يف بنا - 35
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 من حيث قيا  كفاءة وفعالية التدريب وقيا  إنتاجية التدريب من خالل معرفة هل مت : تقومي عائد التدريب
 من برامج التدريب وأبقل قدر ممكن من املوارد أو التكاليف.حتقيق أفضل النتائج وأقصى عائد ممكن 

املتدريب -ب
 هتدف عملية تقومي املتدربني للتحقق من كفاءة وفعالية الربانمج التدرييب حيث أن املتدربني هم الفئة املستهدفة من: ن

ل مساعدة راق العمل وغيها عوامالربانمج التدرييب ، كما تعد بيئة التدريب واألجهزة املساندة واإلمكاانت املادية وأو 
لتنفيذ الربانمج التدرييب وذلك من أجل تلبية االحتياجات التدريبية اليت مت حصرها وحتديدها أبساليب علمية حديثة 

 لد  الفئة املستهدفة حيث صمم الربانمج يف ضوئها.
املدربني -ت
هتدف عملية تقومي املدربني لتأكد من امتالكهم املهارات والكفاايت التدريبية ورفدهم ابملهارات اليت حيتاجوهنا للقيام  :

 أبدوارهم يف ختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية اليت يقومون بتصميمها.
 .الربامج التدريبية تقومي عملية مستوايت: اثنيا

تمد على إطار فكري يسعى إىل حتليل أربعة أنوا  من نتائج التدريب متثل جممل العائد إن عملية تقومي التدريب تع
 .(36) التدرييب وميكن ان جنملها على النحو التايل

يسعى من خالله إىل التأكد من مد  رضا املتدربني عن الربانمج الذي  :املستوى األول )ردود الفعل( -1
انتظموا فيه ، أي أنه يسعى إىل التثبت مما يصدرونه من ردود فعل لقيا  مستو  رضاهم عن الربانمج التدرييب 

بية يويشتمل على موضوعات مثل مستو  الربانمج ، اساليب الشرح ، قدرات ومنط املدرب ، جودة البيئة التدر 
 ، مد  حتقق االهداف التدريبية ، توصيات لتحسني الربانمج وغيها.

يعمل على قيا  مستو  التعلم وذلك من خالل جمموعة من األدوات  :املستوى الثاين )التعلم املكتسب( -2
اليت تقيس مستو  تعلم املتدربني سواء كان ذلك ابالختبارات أو التطبيق العملي الذي يسعى من خالهلا 

 رب إىل قيا  مستواهم وقدرهتم يف استيعاب ما قدم هلم طوال فرتة الربانمج التدرييب.املد

                                                           
 .26حيي بن سعيد ادحسىن ، فاعلية إدارة مراكز التدريب الرتبوي ومقرتحات تطويرها يف سلطنة عمان، مرجع سابق ،ص  - 36
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نظمة يقيس هذا املستو  مد  انتقال أثر التدريب على الفرد وامل :املستوى الثالث )التغري يف سلوك األفراد( -3
ألداء قبل حتليل ملقارنة ا ، وجيري هذا النو  من التقومي يف امليدان ، أي يف موقع العمل ويتم من خالل اجراء

 وبعد التدريب لربط التغيات بربانمج التدريب.
وهو املستو  الذي يقيس التغي الكلي أو العام الذي يطرا على  :املستوى الرابع)التغري يف أداء املنظمة( -4

دريب تقوميا تاجتاهات املؤسسة وسلوكها بتأثي من التغي الذي يطرأ على السلوك الفردي للمتدربني ويتطلب ال
متصال ومستمرا بدءا من التخطيط والتنفيذ وتقومي النتائج ومتابعة أثرها وتقدير ما بذل لتطوير األداء داخل 
املنظمة ، ويف هذا املستو  يتم قيا  التغيات يف بعض املتغيات مثل ختفيض معدل دوران العمل ، ختفيض 

 ة االنتاج وغيها.التكاليف ، ختفيض معدل التظلمات،زايدة كمية وجود

 :اخلالصة

مفهوم التدريب وأهدافه وفوائده ، ابالضافة إىل بيان املراحل االساسية لعملية التدريب وفق بينت هذه الدراسة 
املنهجية العلمية وهي )مجع وحتليل املعلومات،حتديد االحتياجات التدريبية ، ختطيط وتصميم برامج التدريب، تنفيذ 

 :تقومي برامج التدريب( وقد توصل الباحث إىل النتائج التاليةبرامج التدريب ، 

 جات، املدخالت والعمليات واملخر يففهو نظام متكامل من انحيتني، األوىل أنه متكامل  :التدريب نظام متكامل -
ياجات )مجع وحتليل املعلومات،حتديد االحت: وهي حيث جيب ان تتكامل وتتفاعل العمليات املكونة للتدريب

 ،شكل علمي صحيحب التدريبية ، ختطيط وتصميم برامج التدريب، تنفيذ برامج التدريب ، تقومي برامج التدريب(
فأي خلل يف هذه العمليات سيؤدي بال شك إىل خلل يف العملية التدريبية وعدم حتقيق أهداف التدريب بشكل  

 يف ب مع االنشطة األخر  إلدارة املوارد البشريةكامل، أما الناحية الثانية من التكامل هو أن يتكامل نظام التدري
دف إىل املالية واالنتاجية والتسويقية وغيها اليت هت مثل ويتكامل مع االنظمة االدارية والتنظيمية األخر املنظمة، 

 النهوض ابملنظمة.
لقائمني واملسؤلني انب امن جحتتاج عملية التدريب إىل خربات ومهارات فنية وإدارية : التدريب عملية إدارية وفنية -

ابعة والبشرية وغيها وتنسيق اجلهود واملتفال بد من وضوح األهداف والسياسات واخلطط واملوارد املالية عنها؛ 
املستمرة للنتائج. أما من الناحية الفنية فال بد من التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية وتصميم الربامج التدريبية 
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تقييم وحتديد املواد التعليمية والعلمية والتدريبية واختيار أساليب التدريب املناسبة للمتدربيني و  ملعاجلة فجوة األداء
 عملية التدريب بشكل مستمر لتاليف أي احنرافات قد حتد  يف مسار عملية التدريب.

ال  ميكن يفالتدريب ليس جمرد حل مؤقت ملشكلة تواجه اإلدارة أو حال بد :التدريب و يفة أساسية ومستمرة -
لإلدارة اللجوء إليه يف أي وقت أو أي  رف؛ وإمنا هو نشاط حمدد له أسسه وقوانينه وو ائفه وشروطه، 

والتدريب ليس متعلق ابلفرد فقط ولكنه عملية تكاملية تشمل املؤسسة أبكملها وخططها املستقبلية ؛ لذلك 
 فرادل حياة املؤسسة ، كما جيب ان ينظر إليه األجيب أن تنظر إليه اإلدارة على أنه و يفية أساسية ومستمرة طو 
 على أنه جزء مهم من عمله لتطوير قدراته وامكانياته يف املنظمة.

  :التوصيات

 :يوصي الباحث بعدد من التوصيات أمههاوأتسيا على ما تقدم من نتائج 

ن بداية التخطيط املراحل املختلفة متوعية إدارات التدريب أبمهية تطبيق املهنجية العلمية لعملية التدريب وفق  -
 للربانمج مرورا ابلتنفيذ وانتهاء بتقييم الربانمج التدرييب؛ حى حيقق التدريب أهدافه املخطط هلا بنجاح وفعالية.

االهتمام بعملية حتديد االحتياجات التدريبية،حيث تعترب من أهم املراحل التدريبية اليت على أساسها يتم بناء  -
التدريبية ويتوفق عليها حناح الربانمج من عدم ؛لذا جيب االهتمام ابتبا  االساليب العلمية يف حتديد الربامج 

 حتدد وتكشف فجوة االداء عند املو ف وكيفية سد هذه الفجوة ابلرابمج التدريبية االحتياجات التد ريبية اليت
 . االيت يعمل هب اليت تالمس احتياجاته واحتياجات الو يفة واملنظمة

ملناقشة فقط؛ ة وعدم االقتصار على اسلوب احملاضرة أو ايالرتكيز على االساليب ادحديثة عند تنفيذ الربامج التدريب -
م اساليب التنفيذ مبا يتوافق مع مستو  وحجم الفئة املستهدفة ومبا حيقق أهداف الربانمج وتدعيوإمنا جيب تنويع 

 .ائط واالدوات التكنولوجية ادحديثةذلك ابلوس
االهتمام بعملية تقومي العائد التدرييب ودراسة التغذية الراجعة للربانمج املنفذ؛ وهذه اخلطوة جيب أن تبدأ من  -

حث عن الطرق ؛ كما جيب البختطيط واعداد الربانمج وال تقتصر عند هناية الربنامج فقط عملية املراحل االوىل ل
 املنظمة، درييب الذي خضع له املتدرب يف واقع عمل املتدرب يفواآلليات املناسبة لكيفية تقومي أثر الربانمج الت

 وتعترب هذه اخلطوة من اخلطوات املتقدمة اليت يتم تطبيقها يف الدول املتقدمة واملنظمات الرائدة يف العامل.
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ها ماجراء املزيد من الدراسات والبحو  العلمية اليت تؤطر املنهجية العلمية لعملية التدريب وتساهم يف تقد -
  وتطورها ونضجها وفق مناذج وأساليب حديثة ومتقدمة.
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 ( : مخطط  يوضح خطوات مراحل عملية التدريب وفق المنهجية العلمية37رقم )ملحق 
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