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جلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةم  

 

 
 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 التخصصية لألحباث والتعليم البشرية
 م،اإلعال علوم الصناعية، العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

5 
 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

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

 

 

        لألبحاث التخصصيةجلة التنمية البشرية والتعليم م

 م.8102 يوليو/، تموز 4 ، المجلد3عدد ال

1730-e ISSN 2462 

    

 المشاركة الشعبية ودورها فى تحقيق التكافل االجتماعي فى المجتمع الحضري 

 ( دراسة ميدانية فى السودان) 

 د.عادل عبدالرحمن عبداهلل خليل

 أكاديمية العاصمة الخاصة

 سلطنة عمان

Khaliladel31@yahoo.com 
 
 
 
 
  

 م8192-هـ 9341

mailto:Khaliladel31@yahoo.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

6 
 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  01/04/2018 

Received in revised form 

25/04/2018 
Accepted 01/06/2018 

Available online 15/07/2018 

Keywords Social solidarity, 

urbanization, the city, popular 

committee, volunteer work, 

national labor organization: 

 

 

             

 

Abstract 

The study addresses (the role of volunteer work in social solidarity at the urban 

society in Sudan and) civil society organization in Al jareef area and the the west 

of Souba in Khartoum. . 

Focusing on the popular committees which considering one of these 

organizations a study area which aimed to investigate social symbiosis and how 

to apply it to the research community, through the popular committees trying to 

answer the following question: what is the role of the popular committees as 

voluntary, so the problem of recognition and knowing that voluntary works and 

its symbiotic role in society is evident through the activities of the popular 

committees. 

The importance of the role that the committees held toward the citizens is 

followed with the importance of the role of none-governmental organization in 

providing services due to the diminished role of the state. 

The study aimed to recognize the role of the popular committee in social 

solidarity so we need to combine between quality and quantity there for we can 

use some method: 

1- Case study. 

2- Social survey. 

3- Historical approach. 

Key words:Social solidarity, urbanization, the city, popular committee, 

volunteer work, national labor organization 
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 ملخص

)املشاركة الشعبية ودورها يف التمكافل االجتماعى يف اجملتمع احلضري يف السودان( منظمات  تناولت دراسة      
موضوع الدراسة  -اجملتمع املدين يف والية اخلرطوم، بالرتكيز على )اللجان الشعبية( باعتبارها إحدى هذه املنظمات

شعبية . حماوال لبحث بواسطة اللجان الحتقيق التمكافل االجتماعي وكيفية تطبيقه علي جمتمع ا ، واليت استهدفت 
  -االجابة علي السؤال االيت :

ماهو دور املشاركة ىف اللجان الشعبية كجهة تطوعية ىف القيام بتحقيق التمكافل االجتماعي ؟ ومن هنا تتضح -
 ة.ياالشمكالية املعرفية ملوضوع العمل التطوعي ودوره التمكافلي ىف اجملتمع من خالل أنشطة اللجان الشعب

تأيت أمهية البحث من الدور الذي تلعبه اللجان ىف هذا اجملال ، ملا تقوم به من أدوار جتاه املواطن ، وتنبع االمهية 
 من دور املنظمات غري احلمكومية املتزايد يف تقدمي اخلدمات كنتاج لتقلص دور الدولة .

اجلريف غرب  لتمكافل االجتماعي ىف منطقةهدفت الدراسة ملعرفة الدور الذي تلعبه اللجان الشعبية ىف حتقيق ا
وسوبا)شرق مدينة اخلرطوم( وضمن ذلك ولطبيعة الدراسة تطلب املزاوجة بني املناهج المكمية والمكيفية ولذلك 

 -ميمكن استخدام عدد من املناهج :

 دراسة احلالة. -1

 املسح االجتماعي. -2

 املنهج التارخيي. -3

  -ودراستنا هذه دراسة ميدانية خرجت بنتائج عدة أمها : 

يرى غالبية ممن أجريت عليهم الدراسة من أفراد اجملتمع بان املشاركة يف ) اللجان الشعبية(، هلا دور فاعل يف 
التمكافل االجتماعي يف اجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات االجتماعية واإلنسانية للفقراء والضعفاء وإغاثتهم، 

 واأليتام ـ واإلسهام يف توفري المكفالة هلم ومساعدة أفراد اجملتمع يف حل قضاياهم ومشاكلهم.

املشاركة الشعبية ،   التمكافل االجتماعي ،اجملتمع احلضري  ، اللجنة الشعبية ، العمل الكلمات المفتاحية :
 التطوعي 
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 مشكلة البحث:   

إن هناك ارتباط بني أنشطة تنظيمات العمل الطوعي يتضح من مراجعة األحباث والدراسات السابقة، 
 والعمليات االجتماعية اليت يؤديها.

لذا فقد جاء هذا البحث مستهدفاً. االستقصاء عن )التمكافل االجتماعي( وكيفية تطبيقه على جمتمع البحث  
 بواسطة اللجان الشعبية، وبالتحديد حياول البحث اإلجابة عن السؤال االتى: 

 ور اللجان الشعبية كجهة تطوعية يف القيام بعملية التمكافل االجتماعى ؟ماهو د - 

من ذلك يتضح اإلشمكالية املعرفية ملوضوع العمل الطوعي ودوره التمكافلي يف اجملتمع، وذلك من خالل أنشطة 
 اللجان الشعبية. 

 أهمية البحث:

ري( من أمهية االجتماعي يف اجملتمع احلضتنبثق أمهية البحث من موضوع )دور العمل الطوعي يف التمكافل 
الدور الذي تلعبه اللجان الشعبية يف هذا اجملال. فقد بات هذا املوضوع من املوضوعات اهلامة الذي حيتاج للوقوف 
على دراسته. ملا تتبع به اللجان الشعبية من أدوار جتاه املواطن السوداين عموماً ومواطين منطقة اجلريف غرب وسوبا 

 جه اخلصوص.على و 
أمهية البحث تنبع أساسًا من دور املنظمات غري احلمكومية املتزايد يف تقدمي اخلدمات كنتاج لتقلص دور 

 الدولة. 
وللجان الشعبية دور يف عملية التمكافل االجتماعي، تعمل الدراسة على )إثباته، فال يتم ذلك إال إذا جاء 

عيشية ديد إسرتاتيجيتها بوضو،، مع النظر لألسرة ولظروفها املالتخطيط مواكباً وموجهاً لتسهيل عمل اللجان وحت
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث أهنا النواة األساسية للمجتمع السوداين.

 أهداف البحث:
نظراً ألمهية الدور الذي تقوم به اللجان الشعبية يف الرقابة واخلدمات باجملتمعات رأينا التطرق هلذا املوضوع بالدراسة  

 مستهدفا يف ذلك اجلوانب التالية:
 معرفة الدور الذي تلعبه اللجان الشعبية يف التمكافل االجتماعي يف منطقة اجلريف غرب وسوبا. -
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 تساؤالت البحث: 
الدور الذي يؤديه العمل الطوعي يف عملية التمكافل اإلجتماعى خالل تقدمي اخلدمات الضرورية،  . ما هو1

 للفقراء واأليتام وكفالتهم وإغاثتهم ولمكل أفراد اجملتمع ؟
 . هل يتلقى األفراد مبجتمع الدراسة دعماً مادياً وعينياً من اللجان الشعبية ومن غريها من املؤسسات ؟ 2
 جان الشعبية لتوصيل الدعم املادي والتمكافلي ملستحقيه وبالمكم المكايف وبصورة مناسبة ؟ . هل تسعى الل3
 . ماهى العالقة السائدة بني أفراد جمتمع الدراسة وأعضاء اللجان الشعبية ؟.4

 منهج البحـــــث:

  -طبيعة البحث تتطلب املزاوجة بني املناهج المكمية والمكيفية ولذلك ميمكن استخدام عدد من املناهج: 

 دراسة احلالة. -1

 املسح االجتماعي. -2

 املنهج التارخيي. -3

  مجتمع البحث:

 -غرب( سابقاً  فمنطقة سوبا واجلريف غرب تقع على الضفة الغربية للنيل األزرق؛ وتتبع إدارياً حمللية )سوبا واجلري
هداء( وأخرياً اجلريف حملية الش –حملية اخلرطوم شرق( )سوبا غرب  –مث تقسيمهما ملنطقتني إداريتني )اجلريف غرب 

 وسوبا غرب ضمن حملية جبل األولياء . –غرب ضمن حملية اخلرطوم 

ب البناء. وذلك ة والزهور وطو تعرف هذه املنطقة اليوم بإنتاجها الوفري من اخلضر والفاكهة واأللبان وشتول الزين
لتوفر األراضي الزراعية اخلصبة على ضفة النيل األزرق الغربية واحرتاف سمكاهنا األصليني ملهنة الفالحة واستزراع 

 األرض.

ويتمكون نسيجها السمكاين من غالب قبائل السودان املختلفة، باإلضافة لقبائل اجلعليني والشايقية وغريهم من 
هذا اجملتمع ثقافة املدينة مع شيء من ثقافة القرية ويرجع ذلك لقدم املنطقة ووجود نظام  السمكان، فسادت يف

 األسر املمتدة فيها.
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 م.2891 –الطبعة التاسعة  –دار المعارف بمصر  –علم االجتماع  –عبد الحميد لطفى  1

 عينة البحث: 
 مت اختيار نظام )العينة العشوائية املنتظمة( اللتزامها بقدر من االنتظام ودقة االختيار بني وحداهتا.

 (أربعون ألف أسرة.44.444)حجم جمتمع البحث، يبلغ حوايل  -
 ( أسرة من جممل أسر سمكان اجملتمع.444العينة املراد دراستها هي ) -
 (وحدة )أسرة(.444عينة الدراسة هي ) -

 أدوات جمع البيانات:

 يعتمد هذا البحث على استخدام العديد من األدوات يف حماولة للتأكد من النتائج، منها:

 االستمارة. -أ
 املقابالت. -ب
 باملشاركة )خالل عملي باللجان الشعبية وملدة مخس سنوات(.املالحظة  -ج

 
 النظريات:

 النظريات املستخدمة يف هذا البحث مها نظريتان:

 1نظرية البناء الوظيفي لألنساق االجتماعية. – 1

 .نظرية الدور -2

 مصطلحات البحث )مفاهيم البحث(

 التكافل االجتماعي:

الشعب يف كفالة مجاعتهم، وأن يمكون كل قادر أو ذوى سلطان  يقصد يف معناه اللفظي أن يمكون احتاد 
كفيالَ يف جمتمعه، ميده باخلري، وأن تمكون كل القوى اإلنسانية يف اجملتمع متالقية يف احملافظة على دفع األضرار عن 

هلذا  تالبناء االجتماعي والتمكافل االجتماعي يف مغزاه، ومؤداه أن حيس كل واحد يف اجملتمع بأن عليه واجبا
  .اجملتمع جيب عليه أداءها
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 21م ص 2881أبريل -مطبعة جامعة النيلين–علم اإلجتماع الحضرى  –. نبيل محمد دقيل 2

 
 URBANIZATION:التحضر  

نما هو عملية حتويل املناطق الريفية ملناطق حضرية وهلذه العملية تأثري هام على الرتكيبة االقتصادية للسمكان فبي
 تناقص سمكان الريف )القوى العاملة( يزداد سمكان املدن )فتزداد القوى العاملة(..

مفهوم التحضر أمام مفهوم احلضرية، وتستخدم املصلحات يف بعض األحيان ومن  ميمكن أن حناول تعريف
بعض املختصني بعلم االجتماع، الواحد حمل اآلخر. فتستخدم احلضرية للداللة على ظاهرة اإلقامة يف املدينة 

نظر للتحضر كعملية ي ويستخدم التحضر للداللة عن طريقة احلياة املميزة لإلقامة باملدينة أننا نقف مع اجلانب الذي
PROCESS  مبعىن أن للتحضر مدلول حركي، طاملا ميثل لنا عملية.  –أو جمموعة من الظروف  –واحلضرية شرط

فيعرفها )ورث(. )احلضرية اآلن وبصفة عامة ينظر إليها   URBANISMواحلضرية مدلول ساكن. أما احلضرية 
 .2كطريقة للحياة(

 الغربية:تطور العمل الطوعي في المجتمعات 

تطور العمل الطوعي بتطور اجملتمعات، يف منظمة األمم املتحدة اليت أرست قواعد ومبادئ أساسية لتنظيم          
العمل، واليت سارت عليه أشمكال وتنظيمات العمل الطوعي وتعدد وتنوع ضروبه يف كل اجملاالت، وتدرج أحمكامه 

 يف شأن املستهدفني من حمكم املندوب إىل درجة الواجب. 

الك أشمكااًل وصورًا من النشاط الطوعي تتصل باجلوانب الوقائية والعالجية واإلصالحية الواقع أن هن
لألدواء االجتماعية مثل اجلمعيات واملنظمات اليت تتخذ من إسداء النصح إىل منظمات اإلغاثة، همكذا كان تطور 

 احي احلياة. مجيع من العمل الطوعي حىت ظهوره بشمكله احلايل من منظمات ومجعيات ونقابات وجلان تعمل يف

 المجتمعات وآليات العمل الطوعي: تطور 

أعاد اجملتمع الغريب بعد خروجه من العصر اإلقطاعي إىل الرأمسايل فأوجد سلطات دستورية من سلطات          
امللوك واألمراء وفقاً ملوجهات الثورة الفرنسية. ومسح بنمو الطبقة الوسطى، اليت استطاعت أن تنشئ الشركات اليت 

قدر توفري األيدي الطبقتني األوىل والثانية، إال ب وبقيت الطبقة الثالثة الفقرية اليت ال هتم -تنافس طبقة احلمكام
 هذه الطبقة من الفقر فأصبحت مرشحة لالخرتاق بأقل األزمات مثل:العاملة، ولقد عانت 
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مركز الدراسات  -المى الجديدد. عبد الرحمن أحمد عثمان، العمل الطوعي، مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية في ظل العولمة والنظام الع 3

 .8م ص1222 –واإلستشارات العلمية، دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة والنشر 
 .22المرجع السابق ص 4
 م.  2811 – 282-ص - 9المجلد  –لسان العرب  –جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم  5
 . بدون تاريخ 111بيروت ص  –ان مكتبة لبن –قاموس محيط المحيط  –المعلم بطرس البستانى  6
 .122لسان العرب ص  –مرجع سابق  7

الفيضانات واألوبئة والمكوارث، لقد اهتم القطاعان األوالن بتنمية مقدرات القطاع الثالث يف وجه تلك  
 .3مجعيات طوعية يقدم هلا الدعم من حني آلخر األزمات، وذلك عن طريق التنظيم يف 

لقد برزت على املستوى النظري يف العلوم االجتماعية، مصطلحات عديدة حول التطوع، من بينها املشاركة الشعبية 
واملشاركة اجملتمعية، والعمل الطوعي والعمل اخلريي فالعمل الطوعي ودوره ونشأت منظمات لتنظيم هذا العمل 

ستفادة القصوى منه، وتدرجت التنظيمات من احمللية إىل الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية. وبرزت وترشيده واال
االحتادات القبلية واملهنية وخرجت التشريعات حول تسيري هذا العمل وتنظيمه فأضحى قوة هائلة تسهم يف التنمية 

 .4وعي واستنفار الطاقات مث امتدت له يد السياسة فأصبحت مجعيات العمل الط

 مفهوم التطوع:

ما هو التطوع ؟ جاءت تعاريف كثرية لمكلمة التطوع يف دوائر املعارف العربية، منها ما جاء يف دائرة القرن  
 -العشرين يف باب أطاع له )أنقاد( وطوعت له نفسه :

 5أطاعته عليه وأعانته.

وجاء أيضا يف معجم لسان  6لهوجاء يف قاموس حميط احمليط يف باب أطاع له يطوع، وأطاع طوعًا انقاد 
وقد عرفت املوسوعة اإلعرابية التطوع بأنه حتويل ملمكية شيء  7العرب، يف باب أطاع ؛ الطوعي نقيض اإلكراه 

 دون اعتبار للقيمة، وعرفته املوسوعة الربيطانية بالتخلي عن امللمكية طوعاً دون إكراه.

ة هو بذل اجلهد دون مقابل، أما يف اللغة العربيومن هذه التعريفات فإن كلمة تطوع حتمل معىن واحد و 
 فمكلمة تطوع حتمل معنيني: 

 هو بذل اجلهد أو املال دون مقابل. األول:

 : هو االنقياد والطاعة والتنقل.الثاني
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 .111مرجع سابق قاموس محيط المحيط ص 8
 . 111م ص 2898اكتوبر  12مؤتمر التنظيمات العربية، القاهرة  –قضايا التطوع ونظام العمل بالجمعيات  –سامر عصر  9

 م 2881. 11قطر ص  –وزارة األوقاف  –سلسلة كتاب األمة  –نظرية والتطبيق إنفاق العقد في اإلسالم بين ال –يوسف إبراهيم يوسف  10

ويعرف التطوع على انه هو اجلهد اإلداري الذي يقوم به اإلنسان سواء كان هذا اجلهد مبذول باملال أو 
  8ر كتقدمي خدماته للمجتمع دون توقع جلزاء مادي.النفس، أو بالفمك

 من هو المتطوع ؟  
هو الشخص الذي حيس بإحساس اجلماهري، ولديه االستعداد للمشاركة اإلجيابية يف رفع املعاناة وذلك من 

مكالت شخالل العمل مبفرده أو من خالل التعاون مع قرنائه لدراسة االحتياجات وتوفري اإلممكانيات للتغلب على امل
 9وبذا حيقق ذاته ويسهم يف توفري حياه أفضل.

 اإلسالم والعمل الطوعي:

 التأصيل اإلسالمي لمفهوم العمل الطوعي: 

العمل الطوعي يف اإلسالم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقني، إذ البد من تنظيم اجملتمع  
حبيث يضمن قيام فروض المكفاية مجيعها ومبا أن الفرد ليس من املفرتض وال املطلوب منه القيام بمكل فروض المكفاية 

القيام  البد أن ينتمي إىل جمموعة تساعده يفولمكنه مفروض عليه أن يقوم بأداء فرض كفاية واحد على األقل، و 
هبذا الفرض سوا كان كفالة يتيم أو مساعدة معوق أو خالفه، أو مساعدة من متقدمي السن، وال عذر يف اإلسالم 
ملن ال يهتم بأمر املسلمني. ففي بعض اجملتمعات ال توجد مجعيات تنظم التطوع وىف هذه احلالة يصبح فرض عني، 

 10ي إنشاء مجعيات طوعية.فعلى أهل الوع

لقد كرس اإلسالم جزءاً غري يسري من رسالته لتعظيم دور اجملتمع يف رعاية أفراده، فحارب التمايز الشديد 
بينهم، وفرض على املال الزكاة والصدقات. وحض من بعد ذلك على اإلنفاق يف وجوه حددها مثل الفقراء 

، لمكي ال يمكون املال دولة بني األغنياء معليًا جهود األفراد واملساكني والعاملني عليها وغريها من املصارف
 واجملتمعات يف حماربة الفقر واجلهل واملرض.

لقد فهم املسلمون توجيهات الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( فأخذوا يوقفون األوقاف من أجل سقيا 
ثمر مرتني يف ا عمر حديقته اليت توسيدن –وإطعام الناس فأوقف الصحايب اجلليل سيدنا عثمان بن عفان بئر ماء 
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 .8-9سورة اإلنسان األية  -قرآن كريم  11
 .22م الجزء الثامن ص2891لبنان  –حديث سيد األنبياء والمرسلين، بيروت  –نصر الدين السمرقندى، تنبيه الغافلين   12
 . )بدون تاريخ(11القاهرة ص-مكتبة الخانجى – 2مفاهيم الخدمة اإلجتماعية في المجتمع اإلسالمى ج  –د.أحمد كمال أحمد  13

ونزلت يف سيدنا على كرم اهلل وجهه )ويطعمون الطعام على حبه  –وتربع سيدنا أبو بمكر بمكل ماله  –العام 
 11مسمكيناً ويتيماً وأسريا إمنا نطعممكم لوجه اهلل ال نريد منمكم جزاءاً وال شمكورا(.

سان الذي  تخصصة واملوجهة للشرائح الضعيفة فاإلنفتأريخ املسلمني زاخر بأنواع من اجلمعيات اخلريية امل
أحق بالتمكرمي، السيما إذا كان ضعيفًا ففي العصور اإلسالمية املتأخرة ظهرت المكثري من املنظمات  –كرمه اهلل 

اخلريية اليت عنت باإلطعام والسقيا والتعليم والصحة، فاجملتمع املسلم جمتمع تمكافلي تعلم مبادئ التمكافل والرتاحم 
وغريها من األحاديث احلاثة  12من أحاديث الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( )أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة(.

 على التمكافل والرتاحم ما هي إال دليل على ذلك.
ففي عصور اجلهاد أقام املسلمون أوقافاً، كفالة ألبناء الشهداء، وأقامت اجملتمعات دورًا للتعليم وكفل 

 ا يف بيوهتم وأقاموا الرواقات على حنو رواق السناريني باألزهر الشريف.اجملتمع طالهب

 التكافل االجتماعي في اإلسالم:

للخروج من حالة التخلف حلالة التقدم كان هذا التقدم قائماً على أساس من الدين وىف إطار هذه املعاين  
والعمل على ربط العقل بالضمري الديين، ومن أهم االجتاهات اليت أحدثها الدين اإلسالمي يف جمال الرعاية 

نا حممد فعلي، كان أول من طبق هذا املبدأ سيداالجتماعية،للخروج مببدأ )التمكافل االجتماعي( إىل حيز الوجود ال
)صلى اهلل عليه وسلم( يف يثرب حينما آخى بني املهاجرين واألنصار، والتمكافل االجتماعي كمبدأ انساىن ينص 
على ضرورة مساعدة اإلنسان القادر للفقري واملسمكني واحملتاج واملريض وكبري السن واملشرد واللقيط واليتيم واألسري 

فضل منه على اعتبار أن هذه املساعدة،واجب شرعه المكتاب وشرعته السنة،والغرض منها معاونة هذه بدون ت
 وللتمكافل قواعد منها: -13الفئات وكفالة احلياة المكرمية هلا

 التعويض العائلي(. -اإلغاثة  –الضيافة  -التعاون  -املشاركة -)تقدمي املساعدة
لرعاية إلسالمية على مبدأ التمكافل االجتماعي فهو يقرر أن احملتاج إىل اتعتمد الرعاية االجتماعية يف الشريعة ا

تقع مسئولية رعايته على اجملتمع وله حق املطالبة هبا والتفاوض بشأهنا لذا جعل كفالة احملتاج على أفراد أسرته 
لة اليت لت للدو سواء كان طفاًل أو عاجزا عن المكسب، فإذا عجزت األسرة عن هذه المكفالة انتق-مسئولية مقرر

 تتمكفل برعاية احملتاج ومل جيعل هذه المكفالة تصدقاً أو إحسانا ولمكنه قانوناً.
 وللتمكافل االجتماعي يف اإلسالم شقني واضحني:
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 (.2سورة النساء األية رقم ) 14

أوهلما القائم على الرتاحم وهو غالبا ما اتصل برعاية األسرة لذوى قرباها وقد اعتد اإلسالم يف ذلك على 
وهى رعاية أدبية  -فراد األسرة إىل رعاية شئون األبناء واألقارب واليتامى واألرامل منهاالصلة الطبيعية اليت تدفع أ

أكثر منها مادية وان كان واجب للمكفالة املالية بوضو، وجالء ليس فيه غموض وان كان قد اهتم أكثر االهتمام 
 بالعالقات اإلنسانية داخل األسرة.

أوجب هتم بتحديد مسئولية اجملتمع حنو املعذورين واحملتاجني فثانيهما القائم على التمكافل املادي وقد ا
هلم حقا معلوما وان مل يقلل أمهية الرمحة والشفقة بل حق عليها يف كل مناسبة وقال تعاىل:موضحا معىن التمكافل 

ها ناالجتماعي وصلته بالرحم. )يا أيها الناس اتقوا ربمكم الذي خلقمكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث م
 14رجااًل كثرياً ونساًء واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليمكم رقيباً(. 

 مبادئ العمل الطوعي اإلسالمي واملشاركة الشعبية:

تنبع أمهية العم الطوعي من أمهية الدور الذي تلعبه مؤسساته يف اجملتمعات املعاصرة سواء منها املسلمة أو 
، فقد طور العلم وطور املمارسة –عن القول أن التأصيل للعمل الطوعي مطلوب يف طوريه غري املسلمة. وغين 

أصبح العمل الطوعي علماً، ومل يعد ممارسة عابرة يؤديها األفراد أوقات فراغهم كما هو احلال يف الغرب. فهو علم 
ماعية، مبادئ وأول مبادئه اجل له مبادئ فهو عبادة وكل العبادات مجاعية يف اإلسالم فللعمل الطوعي اإلسالمي

وعندما ننادي بتأصيل العمل الطوعي فإننا نعين استلهام هذه املبادئ من القرآن والسنة واإلمجاع وعمل أهل املدينة 
 وفهم الصحابة والتابعني هلم ملعاين اإلسالم.

ند املسلمني ع فبتأصيل العمل الطوعي يف مستواه وطوره األول كعلم نعين إعادة ترتيب الفمكر الطوعي
حبيث يتسق مع مبادئ أصول العمل اإلسالمي اليت هي أصول الفقه اإلسالمي، الوحي بدالالته الواسعة والمكون 
مبحسوساته اجملهدة نستقي مبادئ علم التطوع من آيات القرآن وأحاديث الرسول "صلى اهلل عليه وسلم" وسريته، 

 مارس هبا املسلمون املهدين العمل الطوعي يف صدر اإلسالم هو الوحي أما المكون فإننا ننظر يف المكيفية اليت
فالصالة املفروضة مخس صلوات يف اليوم والليلة وهناك صلوات تطوعية سنن ومندوبات ومستحبات يتقرب هبا 

 إىل اهلل، والزكاة املفروضة قدر معلوم والصدقة طوعاً. واحلج مرة يف العمر ولمكن املسلمون مأمورون بالتطوع.
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 العمل الطوعي. –عبد الرحمن احمد عثمان   15
 112سامر عمر  مرجع سابق ص   16

يف غري رمضان نافلة وقرىب إىل اهلل. تعلم املسلمون من كل ذلك مبادئ التطوع ومبادئ االختيار  والصيام 
 15وفروض المكفاية هي عنوان العمل الطوعي يف اإلسالم.

من كل هذا نستبني أمهية التنظيم والتنسيق يف العمل الطوعي من مبادئ الفمكر اإلسالمي، ويف اإلممكان 
لى مبادئ وأسس العمل الطوعي وذلك من مصادر املعرفة اإلسالمية فتؤسس بذلك علماء االستدالل أيضًا ع

  .للعمل الطوعي ومن بطون مبادئ الفمكر اإلسالمي وهي القرآن المكرمي والسنة النبوية وعمل أهل املدينة

 

 أهداف العمل الطوعي:

أن غاية العمل الطوعي األوىل هي حتقيق النهضة االجتماعية، مث تطوير هذا العمل لتحقيق القيم اإلنسانية  
. إن من أهم أهداف وغايات العمل الطوعي هي إحياء قيم 16هلذا اجملتمع، لتمكون اجملتمعات أكثر تمكافالً وترامحاً 

وسيع ألمثل، ومتليمكهم وسائل اإلنتاج عن طريق تالعمل، واالهتمام بقطاع الشباب وتوظيف قدراهتم التوظيف ا
قاعدة العمل الطوعي، للوصول لتحقيق شعار التنمية باملشاركة يف بيئة سليمة، وقد أولت اإلسرتاتيجية القومية 
الشاملة العمل الطوعي اهتماما خاصًا فقد أفردت له مساحة أوسع يف كثري من القضايا احليوية واهلامة كالدفاع 

والصحة، وذلك إن دل على شيء، فإمنا يدل على مدى أمهية العمل الطوعي، وما ميمكن أن تنميه  والتعليم
 اجتماعياً، فقد جاء يف تلك اإلسرتاتيجية أن أهداف العمل الطوعي جاءت كاآليت:

 تنشيط العمل االجتماعي مبضاعفة التنظيمات اخلريية رأسياً وأفقياً. -
 ض مفاهيم التنمية وإعادة التوطني.جتاوز مفهوم اإلغاثة واإلعاشة، بفر  -
 إحياء قيم التمكافل والتعاون ورعاية ذوى القرىب وذوى احلاجات. -
 مساعدة الفقراء وممكافحة الفقر ودرء خماطره. -
 دعم الفئات اخلاصة كاملسنني واملعاقني واملشردين واأليتام والنازحني والالجئني. -
 تطوعية حسب جمال عملها.تأمني خمزون إسرتاتيجي من حاجات عمل كل جهة  -
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 17أهمية العمل الطوعي:  
اجملتمعات البشرية ال ختلو عادًة من وجود فئات حمتاجة أو منحرفة أو منمكوبة، وحتتاج مثل هذه الفئات للرعاية  

والعالج واملواساة وقد تمكون مصدر إضراب أمىن وخلل اجتماعي إذا أمهل أمرهم.إذا أمهية العمل الطوعي تتمثل 
 يف النقاط التالية:

 جمتمع. التعرف على الفجوات املوجودة يف كل -
 استخدام طرق جديدة ملقابلة احتياجات اجملتمع. -
 التمهيد لنشاط حمكومي يف جماالت العمل اليت طرقها املتطوعون.  -
 رفع مستوى اخلدمة وتوسيعها لصاحل اجملتمع. -
 تقدمي املواطنني خلدماهتم بأنفسهم وذلك للحد من املشمكالت االجتماعية. -
 القرارات اليت متس حياهتم وحياة جمتمعاهتم.إتاحة الفرصة للمواطنني يف اختاذ  -

إذاً فاخلدمة التطوعية هي تأكيد ملبدأ املشاركة بني اجلهات احلمكومية واملواطنني.وهذا ما جنده ماثالً يف حماور اللجان 
 الشعبية.

 مجاالت التطوع:

ممكانياته يراه مناسباً إل للعمل الطوعي عدة صور، ميمكن للمرء أن يساهم فيها بأكثر من صورة، وذلك من خالل ما
 -املادية واملعنوية أمهها:

 التطوع لجمع المال: 

وذلك بان يدفع املطوع ماله لأليتام واملساكني أو يدفعه للجمعيات واملؤسسات التطوعية، وأن يشارك بنفسه 
 يف مجع املال للعمل التطوعي.

 التطوع بالعمل المباشر:

أن يقوم التطوع بعمل مباشر جتاه جهات مستهدفة مثال ذلك: ما تقوم به مجعيات اهلالل والصليب األمحر  
بإسعاف اجلرحى وإيواء املشردين وإغاثة املتضررين من المكوارث املختلفة. واللجان الشعبية جتاه اإلسهام يف مساعدة 

 الفقراء واخلدمات الضرورية يف احلي.
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 .111سابق صمرجع  –سامر عمر  18
ندوة تطبيق المؤثرات اإلقتصادية واإلجتماعية على التخطيط اإلجتماعى في  –عادل عبد الحسين شكارا، المشاركة الشعبية وضرورتها في التنمية  19

 .176م ص 6/1/91-19/6الوطن العربى 

 شعبية:مفهوم المشاركة ال 

 ما هى المشاركة الشعبية؟

ي  فاملشاركة سواء كانت باملال أو اجلهد، يتوقع منها عائداً أ -البد لنا أن ندرك الفرق بني املشارك واملتطوع 
كان نوعه، أما التطوع فال يتوقع منه أي عائد مقابل ما يقوم به من عمل أو مال يقدمه من خدمات أو ما يبذله 

 . 18من جهد أو مال

شاركة هي إسهام املواطن تطوعاً برأي أو عمل أو متويل، وتمكون املشاركة يف كافة أوجه النشاط اإلنساين وامل
)اجتماعي، اقتصادي، سياسي( وللمشاركة قدرات تتفاوت من شخص آلخر ويقع على اجملتمع والقادة تشجيع 

ت مبادرة من ية املشاركة اجيابية إذا كاناألفراد على املشاركة يف عمليات التنمية املختلفة كٌل حسب قدراته، وأمه
اإلنسان نفسه، ملعرفته الحتياجاته، والبداية للعمل تأتى بعد دراسة اجتماعية وحتليل جتارب الناس أنفسهم لمكي 

 يمكون هنالك فهم للواقع الذي يعيشون فيه.

 العمل الطوعي والمشاركة الشعبية:

املشاركة يف الغالب تطوعية ولمكنها قد تمكون إلزام يف حالة قيادة الدولة هلا. وىف هذه احلالة ال تستمر  
بسبب غياب عنصر املبادرة وانعدام رو، االنتماء من املواطنني أنفسهم، ما مل حتاول الدولة إجياد األرضية الصاحلة 

 .19لمكي تقوم عليها املشاركة الشعبية

املشاركة الشعبية بأهنا اجلهود املوظفة من قبل املؤسسات واملنظمات واالحتادات لتنفيذ مهمات املشاركة هبذا تعرف 
وتعبئة املواطنني لتنفيذ أهداف التعبئة، واملشاركة اليت يقوم هبا األفراد واملنظمات واجلمعيات التطوعية بدون أي 

 إحداث واقتصادي يعتمد فيها على مشاركة األفراد يفواليت هتدف إىل أحداث تغيري اجتماعي  –توجيه من سلطة 
 لذا البد من وجود اآليت: -التغيري املطلوب. وىف تنفيذ السياسات اليت تؤدى إليه

 / تنظيمات أهلية وشعبية عن طريقها يعرب األفراد عن أنفسهم.1

 / وجود إطار سياسي مالئم يشجع عملية املشاركة ويضعها موضع اهتمام.2
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 م. 2891. 127دار المعرفة الجامعية ص  –قاموس علم اإلجتماع  –د. محمد عاطف غيث  20
 .162مرجع سابق ص  –المعلم بطرس البستانى  21

ة ن توفر الوعي لدى أعضاء اجملتمع واستعدادهم لالستجابة للتغيري يف حياهتم وثقافتهم حىت تتسع درج/ البد م3
 املشاركة.

فجوهر املشاركة الشعبية هو اختاذ املبادرات الذاتية يف إطار اجتماعي ليمكون دور املنظمات التطوعية هو اإلدارة 
ت عضوية يشمكلها الناس أنفسهم على حسب اخلطط اليت يعرب من خالهلا عن إبداع املواطنني، وهى وحدا

 والنماذج اليت يقرروهنا ويديروهنا تبعاً للظروف اخلاصة لمكل مجاعة.

 واملشاركة الشعبية تتجزأ لآلتى أمهها )املشاركة السياسية واملشاركة االقتصادية واملشاركة االجتماعية(.

ة، تلفة لتحقيق أهداف التنمية. أن املشاركة االجتماعيفاملشاركة االجتماعية هي إسهام الفرد يف اخلدمات املخ
حمللية خاصة ما ينصب دورها يف النشاط اجملتمعي احمللى أو املشروعات ا-تعىن مشاركة الفرد يف املنظمات التطوعية 

 20وتتم املشاركة عادة خارج مواقع العمل املهين للفرد. –

 

 خصائص المشاركة الشعبية: 

 ماعي املنشود وتنمية اجملتمع جيب أن تتسم املشاركة الشعبية بتعاون األفراد مع بعضهم يفإلحداث التغيري االجت
شمكل طوعي من اجل إشباع احتياجاهتم املشرتكة حسب األولويات، كما جيب أن تمكون للمشاركة الشعبية صلة 

شاركة الشعبية وكلما  الية املمبتطلبات الواقع بالنسبة للمشاركني أنفسهم. كما أن تضافر اجلهد األهلي يزيد من فع
كان االعتماد على القيادات احمللية كلما كان القادة أكثر استيعابا للواقع وإممكانات تغيريه. وأخريا جيب أن يمكون 
انضمام األفراد إىل التنظيمات األهلية تطوعيا بدافع اجيابية التعبري عن مشمكالت اجملتمع وبذل اجلهد يف العطاء 

 .21جملتمعمن اجل النهوض با

 ماهية المنظمات التطوعية:

بدأت فمكرة املنظمات التطوعية غري احلمكومية يف أوربا يف القرن املاضي يف شمكل مجعيات لرعاية الفقراء ومجعيات  
لتطوير العلوم، وكانت احلرب العاملية الثانية، نقطة انطالقة للمنظمات يف املسامهة يف ختفيف وإزالة آثار احلرب،فبعد 

ل العديد من الدول، خاصة آسيا وأفريقيا وكانت يف حوجة للمساعدات احلرب العاملية الثانية، شهد العامل استقال
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 161المرجع السابق  –المعلم بطرس البستانى  22
 161المرجع السابق  –المعلم بطرس البستانى  23

مما أثار اهتمام الدول القريبة والذي تبلور يف شمكل مؤسسات خلدمة اإلنسانية متثلت يف منظمات األمم املتحدة 
بلغ  ومنظمات التنمية الدولية،إضافة إىل املنظمات التطوعية،استمر التطور يف العمل الطوعي للمنظمات حىت

ذروته خالل عقد الثمانينات حيث برزت املنظمات كقنوات أساسية تصب من خالهلا معونات الدول واهليئات 
املاحنة لتنفيذ برامج اإلغاثة والتنمية، فقد اعرتفت الدول املاحنة واهليئات الدولية بالدور اهلام الذي ميمكن أن تلعبه 

 . 22يز يف التخطيط والتنفيذاملنظمات كمنفذ لربنامج املساعدات بأسلوب متم
 الهدف العام للمنظمات التطوعية: 

أ. تقدمي املساعدات العاجلة يف حاالت المكوارث مبختلف أنواعها بالصورة والمكيفية اليت تنقذ حياة املتأثرين وحتاول 
 إعادة أوضاعهم إىل حالتها الطبيعية.

إقامة املشاريع اليت تؤدي إىل زيادة فمكرة ب. التعرف وحصر كل ما قد يهدد حياة اإلنسان وذلك عن طريق 
 .23اإلنسان يف تطوير جمتمعة

 
 المبادئ األساسية للمنظمات الطوعية. 

 تشرتك املنظمات يف مبدأين أساسيني مها: 
 بدأ الطوعية. -
 مبدأ التعبئة. -
 
 مبدأ الطوعية: -

ع األموال يف شمكل مشاريع مجوهو يمكون يف شمكل عمل مجاعي ملشاريع تنمية اجملتمعات يف الدول الفقرية، أو  
من املواطنني كما حيدث يف الدول الصناعية. ففي القطاع العام جند أن مبدأ ممارسة السلطة لتحقيق املصلحة العامة 
ويف القطاع اخلاص جند مبدأ الرحبية. مع أن املالحظ أن مبدأ الطوعية هذا ال يتواجد بصورته املثلي يف التطبيق 

تعتمد يف متويلها على دول ومؤسسات ومشاريع تديرها لتدر عليها عائد، كما تبىن أجهزة  العملي، الن املنظمات
 بريوقراطية إدارية وفنية دائمة وبعماله ثابتة وال تعتمد كليا على العمالة املتطوعة.
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 مبدأ التعبئة. -
لطوعية املنظمات ا تعمل املنظمات على إطالق طاقات اجلماعات خلدمة أهداف اجملتمع وقد أثبتت التجارب أن

لديها قدرة اكرب من احلمكومات يف تعبئة وجتميع ولفت النظر للقضايا اإلنسانية المكربى،وبالتايل فان اللجان الشعبية 
 واحدة من املنظمات اليت تستند على هذين املبدأين.

إىل ما وصل إليه  للقد أوضح هذا الفصل مفاهيم العمل الطوعي وأهدافه وتطوره يف اجملتمعات الغربية حىت وص 
 اآلن، مع تطور آلياته باإلضافة لعمكس الفلسفات اليت ارتبطت بالعمل الطوعي .

إن املفاهيم اليت مت استعراضها يف هذا الفصل تعترب من املصطلحات املهمة وهى ذات عالقة مبوضوع البحث، 
مل كمفهوم التطوع ومفهوم الع –ميمكن من خالهلا تبسيط املعاين واألهداف اليت من خالهلا قام هذا البحث 

الطوعي واملشاركة الشعبية وغريها من املفاهيم اهلامة واليت أوضح الفصل مغزاها وكنهها ليسهل تناوهلا لالستفادة 
منها يف تقريب املعىن وتوضيحه، أيضاً أشار هذا الفصل ملفهوم العمل الطوعي يف اإلسالم بينما سيتناول الفصل 

 قة.التايل الدراسات الساب
 

 :العمل الطوعي في السودان

 مقدمــة:

تداخلت عدة روافد إلزكاء رو، العمل الطوعي يف السودان قدمياً وحديثاً حيث ورثت الثقافة السودانية قيم العمل  
 الطوعي من روافدها املتعددة فهناك الرافد األفريقي والرافد العريب والرافد اإلسالمي.

ية قائمة ن إذ تشري مصادر علم األجناس احلضاري إيل أن التمكوينات القبلية األفريقفاألفريقيون بطبعهم قوم متمكافلو 
يف أساسها علي رو، التمكافل واجلماعية، فشيخ القبيلة جيمع حصادها املومسي وإنتاجها اليومي ويوزعه علي أفرادها 

انية المكرمية ألخالق السودحسب احلاجة والفئات اخلاصة مسئولية شيخ القبيلة مما يدل علي إرث تمكافلي رفد ا
وختلي السودانيون عن القبح من املوروثات الثقافية األفريقية، هلذا القبيل إذ قرين هبذا اإلرث التمكافلي بالثقافة 
األفريقية موروث التخلص من املعوقني وغري املنتجني بإلغائهم للوحوش يف الغابات، لقد عاجل اإلسالم عندما دخل 

جملتمع، وذلك بإقناع أهل املولود املعوق بإبقائه ليله باملسجد فإن عاش فيرتك للعيش يف كفالة ا اجملتمعات األفريقية
وتمكون قد ختلت عنه األروا، الشريرة، لقد كان ذلك علي نسق املوءودة يف اجملتمعات اجلاهلية إذ الوأد يتم أساساً 

ادات، والدليل للطبيعة الصحراوية القاسية والع لعدم مقدرة األنثى يف اجملتمعات اجلاهلية علي كسب عيشها نسبةً 
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 (.12اإلسراء اآلية )  24
حسن،  لمحمد نور ود ضيف هللا: كتاب الطبقات في خصوص األولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، تحقيق يوسف فض 25

 .الخرطوم

علي قتل املوءودة هلذا السبب قوله تعايل )ال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطًأ  
 24كبريا(.

عمل اخلري إيل و أما األخالق العربية اليت رفدت الثقافة السودانية بالمكثري من مفرداهتا فقد عنيت بالرتاحم والتمكافل 
 درجٍة قال فيها رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم )إمنا بعثت ألكمل ممكارم األخالق

لقد كان السودانيون من أقدم العصور يهتمون باإلنسان ويرفقون باحليوان من قبل أن تنشئ احلضارة الغربية احلديثة 
ا اإلرث غزا مصر بسبب سوء معاملة اخليول، كل هذمجعيات الرفق باحليوان ويشهد املؤرخون بأن امللك هتراقا إمنا 

حافلة بأشمكال  25التارخيي املتداخل قد رفد برافد قوي ومؤثر علي دخول اإلسالم للسودان، فطبقات ود ضيف اهلل
عديدة من أشمكال العمل الطوعي أسسه شيوخ الطرق الصوفية الذين محلوا شعلة اإلسالم إيل بالد السودان )وادي 

شيخ محد النحالن البديري الدمهشي امللقب بود الرتايب كان له مسيداً ضخماً وسبيالً للماء يطعم ويسقي النيل(، فال
املاء، ويعلم القرءان طوعاً، وهناك الفمكي علي ود احلاج بالل الذي ال يزال مسيده يف الغريبة موقداً لتقابة القرءان 

 ذات النسق. وأقام أزرعاً له يف أغلب قري البديرية والشايقية علي
لقد عرف السودانيون العمل الطوعي للمجتمع يف النفري عند الشدائد والمكوارث اليت تلم ببعض أفراده وليس أدل 
علي ذلك من تعقب اللصوص )الفزع( وإطفاء احلرائق، وبناء املنازل وحىت يف )املوجب( الذي يدفعه أفراد اجملتمع 

ذه لبون له املاء ويتمكفلون باخلراف أحيانًا وغريها، لقد ظلت هللعريس ويقطعون له أشجار الطلح والسنط وجي
الرو، وما انفمكت تسود اجملتمع السوداين يف الريف كحركة اجتماعية طليقة غري مقيدة أحياناً ومنظمة أحياناً وذات 

ف الناس ر حركة مؤسسية، فاخللوة حجرة استقبال لمكل جمموعة تزيد طاقة استقباهلا علي قدرة األسرة الواحدة وع
 املزيرة والسبيل.

عرف السودانيون عن اإلسالم )قرآنه وسنته( وجوه اإلنفاق الفردية مثل زكاة الفطر وربع العشر ونظموا النذور تبعاً 
ملصاحل الشرع للفقراء واملساكني وابن السبيل ويف سبيل اهلل )طلبة القرءان( وتعترب املدارس القرآنية )اخلالوي( أبرز 

الطوعي اجلماعي املؤسسي املنظم جيلب هلا أهل القرى من حصاد مومسهم العيش والتمر وعلف منوذج للعمل 
األغنام، يتمكفلون للشيخ بدجاجة عندما يصل التلميذ يف احلفظ إيل سورة التني، سورة ياسني عتوداً ويف كل ربع 

التلميذ ألهل القرية  شيخ علي حسابمن األرباع الباقية مثل اليت يف ياسني. ويف متام حفظه لمكتاب اهلل يوملون ال
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 .22م ص2881/اكتوبر 12( الدليل النظرى والتطبيقى للنظام السياسى السودانى 2سلسلة الفكر السيياسى ) 26

 

بثور. دخل السودانيون التطوع من أوسع أبوابه عندما انضموا إيل جيوش املهدية جهادية متطوعني لنصرة قضية 
ذات طابع جتديدي وشهدت الدولة املهدية بعد فتح اخلرطوم قدراً كبرياً من التنظيم والتأسيس لمكافة األنشطة مبا 

 .فيها األعمال الطوعية
 ماهية اللجان الشعبية:

م بعد صدور 1191بدأت فمكرة اللجان الشعبية يف السودان أبان سيادة سلطة ثورة اإلنقاذ الوطين يف العام   
قانوهنا األول يف نفس العام والذي جرى تنفيذه يف القواعد )األحياء، القرى( يف الريف واحلضر، وذلك بغرض دفع 

ثقافة سرتاجتية القومية ليصبح اجملتمع خري جمتمعات العامل النامي دينًا وخلقاً و مسرية التنمية الشاملة وتنفيذ اإل
 26ومعاشاً وبيئة وحىت يمكون اجملتمع مستغنياً عن الدولة يف معظم حاجاته وسابقاً عليها يف مبادراته.

 مفهوم اللجنة الشعبية:

هي تنفذ اختصاصات أصلية وأخرى تنسيقية فاللجنة الشعبية هي مبثابة حمكومة للحى أو القرية أو الفريق وهلا 
السياسات املقررة هلا من جهاهتا التنظيمية واهليمكلية العليا بالتنسيق مع اجملالس احمللية، كما تنفذ األوامر احمللية 
 واإلدارية الصادرة من جمالسها احمللية، كما أن هلا اإلشراف العام وفقاُ على سلطة اجملالس واألجهزة املختصة، يف

بعض املهام )اإلسهام يف حفظ األمن، اإلمداد السلعي، رعاية املرافق اخلدمية، النشاطات االجتماعية والثقافية 
 والتمكافلية(.

 واجبات ومهام اللجنة الشعبية:

العمل على متمكني القيم واملقاصد الدينية وبسط األعراف احلميدة وترسيخ املبادئ املنصوص عليها يف امليثاق  .أ
 للعمل السياسي.القومي 

إرساء رو، اجلماعة املتساحمة يف املنطقة وتوثيق الرتابط والوحدة الوطنية بني أبناء الشعب كافة ونبذ العنصرية  .ب
 واحلزبية والطائفية والقبلية والطبقية والفئوية.

وترقية  ةتعبئة طاقات الشعب وتطويرها من أجل معاجلة مهوم الوطن يف سيادة األمن والطمأنينة ودفع التنمي .ج
 الثقافة واجملتمع.
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القيام بالتوعية والتعبئة اجلماهريية اليت تقتضيها واجبات العمل االجتماعي والوطين وغرس قيم العمل العام  .د
 وأخالقياته وبسط رو، الرتاحم والتمكافل يف اجملتمع ونشر اخلري وتزكية حياة اجملتمع بوجه عام.

 نتائج البحث:

يرى الغالبية ممن أجريت عليهم الدراسة من أفراد اجملتمع بان العمل الطوعي  ليها هي:تائج اليت أممكن احلصول عالن
متمثل يف اللجان الشعبية، له دوره يف التمكافل االجتماعي يف اجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات االجتماعية 

جملتمع يف حل مساعدة أفراد اواإلنسانية للفقراء والضعفاء وإغاثتهم، واأليتام واإلسهام يف توفري المكفالة هلم و 
 قضاياهم ومشاكلهم. 

لقد اتفقت نتائج البحث اخلاصة بالتمكافل اإلجتماعي والتآزر بني األفراد واألسر، على ما استعرضه الفصل  -
الثالث الذي تناول الدراسات السابقة، مث الفصل الرابع الذي تناول فيه جمتمع البحث بالتفصيل وماهية اللجان 

 الشعبية ومفهومها. 
هاتان  البناء الوظيفي لألنساق االجتماعية ونظرية الدور حيث ترتبطجممل نتائج البحث اتفقت ومضمون نظرية  -

النظريتان مبوضوع حبثنا الذي يتناول تمكافل اجملتمع فيما بينه من خالل ما تقوم به اللجان الشعبية يف هذا الشأن 
ار األدوار واحلقوق هتتواءم هاتان النظريتان مع نتائج هذا البحث كما أهنما تشريان لتماسك اجملتمع وترابطه وإظ –

 والواجبات.
 

 المقترحات والتوصيات:

 المقترحات:

تعترب اللجان الشعبية إحدى املنظومات الطوعية اليت رأت الدولة االستعانة هبا، كإسرتاتيجية لتنزيل سياستها يف 
 من خالل هنج العمل التمكافلي.عليه نقرت، اآليت:  –القواعد 

 لالستغالل األمثل للموارد البشرية/ العمل على حث اللجان الشعبية 1

 / تنظيم عمل اللجان الشعبية حيتاج لوضع أسس وضوابط أمهها:2

/ أرى أن احلل األمثل ملشمكلة التمويل يف استثمار موارد اللجان الشعبية يف األحياء وما تتفق عليه مع احملليات 3
 والوحدات اإلدارية من رسوم لدعم خزينة اللجنة 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

25 
 

عليه أن القوى البشرية هي ركيزة العمل الناجح والعمل مع اللجان حيتاج لقوى بشرية ذات خربات / من املتفق 4
جيدة تستطيع تقدمي االستشارات والتوجيه واملتابعة والتقدمي وخلق جسور الثقة والود والتعاون واحلث على تنسيق 

 اجلهود.
مي ما يراد من اإلعالم اى التخطيط للعمل اإلعال/ يعترب هذا العصر عصر اإلعالم واملعلومات، وينبغي حتديد 5

لضمان األهداف املتعلقة بالقيم واالجتاهات والعدل اإلنساين والتوعية بأمهية املشاركة وال خيفى قدرة اإلعالم على 
الدعوة و التنوير والتحفيز مث املشاركة الفعلية من املواطنني يف العمل الطوعي سواء باجلهد أو املال أو اختاذ القرار 

لبث برنامج دوري بالتعاون مع )احلمكم االحتادي( لعمكس أنشطة اللجان الشعبية وبث التجارب الناجحة بغرض 
 تعميمها وجذب املزيد من األفراد.  

/ االرتمكاز على الثقافات والقيم األصيلة يف السودان كدافع للمشاركة يف العمل الطوعي واللجان الشعبية مع 6
 اجلماعي وتنظيم األسرة. احلرص على اإلجناز

/ االهتمام باألسرة من منطلق أهنا وحدة اجتماعية واقتصادية متمكاملة توفر ألفرادها احلماية االجتماعية والنفسية 7
بالتمكافل والرتاحم واملساندة واحلماية االقتصادية وذلك جبذهبا لتبين مشروعات إنتاجية تشرتك فيها األسرة كمكل 

 ع، ومساعدهتا بالتدريب والتمويل واالستشارة حىت تصبح األسرة منتجة ملعظم احتياجاهتا.وتدر دخالُ على اجلمي

 التوصيات: 

 بعد وضو، وحتليل نتائج البحث وتفسري تساؤالته يوصي البحث بااليت:

 مكومة للحي.باعتبارها ح –/ إعادة تشمكيل اللجان الشعبية بالصورة اليت متمكنها من ممارسة نشاطها يف احلي 1

 / إعطاء اللجان الشعبية قوة من قبل دعم الصناديق اخلريية واملالية هلا.2

 م.1112/ تنشيط برنامج اللجان الشعبية السابق اجملاز من قانوهنا يف العام 3

 / إجياد آلية رقابية للجان الشعبية ملتابعة عملها وإجنازاهتا وحماسبتها.4

 نسيقية بني العمل الشعيب والرمسي./ االهتمام باللجان الشعبية كوحدات إدارية ت5

 ات.بية سواء يف املركز أو الوالي/ ضرورة التنسيق بني الوحدات احلمكومية اليت تتعامل مع اللجان الشع6
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Abstract 

The current research aims to identify the role of human resources development and 

training as an input to improve the sustainable performance of the institution, the 

researcher has used inductive approach in dealing with the study variables, where 

the concept of training and its role in the organizations training strategies and steps 

prepared and constraints of the application of strategies for training in 

organizations, as well as the management of the training process and the design of 

training programs, the researcher also addressed the concept of competitive 

advantage and dimensions, and the researcher has concluded that the importance 

of management training providing trainees with the information and skills and the 

different methods of renewable developing their skills and capabilities to try to 

change their behavior and attitudes positively, and raise the level of performance, 

efficiency and productivity to the benefit of the organization and its personnel and 

staff, it is necessary to follow the process of selection and recruitment and training 

programs to help develop and increase the skills of workers and improve their 

ability to perform work assigned to them, as well as The researcher concluded that 

management training is an integral part of Administrative Development and one of 

its entrances, and he achieved this development as long as there is a unified 

framework of harmonic development entrances other administrative reorganization 

and modernization of laws and regulations and the streamlining of procedures and 

the development of methods and techniques.  

The keywords: Development-Training-Human resources - Performance - 

Sustainability - The institution 
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 الملخص :

، ةدور تنمية وتدريب املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام للمؤسسيهدف البحث احلايل إىل التعرف على 

وقد إستخدم الباحث املنهج اإلستقرائي يف تناوله ملتغريات الدراسة حيث تناول مفهوم التدريب ودوره يف املنظمات 

وإسرتاتيجيات التدريب وخطوات إعدادها ومعوقات تطبيق إسرتاتيجيات التدريب يف املنظمات، وكذلك إدارة العملية 

قد خلص الباحث إىل و احث كذلك مفهوم امليزة التنافسية وأبعادها، التدريبية وتصميم الربامج التدريبية، وتناول الب

أن للتدريب اإلداري أمهية يف تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب املختلفة املتجددة وحتسني وتطوير 

اإلنتاجية مبا يعود  ةمهاراهتم وقدراهتم وحماولة تغيري سلوكهم واجتاهاهتم بشمكل اجيايب، ورفع مستوى األداء والمكفاء

بية ، وأنه من الضروري أن يعقب عملية االختيار والتعيني إعداد برامج تدريالعاملني هبابالنفع على املنظمة وأفرادها 

تساعد على تطوير وزيادة مهارات العاملني وحتسني قدراهتم على أداء األعمال املسندة إليهم، كما توصل الباحث  

داري جزءا ال يتجزأ من التنمية اإلدارية وواحد من مداخلها وأنه تتحقق هذه التنمية طاملا كذلك إىل أن التدريب اإل

يوجد إطار موحد متناسق لمكل مداخل التنمية اإلدارية األخرى من تنظيم وإعادة وحتديث لألنظمة واللوائح وتبسيط 

 وتطوير اإلجراءات واألساليب املتبعة. 

 املؤسسة . –اإلستدامة  –األداء  -املوارد البشرية -دريبالت-التنميةالكلمات اإلفتتاحية :
. 
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 .14-13، ص ص2442مؤيد السامل، وعادل صاحل، إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي، إربد: عامل المكتب احلديث للنشر والتوزيع،  ( 27)

 المقدمة 

إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 
 وله.أنَّ حممًدا عبده ورسمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أالَّ إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد 

 أمَّا بعد:
إن التقدم العلمي الذي يشهده العامل اليوم يفرض على املنظمات سواء كانت عاملية أو حملية أن تتبىن املفاهيم اإلدارية 

رة بضرو ومن هذه املفاهيم اإلدارية احلديثة اإلميان المكامل  احلديثة يف اإلدارة إذا أرادت حتقيق أهدافها بمكفاءة وفاعلية.
وجود وتطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمات واملؤسسات من أجل البقاء واالستمرار ومواجهة التغريات 

لقد أصبح التدريب يف الوقت احلاضر استثماراً يف رأس املال البشري، حيث يعترب  والتحديات املختلفة يف ظل العوملة،
ومات بة من حيث المكم والنوع لمكونه يعمل على تزويد األفراد باملعلمن أهم السبل األساسية لتمكوين موارد بشرية مناس

واملهارات اإلدارية والفنية الالزمة ألداء أعماهلم بمكفاءة وفاعلية وهذا بالتايل ينعمكس بشمكل إجيايب على عمل وأداء 
 املنظمات بشمكل عام.

موارد املنظمة  شرية اسرتاتيجياً هو التنسيق بني مجيعإن الفمكرة األساسية وراء التوجه الشامل واملتمكامل إلدارة املوارد الب
مبا فيها املوارد البشرية وذلك لضمان أن مجيع ما تفعله سيؤدي إىل تنفيذ اسرتاتيجيتها الرئيسية، وال شك يف أن 

د ر تمكامل مجيع موارد املنظمة مع بعضها سيؤدي بالنهاية إىل نشوء قيمة إضافية أخرى ال يستطيع أي من هذه املوا
تمكوينها لوحده، وهذا هو أحد الفوائد األساسية النامجة عن اإلدارة اإلسرتاتيجية لوظيفة التدريب اجليدة يف 

 .(27)املنظمة

 المبحث االول:مفهوم التدريب وتنمية الموارد البشرية

حيتل موضوع تنمية املوارد البشرية أو ما يطلق عليه البعض باالستثمار يف املوارد البشرية، خطوط الصدارة يف خطط 

 وبرامج الدول واملنظمات اليت تنشد التنمية والتقدم. 
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 .91، ص2444خالد عبدالرحيم اهلييت، إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي، عمان: دار وائل للنشر،  ( 28)
 .61، ص2444صال، عبدالباقي، إدارة املوارد البشرية من الناحية العلمية والعملية، القاهرة: الدار اجلامعية،  ( 29)
 .233، ص1116عمر عقيلي، إدارة القوى البشرية، عمان: دار زهران للنشر،  ( 30)

 . 349، ص1119د. النجار، حممد عدنان، إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي ، منشورات جامعة دمشق،  31
 . 197، ص4432د. الفارس، سليمان خليل وآخرون، إدارة املوارد البشرية)) األفراد((، منشورات جامعة دمشق،  32
 نفس املرجع السابق.  33

 المطلب االول: مفهوم التدريب

ولمكنها مجيعها  التدريب وذلك من زوايا خمتلفةلقد تناول المكثري من الباحثني والمكتاب يف جمال اإلدارة تعريف مفهوم 
اتفقت بالنهاية على دوره يف رفع كفاءة العاملني واملنظمة كمكل، حيث يرى خالد اهلييت بأن التدريب "عمل أو نشاط 

ر يمن أنشطة إدارة املوارد البشرية والذي يعمل على تقرير حاجة األفراد العاملني يف خمتلف املستويات التنظيمية للتطو 
 .(28)والتأهيل، يف ضوء نقاط الضعف والقوة املوجودة يف أدائهم وسلوكهم خالل العمل"

أما صال، عبدالباقي فقد عّرف التدريب على أنه "نشاط خمطط يهدف إىل تزويد األفراد مبجموعة من املعلومات 
ي أن التدريب "عملية خمططة .ويرى عمر عقيل(29)واملهارات اليت تؤدي إىل زيادة معدالت أداء األفراد يف العمل"

تقوم باستخدام أساليب وأدوات هبدف خلق وحتسني وصقل املهارات والقدرات لدى الفرد، وتوسيع نطاق معرفته 
 .(30)لألداء المكفء من خالل التعلم، لرفع مستوى كفاءته وبالتايل كفاءة املنشأة اليت يعمل فيها كمجموعة عمل"

، أو نظيمي يهدف لتسهيل اكتساب العاملني املعارف واملهارات املرتبطة بالعملوميمكن تعريف التدريب بأنه )جهد ت
 (31)تغيري اجتاهات أو سلوكيات العاملني مبا يضمن حتسني األداء وحتقيق أهداف املنظمة(

األفراد  دومن هنا ميمكن القول بأن غالبية الباحثني والمكّتاب قد اشرتكوا يف تعريف التدريب بأمور مشرتكة أمهها بأنه يزو 

مبهارات معينة تؤدي إىل زيادة معدالت أداء األفراد، وبأنه نشاط يهدف إىل التحسني والتطوير بأساليب العمل داخل 

  (32)املنظمة. ) إذا كنت ختطط لفرتة عام ازرع الرز، ولفرتة عشرة أعوام ازرع األشجار، ولفرتة مئة عام عّلم الناس(

راد البشرية بأهنا:  جمموعة النشاطات واإلجراءات والربامج اليت هتدف إىل تأهيل وتطوير األفوميمكن تعريف تنمية املوارد 

وإذا كانت تنمية املوارد البشرية هي اهلدف،  .33) بطريقة عقالنية تساهم يف حتسني أدائهم احلايل واملستقبلي ألعماهلم

 فإن التدريب هو أهم الوسائل املستخدمة لتحقيق هذا اهلدف. 
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 .194، ص2443د. الفارس، سليمان خليل وآخرون، إدارة املوارد البشرية )) األفراد((، منشورات جامعة دمشق،  34
 . 349، ص1119د. النجار، حممد عدنان، إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي ، منشورات جامعة دمشق،  35
 ، بتصرف.2443يل وآخرون، إدارة املوارد البشرية ) األفراد(، منشورات جامعة دمشق، د. الفارس، سليمان خل 36

حظ مما سبق أن التعريفان يشرتكان بالمكثري من النقاط، وهذا ليس باألمر املستغرب، طاملا أن التدريب هو أهم نال
الوسائل املستخدمة لتحقيق تنمية املوارد البشرية، وليس هذا فقط، بل إنه عند النظر لتنمية املوارد البشرية كنظام 

  ستمر لألفراد العاملني، هلو أهم أنشطة أو عناصر هذا النظام.يتمكون من نشاطات مرتابطة فإننا جند أن التدريب امل

إال أننا جند أيضاً أنه وعند حتديد مفهوم التدريب مييز بعض المكّتاب بني مفهوم )اإلعداد( الذي يهدف لتهيئة العامل 

دمة ( وبني مفهوم ) التدريب خالل اخل (Pre-service Training)لدخول الوظيفة اجلديدة أو ما يسمى بـ 

In- Service Training) (، وميّيز بعضهم أيضاً بني ) التدريب( الذي خيتص باألعمال والوظائف الفنية وبني

اليت هتدف إىل تنمية املهارات اإلدارية للمديرين  (Management Development)) التنمية اإلدارية 

 (34)وحتسني قدراهتم على أداء مسؤولياهتم اإلدارية

 :  أهمية التدريب في المنظماتالمطلب الثاني

تبطل مهارات األفراد العاملني مثلما تبطل األزياء يف املالبس، وال ميمكن توقع أن يظل العاملون ماهرين إىل األبد، 

فالتقّدم التقين يف كل أوجه احلياة جيعل املهارات باطلة كما أن تغيري األفراد جملاالت عملهم يتطلب مهارات وقدرات 

تلك اليت كانت تتطلبها أعماهلم السابقة ولذلك ليس من العجب أن تنفق املنظمات األموال الطائلة بغية خمتلفة عن 

 34تأهيل العاملني وتطوير مهاراهتم، ويقّدر ما ينفق يف الواليات املتحدة فقط على برامج تدريب العاملني فيها حنو 

  (35)مليون دوالر يف العام الواحد

 (36)نب اليت تبني أمهية التدريب وفوائده للمنظمات يف النقاط التالية: وميمكن بلورة أهم اجلوا
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 زيادة اإلنتاجية:  -9

ذلك أن تطوير مهارات العاملني ينعمكس إجياباً  على اإلنتاج كماً ونوعاً، ويؤدي مع توافر الظروف املناسبة األخرى 

 إىل ختفيض التمكاليف. 

 : زيادة الرضى الوظيفي للعاملين -8

 يساعد التدريب على زيادة ثقة العامل بنفسه ومهاراته، وحيّسن من اجتاهاته جتاه عمله واملنظمة بشمكل عام. 

 تخفيض حوادث العمل:  -4

إن تدريب العاملني على أفضل األساليب والتقنيات الالزمة ألداء العمل بشمكل سليم، يؤدي إىل ختفيض معدالت 

 مة وفورات كبرية يف النفقات. حوادث العمل وهذا بدوره يقّدم للمنظ

 ضمان استمرارية التنظيم وإكسابه المزيد من المرونة:  -3

أما استمرارية التنظيم فيقصد هبا عدم اعتمادية املنظمة على أشخاص معينني، حبيث أهنا تبقى مستقرة وفاعلة رغم 

 فقدان أحد مدرائها الرئيسيني. 

 هم بمكوادر النسق الثاين. وهذا يتحقق من خالل إعداد وتدريب ما نسمي

أما املرونة: فهي قدرة املنظمة على التمكيف مع متغريات األعمال والوظائف وهذا من خالل تدريب األفراد لشغل 

 الوظائف اجلديدة. 

 يؤدي التدريب إلى تحسين سمعة المنظمة:  -5

ولعل هذه الفائدة ال تؤيت أُكلها أو مثارها إال بعد أن تنبت الفوائد اآلنفة الذكر، فجودة اإلنتاج وختفيض التمكاليف 

ورضى العاملني ومرونة املنظمة واستمراريتها، مجيعها مزايا ونتائج ترتك بصمتها النهائية على الصورة الذهنية ألي 

 منظمة ضمن حميطها الذي تتحرك فيه. 
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  )37( Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & the Impact on World Class 

Status. Total Quality Management, Vol. 11, No. 415, 2000, pp.554-561. 

  )38( Denis Leonard, Rodney McAdam, The Strategic Impact and Application of the Business Excellence Model: 

Implications for Quality Training and Development, Journal of European Industrial Training, Vol. 26, Issue 1, 2001, 

pp.4-13. 

 ث الثاني: استراتيجية التدريبالمبح
 المطلب االول: مفهوم استراتيجية التدريب

إن املدخل االسرتاتيجي إلدارة التدريب يقوم على إجراء حتليل للفرص والتهديدات يف بيئة املنظمة اخلارجية وعواملها 
القوة والضعف يف  ذلك حتديد نقاطاملختلفة واملتغرية سواء االقتصادية أو السياسية أو التمكنولوجية أو االجتماعية، وك

إن املنظمات الناجحة يف ظل العوملة والتغري  بيئة املنظمة الداخلية سواء العوامل البشرية أو املادية أو املعلوماتية.
املستمر تقوم بشمكل مستمر بتعديل اسرتاتيجياهتا احلالية وتتبىن اسرتاتيجيات جديدة وذلك من أجل احملافظة على 

 تنافسية وهذا التغري يؤثر على االسرتاتيجيات الوظيفية لمكل وظيفة أو نشاط ومنها نشاط التدريب.ميزاهتا ال

ويف السنوات األخرية ويف ظل العوملة االقتصادية وجدت منظمات األعمال نفسها أقل قدرة على املنافسة، مما اضطر 
بعضها إىل اخلروج من السوق أو السيطرة عليها من قبل منظمات أخرى. ويف أغلب األحيان اضطرت إىل ختفيض 

وهو يف نفس  يداً للمنظمات اليت تعمل يف األسواق الدولية،قوة العمل لديها. وهذا التغري يف البيئة اخلارجية شمّكل هتد
الوقت يشمكل فرصاً حمتملة. األمر الذي قاد املديرين يف املستويات العليا يف هذه املنظمات إىل النظر إىل إدارة املوارد 

على مواجهة  حبيث تمكون قادرة (Mission)البشرية من منظور اسرتاتيجي اعتماداً على أهداف املنظمة ورسالتها 
املشمكالت اليت تنشأ مع استمرارها. ويف الوقت ذاته احملافظة على ممكانتها التنافسية واجلودة والفعالية. وكما بينت 
إحدى الدراسات وجود عالقة بني اسرتاتيجية املوارد البشرية واملمكانة العاملية للمنظمات، وأن املنظمات اليت تستخدم 

ملة يمكون أداؤها أفضل يف جمال حتقيق مستويات جودة عالية، وحتسني وتطوير أداء اسرتاتيجية موارد بشرية متمكا
. وتتضح األمهية املتزايدة املمنوحة حاليًا ملفهوم اسرتاتيجيات التدريب يف األدبيات والطروحات (37)أفرادها العاملني

اسات وظيفة ر املتزايد ملمارسات وسيالنظرية العديدة، ويف املمارسات املختلفة نتيجة أسباب كثرية كان أمهها األث
 .(38)التدريب على أداء األفراد العاملني

ومما سبق ميمكن استخالص التعريف التايل السرتاتيجية التدريب "بأهنا عملية هتدف إىل اختاذ القرارات االسرتاتيجية 
مهارات واملعارف دى امتالكهم للاملؤثرة على املدى البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء العاملني يف املنظمة وم
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 .15-13، ص2442عادل صاحل، مرجع سابق، مؤيد السامل، و  ( 39)

والمكفاءات والقدرات واملدخل الرئيسي السرتاتيجية التدريب هي االسرتاتيجية العامة للمنظمة واليت حتدد الرؤى 
 املستقبلية للمنظمة واألهداف اليت جيب حتقيقها".

ظمة وإدارة هام من أصول املن ويركز املدخل االسرتاتيجي للموارد البشرية على اعتبار أن الفرد هو أصل استثماري
املوارد البشرية هي شريك حقيقي وهام يف التخطيط االسرتاتيجي الشامل وأن عملها مل يعد حمصورًا فقط يف إدارة 

شتقة اخل، وإمنا جيب أن يمكون هلا رسالة واضحة م…األعمال اليومية لألفراد من استقطاب وتوظيف وتدريب وتقييم
يفهم اجلميع هذه الرسالة ويعمل مبقتضاها، وكذلك جيب أن يمكون هناك اسرتاتيجية  من رسالة املنظمة وجيب أن

واضحة إلدارة املوارد البشرية يف املنظمة حبيث يتم حتديد األهداف األساسية طويلة املدى للمنظمة يف جماالت إدارة 
 املوارد البشرية واليت تتجسد يف جماالت العمل واملمارسات التنفيذية اليومية.

 وميمكن أن حندد بعض اسرتاتيجيات املوارد البشرية كما يلي:

مركزية قرارات االختيار والتعيني وذلك من أجل ثبات سياسة االختيار واالستفادة من وجود اخلربات املتخصصة يف  -أ
 مركز واحد.

 التخلص من كل العوامل احملبطة جلهود العاملني أو املثبطة لروحهم املعنوية. -ب

 اعتماد سياسة اإلغراءات املالية للمكفاءات الرفيعة. -ج

 اعتماد سياسة التقليل من معدالت دوران العمل من خالل أسلوب جيد وفعال يف االختيار والتدريب والتحفيز. -د

 اعتماد العدالة يف التعامل مع مجيع العاملني يف جماالت تقومي األداء ونظام احلوافز والتدريب. -هـ

امج التطوير والتدريب جلميع املستويات اإلدارية ومبا يضمن رفع مهارات العاملني ملقابلة مسؤوليات وواجبات اعتماد بر  -و
 ارةالوظائف املختلفة باملنظمة حبيث تمكون اسرتاتيجية التدريب اليت يتم اتباعها منبثقة من االسرتاتيجية الوظيفية إلد

 املوارد البشرية وحتقق أهدافها.

 :(39)ل االسرتاتيجي لوظيفة التدريب مخسة ركائز أساسية وهيويتضمن املدخ 
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 .1175، ص2444أ، -4، العدد 24وك، جملد مجال أبودولة، ورياض طهماز، واقع عملية الربط والتمكامل ما بني اسرتاتيجية املنظمة واسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية، أحباث الريم ( 40)

االعرتاف بأمهية تأثري البيئة اخلارجية: حيث تقدم البيئة اخلارجية جمموعة من الفرص والتهديدات، وتتجسد هذه  -1
اف هبذه رت األمور بالقوانني والظروف االقتصادية والسياسية والتمكنولوجية، وال بد السرتاتيجية التدريب من االع

 التأثريات وحماولة استثمار الفرص والتقليل من التهديدات.

االعرتاف بأمهية املنافسة والطبيعة احلركية لسوق املوارد البشرية: تتنافس املنظمات على احلصول على األفراد العاملني  -2
لى استقطاهبم هتم أثر مباشر عالمكفؤين، حيث أن للقوى التنافسية يف إغراء العاملني من خالل تنمية وتطوير مهارا

 وبقائهم ووالئهم للمنظمة.

الرتكيز على حتقيق رسالة املنظمة يف األمد الطويل: أي ال بد أن تساهم اسرتاتيجية التدريب يف حتقيق ما تتمىن  -3
غريها من  ناملنظمة أن تمكون عليه مستقباًل. وتعّرف رسالة املنظمة على أهنا اخلصائص الفريدة اليت متيز املنظمة ع

 املنظمات املنافسة األخرى.

الرتكيز على وضع األهداف وصناعة القرارات المكفيلة بتحقيقها: ومتثل األهداف الوسائل الوسيطة اليت حتتاجها  -4
املنظمة لمكي ترتجم رسالتها وغاياهتا إىل إجراءات عمل حمددة وملموسة ميمكن قياسها، ويف هذا اإلطار تواجه إدارة 

 عديد من اخليارات االسرتاتيجية يف جمال تطوير العاملني يستلزم اختاذ قرارات واضحة بشأهنا، منها مثاًل:املنظمة ال

 * هل ندرب األفراد من أجل حتقيق أهداف املنظمة فقط أم أهداف األفراد أيضاً؟ 

 * ما هي املعايري املعتمدة يف تقييم فاعلية الربامج التدريبية؟ 

 التدريب يف املنظمة؟* من املسؤول عن  

حتقيق التمكامل مع االسرتاتيجية العامة للمنظمة وبقية االسرتاتيجيات الوظيفية: من أجل أن تمكون اسرتاتيجية التدريب  -5
والتطوير ذات فاعلية جيدة ال بد أن تتمكامل مع االسرتاتيجيات األخرى إلدارة املوارد البشرية يف املنظمة، فإذا انصبت 

نظمة على النمو والسيطرة على سوق معني، فال بد السرتاتيجية التدريب أن تركز على إكساب األفراد اسرتاتيجية امل
العاملني مزيداً من القدرات واملهارات الالزمة هلذا التحول، أما إذا ركزت اسرتاتيجية املنظمة على تقليص نشاطاهتا، 

 .(40)فراد العاملني يف جمال هذه األنشطةفال بد السرتاتيجية التدريب أن تقلص براجمها املقدمة لأل
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 .2442أمحد القطامني، اإلدارة االسرتاتيجية: حاالت ومناذج تطبيقية، عمان: دار جمدالوي للنشر والتوزيع،  ( 41)

  )42( Kasia Zdunczyk, John Blenkinsopp, Do Organizational Factors Support Creativity and Innovation in Polish 

Firms? European Journal of Innovation Management, Vol. 10, Issue 1, 2007, pp.25-40. 

 المطلب الثاني: خطوات إعداد استراتيجية التدريب

 :(41)إن عملية إعداد اسرتاتيجية التدريب متر باملراحل التالية

 حتليل اسرتاتيجية املنظمة وما تتضمنه من أهداف ومهام وسياسات وبرامج. -1

حيث الظروف واالجتاهات االقتصادية، والتطور التمكنولوجي، والعوامل حتليل ودراسة البيئة اخلارجية للمنظمة من  -2
 الدميغرافية، واألنظمة احلمكومية واملنافسة.

 حتليل ودراسة البيئة الداخلية للمنظمة من حيث: الوضع احلايل للمنظمة، ومعدل دوران العمل، وكفاءة القوى العاملة. -3

تتضمنه من سياسات وبرامج وموازنات بشمكل يسهم يف التمكامل مع إعداد وصياغة اسرتاتيجية التدريب وما  -4
 اسرتاتيجية املنظمة.

 يئة الداخلية واخلارجية للمنظمة.مراجعة اخلطة االسرتاتيجية للتدريب عند حدوث تغريات يف الب-5

اعدة يف نفس سوتسهم اسرتاتيجية التدريب يف صقل مهارة األفراد من ذوي القدرات اإلبداعية العالية، وكذلك امل 
الوقت على رفع مستوى األفراد من ذوي القدرات اإلبداعية املعتدلة إىل مستوى مقبول من اإلبداع، وخصوصًا يف 

، حيث تلعب اسرتاتيجية التدريب دورًا هامًا يف حتديد احتياجات (42)حالة مواكبة املعطيات التمكنولوجية احلديثة
ة ف املطلوبة من حيث العدد والمكم وبشمكل يتناسب مع التطلعات االسرتاتيجياملنظمة من املهارات والسلوكيات واملعار 

 للمنظمة.

 المطلب الثالث: معوقات تطبيق استراتيجية التدريب في المنظمات

هناك جمموعة من املعوقات واليت ميمكن أن تؤثر يف عدم وجود رؤية واضحة وبعيدة املدى ألمهية الدور االسرتاتيجي 
 ملنظمات وبالتايل تعيق وحتد من تطبيق هذه االسرتاتيجية، وأهم هذه املعوقات:للتدريب يف هذه ا

 عدم وضو، االسرتاتيجية العامة للمنظمة وبالتايل عدم وضو، أهدافها اليت تسعى لتحقيقها. -1
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 . 13، ص2449ة، أ. عساف، معتز عبد القادر، التميز يف إدارة املوارد البشرية، موسوعة التمييز اإلداري، اجلزء السابع، منشورات احتاد املصارف العربي 43

االسرتاتيجيات و عدم وجود الدعم المكايف من قبل اإلدارة العليا وعدم اهتمامها بصياغة االسرتاتيجية العامة للمنظمة  -2
 الوظيفية األخرى.

 مجود القوانني والتشريعات. -3

 عدم توفر الثقافة التنظيمية الداعمة للتدريب. -4

 عدم توفر النظم التمكنولوجية احلديثة الداعمة للتدريب. -5

 ضعف إميان اإلدارة العليا بالدور االسرتاتيجي للتدريب. -6

 ضعف نشاط حتليل الوظائف يف املنظمة. -7

 ضعف اإلممكانيات املالية املتاحة للتدريب. -9

 المطلب الرابع: إدارة العملية التدريبية

لضمان كفاءة وفاعلية التدريب من املهم أن يمكون التدريب جزءاً من عملية إدارة املوارد البشرية الشمولية، كما البد 

 أن ينظر إىل التدريب كعملية متمكاملة حبد ذاهتا هلا مدخالت وخمرجات ونشاطات. 

الزمة لوصول الغاية من النشاطات الفالتدريب عملية متمكاملة تبدأ من التخطيط وتنتهي بتقييم النتائج مرورًا بعدد 

 املنشودة منه. 

 (43)( يوضح اإلطار املنظم للعملية التدريبية 1والشمكل رقم )

 

 

 

تحديد 

االحتياجات 

 التدريبية

تصميم 

البرامج 

 التدريبية 

تنفيذ 

البرامج 

 التدريبية 

تقييم 

البرامج 

 التدريبية 
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 ، بتصرف.1117د. حسين، عبد الفتا، دياب، إدارة املوارد البشرية، مدخل متمكامل،  44
 نفس املرجع السابق، بتصرف.  45

 فاإلطار املنظم للعملية التدريبية ويمكون ب: 

 : (44)حتديد االحتياجات التدريبية -أوالً 

وضمن هذا الباب البد من أن نقف عند عدد من النقاط اليت تساعد يف الوصول إىل فهم أفضل ملاهية هذه املرحلة 

 من مراحل إدارة العملية التدريبية وتتمثل هذه النقاط فيما يلي: 

 دد االحتياجات التدريبية؟ ملاذا حن -1

لعل ابسط جواب على هذا السؤال هو املقولة الرائجة )) إذا مل يمكن لديك خطة، فأنت جزء من خمططات 

اآلخرين((. فأي نشاط يف املؤسسة البد أن يمكون مدروساً وخمططاً على أساس علمي وعملي ليحقق الغايات املرجوة 

 منه. 

إلدارة املوارد البشرية، ختصص له ميزانيات كبرية، وجهود ضخمة، فهو يستدعي إذن والتدريب باعتباره نشاطاً هامًا 

أن تقوم اإلدارة بالتخطيط اجليد له، وأول خطوات هذا التخطيط هي التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية اليت 

 هدافها. قيق أتوجد لدى أفراد معنيني يشغلون وظائف حمددة يف املؤسسة حىت تتممكن هذه املؤسسة من حت

 مفهوم االحتياجات التدريبية:  -2

تتعلق االحتياجات التدريبية من حيث املفهوم ببعدين زمنيني احلاضر واملستقبل، وبعبارة أخرى، تتعلق هذه 

  أي بالوضع احلايل وما جيب أن يمكون يف املستقبلTraining gap  (45)االحتياجات مبا يسمى الفجوة التدريبية 

العاجل أو اآلجل، وتشري األحباث إىل املسامهة المكبرية للتحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية يف تضييق الفجوة 

التدريبية، طاملا أن اجلميع متفق على أن تعريف وحتديد املشمكلة يشمكل اجلزء األكرب من حلها وعليه تظهر االحتياجات 
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 نفس املرجع السابق، بتصرف. 46
 نفس املرجع السابق، بتصرف. 47

بأشمكال ومظاهر عدة خالل حياة املنظم وعامليها، وتصب هذه التدريبية ضمن اإلطار املفاهيمي هلذا املصطلح 

 املظاهر يف املفهومني التاليني: 

  األول: )) ينظر لالحتياجات التدريبية على أهنا الفرق بني املستوى املعريف واملهاري الواجب توافره لدى الفرد ألداء

 .  (46)عمل معني وبني املستوى املوجود لديه فعاًل(

  هذا املفهوم ينأى باالحتياجات التدريبية عن التحجيم واالقتصار على جوانب اخللل والقصور يف املعارف الثاين: إن

واملهارات للعاملني، ولمكنه يذهب هبا تغطي احلاجة إىل النواحي واجلوانب التطويرية أو التحركات التطويرية يف املنظمة، 

اهات ) أهنا مجلة من املعلومات أو املهارات أو السلوكيات واالجتواملنحى الذي نعرف به االحتياجات التدريبية هنا هو 

  (47)اليت يراد صقلها وتنميتها لدى األفراد العاملني استعداد لتغيريات تنظيمية أو تمكنولوجية متوقعة يف بيئة العمل((

 من الذي يقوم بتحديد االحتياجات التدريبية؟  -3

 , نتيجة تعاون عدد من األفراد كما يلي:  تعترب عملية حتديد االحتياجات التدريبية

 املوظف الذي يؤدي العمل، فهو أدرى الناس جبزئيات عمله وبالتايل ميمكن أن ينقل لرئيسه املباشر حاجته التدريبية.    -ا

 هاملدير أو الرئيس املباشر، حبمكم إشرافه على العاملني وطبيعة عملهم وعالقاهتم باألعمال األخرى كل هذا خيول -ب

 معرفة ما يلزم مرؤوسيه من معلومات ومهارات ألداء العمل على الوجه املطلوب. 

اختصاصي التدريب يف املنظمة وهو شخص متفرّغ تقع هذه العملية ضمن مسؤولياته، يتصل  بالعاملني  -ت

 للحصول على البيانات الالزمة لتحليلها وتقدير االحتياجات التدريبية احلالية واملستقبلية.  

مستشار أو خبري تدريب خارجي: ينتمي إىل هيئة تدريبية أو استشارية مستقلة، ويقوم بنفس دور اختصاصي  -ث

 التدريب. 
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 .226م، ص1117حسين، عبد الفتا، دياب، إدارة املوارد البشرية، مدخل متمكامل،  48

واجلدير بالذكر أن جهود هؤالء األفراد ال تمكتمل وتؤيت أكلها إال بتأييد من جانب اإلدارة العليا وتسهيل مهامهم 

 ات التدريبية خصوصاً  وبالتدريب عموماً.واقتناع بأمهية دورهم، وبأمهية حتديد االحتياج

  

 

 

 

 

 
 .48( اعاله يوضح  التحديد الواقعي لالحتياجات التدريبية2الشمكل رقم )

 

 المطلب الخامس:  تصميم البرامج التدريبية

يعد الربنامج التدرييب األداة اليت تربط بني االحتياجات التدريبية واألهداف املطلوب حتقيقها من الربنامج واملوارد  

واملوضوعات التدريبية جمتمعة مع بعضها البعض ، ومن اجل أن تنجح عملية تصميم الربامج التدريبية يف منظمة ال 

تنمية مهارات وقدرات مرؤوسيهم وبني املسؤولني عن إدارة الربامج بد من تعاون كامل بني الرؤساء املسؤولني عن 

 التدريبية من جهة، وبني اختصاصي التدريب باملنظمة من جهة أخرى. 

 يتم تحديد واقعي

  التدريبية لالحتياجات

 بواسطة

 الفرد

 الرئيس

 مسؤول التدريب 

 مستشار خارجي 
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 331(.االجتاهات احلديثة يف إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، القاهرة:دار املعارف مبصر،ص:1172هاشم،زكي حممود) 49
 226عبدالباقي،مرجع سابق،ص: 50

51 Tracy, W(1971).Designing Training And Development Systems. New York,American Management 

Association,P:86-92 

ولمكن هذا ال ينمكر مسؤولية الفرد عن تنمية نفسه ذاتيا، فالفرد بطبيعة احلال هو املسؤول عن زيادة ثقافته العامة 

 :50ا لإلجراءات املتبعة يف تصميم الربامج التدريبيةوفيما يلي عرض .49وتعليم نفسه

حتديد أهداف الربنامج التدرييب:  عند تصميم الربنامج التدرييب جيب أن توضع األهداف على ضوء االحتياجات  -1

التدريبية اليت حددت من قبل اخذين بعني االعتبار الظروف التنظيمية والبيئية احمليطة والعالقة بني هذا الربنامج 

الربامج األخرى اليت نفذت واليت يف طريقها إىل التنفيذ. وجيب أن تمكون األهداف واضحة حبيث تصل إىل املتدربني و 

 بصورة كاملة وواضحة ليعرفوا بوضو، ما هو متوقع منهم نتيجة هلذا التدريب.

 : 51وقد وضع تراسي عشرة أسس حتدد األهداف التدريبية ميمكن تلخيصها فيما يلي

 ومات أو مهارات معينة الزمة لعدد متنوع من الوظائف، وتشرتك هذه الوظائف يف احلاجة إليها؟ أي هل هناك معل

هل جيب حتصيل هذه املعلومات واملهارات بغض النظر عن اختالف الوظائف اليت يشغلها األفراد؟ وهل ميمكن تعلمها 

 يف الوظيفة أو يلزم لتعلمها برنامج تدرييب معني؟

 لومات واملهارات املطلوب حتصيلها، وهل من املممكن أن حيصلها املتدرب نفسه، أم جيب أن ما درجة صعوبة املع

 يمكون هناك أسلوب أو طريقة خاصة لتعلمها؟

 ما مدى أمهية املهارة املطلوبة؟ وما هو أثر عدم توفرها؟ 

 لومات يف املهارات واملع ما مدى تمكرار استعمال املهارات أو املعلومات املطلوبة؟ وهل هناك طريقة مثلى لتعلم هذه

 الوظيفة او يف برنامج تدرييب خاص؟
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 135جع سابق،ص:ياغي،مر  52

  ما هو العائد من تدريب الشخص يف جمال معني من املهارات واملعلومات؟ وهل سيمكون أكفـأ أداء من الشخص

 الذي مل يدرب يف هذا اجملال؟

  اسب املعايري تساهبا؟ وهل تتنهل يستطيع املتدربون اك –ما مدى إممكانية حتصيل املهارات أو املعلومات املطلوبة

 املوضوعة مع قدراهتم ودوافعهم ومؤهالهتم وخرباهتم ومستويات نضوجهم؟

  ما درجة تناسب املعلومات واملهارات مع متطلبات الوظيفة حبيث ال تمكون أعلى أو أقل من هذه املتطلبات ، وحبيث

 يستطيع الفرد املتوسط اإلفادة منها؟

  تتميز بالصعوبة أو عدم قدرة الشخص على أدائها بالمكفاءة الواجبة؟ما هي جوانب الوظيفة اليت 

  ما مدى احتفاظ املتدرب باملعلومات واملهارات اليت يمكتسبها، هل سيمر وقت طويل قبل أن يستعمل هذه املعلومات

ذي يمكفي للتأكد من لواملهارات يف وظيفته؟ وما املستوى أو املعيار الذي جيب أن يبلغه يف هناية الربنامج التدرييب، وا

 أنه سيحتفظ مبا تعلم حىت يستعمله يف وظيفته؟

 - ما مدى احلاجة ملتابعة التدريب، وما املستوى املطلوب حتقيقه يف املتدرب يف برنامج تدرييب أو مرحلة تدريبية قبل

 يفة؟البدء يف برنامج أو مرحلة أخرى، أو قبل البدء يف متابعة التدريب أثناء األداء الفعلي للوظ

حتديد املادة التدريبية: تعترب املادة التدريبية عنصرا مهما من عناصر عملية التدريب، ويقصد هبا كل ما يستخدم يف  -2

عملية التدريب من مادة ممكتوبة كالمكتب واملذكرات واملقاالت والبحوث واحملاضرات املطبوعة واحلاالت الدراسية 

 .52ملتدربني خالل الفرتة الزمنية للربنامج التدرييبوغريها من املواد املطبوعة اليت توزع على ا
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53 Social SecurityAdministration.Training Aids Washington,1970: 1 

 ومن الشروط الواجب توافرها يف املادة التدريبية ألي برنامج تدريبية :

 أن تثري رغبة املتدرب للتعلم واملعرفة 

 أن تؤدي الغرض منها بنجا، وذلك بأن تمكون وثيقة الصلة بالربنامج التدرييب 

 ىل أهداف إجرائية من مهارات ومعلومات وسلوك حىت يتممكن املتدرب من تقدمي  تقسيم املادة العلمية أو حتليلها إ

 كل منها بالوسيلة واألسلوب املالئم لطبيعتها

 .تقدمي ممكونات املادة العلمية يف أسلوب التدريب املالئم لطبيعة كل ممكون على حدة 

وجيب أن ترتبط موضوعات التدريب باالحتياجات التدريبية وأهداف الربنامج التدرييب، وبنوعية األفراد املراد       

تدريبهم ومراكزهم اإلدارية، حيث ختتلف الفرتة الزمنية واملوضوعات التدريبية للربنامج حسب مستويات األفراد 

 العاملني.

عرضه  ل التدريب الوسيط الذي يستخدمه املدرب ليساعده يف حتقيق أهدافاختيار الوسائل التدريبية : يقصد بوسائ -3

 .53ملوضوعه التدرييب وذلك عن طريق نقل املعلومات أو الرسالة التدريبية من املدرب اىل املتدربني

 ةومن الوسائل التدريبية ما هو بسيط مثل الطباشري والقلم، ومنها ما هو أكثر حداثة مثل الوسائل السمعي     

والبصرية كالشرائح واألشرطة املغناطيسية، ومن الوسائل التمكنولوجية احلديثة ما يعرف باملؤمتر التلفزيوين أو االئتمار 

 عن بعد.
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مجادى الثانية،  24-21 نيه(. اختيار الوسائل التعليمية، حبوث ندوة ختطيط وتنفيذ الربامج التدريبية املنعقدة يف معهد اإلدارة العامة بالرياض يف الفرتة ما ب1441زالطيمو، فاروق) 54

 .44-35ص:

وتعترب عملية اختيار وسيلة التدريب عملية غري بسيطة كما خييل إلينا، والسبب يف ذلك يعود إىل أن هناك       

خمتلفة ومتداخلة تدخل فيها. كما وانه ال يوجد طريقة موحدة ميمكن إتباعها من عوامل ومتغريات ومعايري متعددة و 

 :54قبل املدربني. إال أن هناك عدة امتيازات ال بد من مراعاهتا مثل القيام بعملية االختيار وميمكن تلخيصها كاأليت

  لربنامج.ومدة انعقاد ااالعتبارات العلمية: وتشمل وسيلة التدريب ومثنها وبساطة تصميمها وعدد املتدربني 

 اعتبارات تتعلق باملتدرب: وتشمل نوعية ومستوى املتدربني التنظيمية ومستواهم العقلي والنضوجي وخلفيتهم العلمية 

 والعملية واالجتماعية وميوهلم واهتماماهتم وخرباهتم األخرى.

  يربط عالقة وسيلة  نامج التدرييب أناعتبارات تتعلق مبحتوى املادة اليت سوف يدرسها املتدربون : فعلى مصمم الرب

 التدريب مبحتوى املادة

  اعتبارات تتعلق باملدرب : ومن الضروري أن يتم اختيار وسيلة التدريب اليت يمكون مبقدور املدرب التعامل معها

ملتدربني أو اواستعماهلا قبل شرائها أو اختيارها والتأكد من أن الوسيلة ميمكن استخدامها جملموعة كبرية أو صغرية من 

تستعمل من قبل فرد واحد أو استعماهلا أثناء اجللسة أو بعد االنتهاء منها أو تستعمل لتقدمي معلومات دون تدخل 

 املدرب أو أن تسهم يف توضيح بعض األمور الفنية.

 املعقولة  راالعتبارات االقتصادية واحلضارية: جيب أن تمكون عملية اختيار الوسائل التدريبية ضمن الثمن واألسعا

 ومتماشية مع امليزانية املعتمدة هلذه األغراض.وكذلك جيب أن تمكون متوافقة مع حضارة اجملتمع.

 مدة الربنامج التدرييب الزمنية وممكان انعقاده:  -4
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 176الدوري،مرجع سابق،ص: 55
 134ياغي،مرجع سابق،ص: 56

تتضمن عملية اعداد الربنامج التدرييب حتضري جدول دراسة ليشمل الفرتة اليت يستغرقها التدريب. وخيتلف كل من 

 امج الزمنية وممكان انعقاده باختالف أهداف الربنامج وطبيعته ونوعية املشرتكني فيه ومركزهم الوظيفي، ويرتبطمدة الربن

 موعد الربنامج الزمين بوقت الفراغ املتا، لدى املشرتكني يف الربنامج.

 اختيار المتدربين :  -5

ي تنظيم واجتاهات، وهو القوة الدافعة ألان العنصر البشري هو العنصر األساسي للتنظيم مبا يتمتع به من دوافع 

إداري، كونه مصدر الطاقات وكون كل جنا، يعود إىل اجلهد البشري يف املقام األول، وتوجد عدة شروط تتعلق فيمن 

 :55يتم ترشيحهم للربامج التدريبية ميمكن إمجاهلا فيما يلي

 - ساسا يتعلم مهارة جديدة ال بد أن يمكون لديه إحأن يمكون املتدرب شاعرا باملشمكلة اليت يعاين منها، فمن يريد أن

 قويا حباجته هلا.

 أن يمكون لدى املتدرب استعدادا عاليا للتضحية باجلهد واملال من أجل رفع كفاءته 

 -.توافر املستوى العلمي لدى املتدرب، حىت يتسىن له مسايرة واستيعاب موضوعات الربنامج التدرييب 

 -ن يف التخصصية لدى املتدرب لتممكنه من املشاركة الفعالة يف الربنامج التدرييب سواء كا توافر احلد األدىن  من اخلربة

وزيع ومن اجلدير بالذكر أن عملية اختيار األفراد املطلوب تدريبهم تليها عملية ت مرحلة التنفيذ أم التقومي والتطوير

 :56مهمني لربامج أن يأخذ بعني االعتبار أمريناملتدربني املالئمني  على الربامج التدريبية املالئمة. وعلى مصمم ا

 حتديد عدد املتدربني الذين ميمكن للربنامج استيعاهبم 

 وجود جتانس بني املتدربني يف برنامج واحد 
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 . 2447، ) كيف ميمكن للمنظمات أن حتقق  ميزهتا التنافسية؟((، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين جلامعة اإلسراء، األردن، د. النعيمي ، صال، عبد القادر 57
 . 2447ن، سراء، األردد. النعيمي ، صال، عبد القادر، ) كيف ميمكن للمنظمات أن حتقق  ميزهتا التنافسية؟((، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين جلامعة اإل 58
 . 2447سراء، األردن، د. النعيمي ، صال، عبد القادر، ) كيف ميمكن للمنظمات أن حتقق  ميزهتا التنافسية؟((، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين جلامعة اإل 59
  http://www.irageg.org. 2441د. بلوناس، عبد اهلل، ) دور رأس املال الفمكري يف حتقيق امليزة التنافسية(، حبث منشور،  60

اختيار املدربني :إن املدرب هو العنصر األساسي يف جنا، خطة التدريب فهو يشمكل الوسيلة اليت يتم عن طريقها  -6

 التدريب.وتتلخص عملية اختيار املدربني يف مرحلتني أساسيتني:نقل رسالة وهدف 

 األبعاد( –المبحث الثالث مدخل حول الميزة التنافسية للمنظمات ) المفهوم 

 المطلب االول: مفهوم الميزة التنافسية 

فمكار املفمكر تبلورت امليزة التنافسية بوصفها مفهومًا إداريًا منذ منتصف السبعينات من القرن املاضي، وكان أل

 وحتليالته األثر املهم يف سيادة هذا املفهوم يف التطبيقات اإلدارية.   (Porter)االسرتاتيجي

واالهتمام الواسع يف أدبيات اإلدارة هبذا املفهوم، أظهر تباينًا واسعًا بشأن حتديد مضامينه األساسية، وميمكننا هنا 

 تلمس املفهوم من خالل التعاريف التالية: 

 )Pitts & Lei1996(قابلية املنظمة على إجناز نشاطاهتا املختلفة بفاعلية أفضل من املنافسني استناداً إىل املفمكرين 
(57) 

* القدرة على أداء األعمال بأسلوب معني أو جمموعة من األساليب اليت جتعل املنظمات األخرى غري قادرة على 

 (58)(Kotler1997)تناداً إىل املفمكر جماراهتا يف األمد القريب أو يف املستقبل، اس

* قدرة املنظمة على التفوق على منافسيها يف واحد أو أكثر من أبعاد األداء االسرتاتيجي ) المكلفة، الوقت، االبتمكار، 

 (59)2445اجلودة، املرونة، االعتمادية، التسليم( استناداً إىل املفمكر د. جنم عبود 

 :(60)سيةالمطلب الثاني: أبعاد الميزة التناف

 يرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين أساسيني: 

http://www.irageg.org/
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ة، رســـالة ماجســـتري غري منشـــورة، تجارية األردنيجهاد صـــاحل الدحيات، تقييم فاعلية الربامج التدريبية يف مراكز التدريب اخلاصـــة من وجهة نظر املتدربني: دراســـة تطبيقية على املصـــارف ال ( 61)

 .1111االقتصاد والعلوم اإلدارية،  املفرق: جامعة آل البيت، كلية

القيمة املدركة لدى العميل: ويقصد بذلك حتسني القيمة اليت يدركها العميل ملنتجات املنظمة)  -البعد األول

 تبادلية(. -استهالكية -استعمالية

التميز: إجياد الوسائل اليت حتقق اإلبداع واالبتمكار يف منتجات وخدمات املنظمة وطرق أدائها حبيث ال  -البعد الثاين

 ميمكن للمنافسني جماراهتا. 

 وتقاس امليزة التنافسية عرب متغرياهتا الثالث وهي:  -

 المكلفة املنخفضة.  -1

 اجلودة.  -2

 التسليم ) عامل الوقت(.  -3

 الثالث: الدراسات السابقةالمطلب 

لتمكوين صورة أدق حول موضوع الدراسة حاول الباحث احلصول على دراسات سابقة  يف موضوع الدراسة ونورد 
 أهم الدراسات ذات الصلة، وهي كما يلي:

تدربني: دراسة نظر امل ( بعنوان: تقييم فاعلية الربامج التدريبية يف مراكز التدريب اخلاصة من وجهة1111. دراسة جهاد الدحيات، )1
 .(61)تطبيقية على املصارف التجارية األردنية

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة فاعلية برامج التدريب يف مراكز التدريب اخلاصة وحتليل واقع هذه الربامج، 
ا، كما هدفت الدراسة هتوكذلك التعرف على أساليب ومستويات تقييم برامج التدريب املتبعة لتحديد سلبياهتا وإجيابيا

 إىل التعرف على األثر الذي حتدثه برامج التدريب على أداء العاملني يف املصارف التجارية األردنية.

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أن مراكز التدريب، وكذلك املصارف التجارية األردنية واليت شارك 
ناه املشارك أفرادها بعد التحاقهم بعملهم بفرتة زمنية ملعرفة فائدة التدريب وما جأفرادها يف التدريب ال هتتم بتقييم 

 نتيجة مشاركته بالتدريب.
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 .2443شذى عبيدات، واقع اسرتاتيجية وظائف املوارد البشرية يف قطاع البنوك األردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن،  ( 62)

  ) 63( Abdelgadir N. and Abdelhafiz Elbadri, Training Practices of Polish Banks: An Appraisal and Agenda for 

Improvement, Journal of European Industrial Training, Vol. 25, Issue 2/3/4, 2001, pp.69-79. 

وأوصى الباحث بضرورة قيام مراكز التدريب واملصارف مبتابعة وتقييم املتدربني بعد إهنائهم للتدريب وعودهتم إىل 
 عملهم الفعلي بفرتة زمنية معينة.

 .(62)( بعنوان: واقع اسرتاتيجية وظائف إدارة املوارد البشرية يف قطاع البنوك األردنية2443عبيدات، ). دراسة شذى 2

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع اسرتاتيجية وظائف إدارة املوارد البشرية يف قطاع البنوك األردنية ومنها 
ين النظرة ليت تقف أمام البنوك األردنية وهي بصدد تبوظيفة التدريب، وكذلك التعرف على أهم املشاكل واملعوقات ا

 االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية وأنشطتها املختلفة.

 وقد توصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

جي يأن البنوك األردنية لديها مقدرة متوسطة يف الربط بني إدارة املوارد البشرية يف جمال التدريب والتخطيط االسرتات -أ
 للبنك كمكل.

 أن تطبيق وظيفة التدريب للموارد البشرية يف البنوك األردنية تتم بدرجة عالية. -ب

أن من أهم املعوقات اليت تعيق تبين البنوك األردنية النظرة االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية وأنشطتها املختلفة ومنها  -ج
ية، وضعف ليت تدعم مشاركة املوظفني يف اختاذ القرارات االسرتاتيجوظيفة التدريب هي ضعف قيم الثقافة املنظمية ا

 التنسيق والتعاون بني دائرة املوارد البشرية والوحدات الوظيفية األخرى.

. دراسة 3 (Abdelgadir and Elbadri, 2001) : ، بعنوان "Training Practices of Polish Banks: An 

Appraisal and Agenda for Improvement".)63( 

( 34هدفت هذه الدراسة ملعرفة ممارسات التدريب وأنشطته يف البنوك البولندية، وقام الباحثان جبمع البيانات من )
بنمكًا يف بولندا. وتضمنت أنشطة التدريب اليت مت دراستها ما يلي: حتديد االحتياجات التدريبية، وتطوير الربامج 

وتوصلت الدراسة إىل أن العديد من هذه البنوك تتجاهل عملي حتديد التدريبية، وتقييم فاعلية هذه الربامج. 
 االحتياجات التدريبية، وغياب عملية تقييم نتائج الربامج التدريبية وانعمكاس ذلك بالتايل على أداء األفراد العاملني.
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  ) 64( Teresa Brannick, Sean de Burca, Brian Fynes, Evelyn Roche, Sean Ennis, Service Management Practice-

Performance Model: A Focus on Training Practices, Journal of European Industrial Training, Vol. 26, Issue 8, 2002, 

pp.394-403. 

 )65(Daniels, Sharon, “Employee Training: A Strategic Approach to Better Return on Investment”, Journal of 

Business Strategy, Vol. 24, Issue 5,  2003, pp.39-42. 

 )66(Gascó, José L., Llopis, Juan, González, M. Reyes, “The Use of Information Technology in Training Human 

Resources: An E-learning Case Study”, Journal of European Industrial Training, Vol. 28, Issue 5,  2004, pp.370-

382. 

-Service Management Practice" بعنوان:، (Teresa Brannick, et al, 2002). دراسة 4

mance Model: A Focus on Training Practices"Perfor(64). 

جاءت هذه الدراسة ملعرفة أثر ممارسات التدريب على مستوى تقدمي اخلدمة. وقام الباحثون جبمع البيانات من 
( شركة خدمية يف إيرلندا وتوصلت الدراسة إىل أن تقدمي برامج تدريبية ممكثفة وخمططة بشمكل سليم تساهم 143)

يف حتسني قدرة األفراد العاملني على تقدمي خدمات ذات مستوى مهارة عايل، وبالتايل زيادة رضا  وبشمكل كبري
 الزبائن.

 Employee Training: A Strategic Approach to Better“ بعنوان: ،(Daniels, 2003). دراسة 5

Return on Investment” (65). 
بنك بريطاين. وتوصلت الدراسة  يف عملية من تدريب األفراد العاملنيجاءت هذه الدراسة ملعرفة العوائد اليت تضيفها 

إىل أن التدريب يسهم وبشمكل كبري يف تطوير مهارات وتعلم األفراد العاملني، وبناء فرق العمل الفاعلة، وحتقيق 
 حتقيق يف، وهذا بدوره يسهم مستويات جودة عالية، وخلق ثقافة تنظيمية داعمة ألهداف واسرتاتيجيات املنظمة

 جيد على االستثمار يف التدريب. عائد

 The Use of Information Technology in Training“: بعنوان ،(Gascó, et.al, 2004). دراسة 6

learning Case Study”-Human Resources: An E (66). 
ية وخصوصاً إدارة املوارد البشر جاءت هذه الدراسة ملعرفة أثر استخدام تمكنولوجيا املعلومات على املمارسات اخلاصة ب

 .(Telefonica)اسرتاتيجية التدريب يف شركة االتصاالت اإلسبانية 

ري يف أن استخدام تمكنولوجيا املعلومات يف التدريب ساهم وبشمكل كببوأهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة 
امج التدريبية، ة للمتدربني، وحتسني أنظمة تقييم فاعلية الرب عالحتسني استغالل املديرين لوقتهم، وزيادة املشاركة الف



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

53 
 

يها لمكي فوحتسني بعد جودة هذه الربامج ونوعيتها. وهتدف هذه الشركة اخلدمية إىل تطوير أنظمة التدريب املستقبلة 
 تصبح قائمة على التعلم اإللمكرتوين الذايت للموظفني.

 :الخاتمة ا

ا احلايل موضوعا أساسيا من املوضوعات ذات األمهية اخلاصة يف دراسة اإلدارة نظرا ويعترب التدريب اإلداري يف عصرن 

ملا له من ارتباط مباشر بالمكفاية اإلنتاجية ألي منظمة، فقد أصبح حيتل ممكان الصدارة يف أولويات عدد كبري من 

د العجز جهاز صاحل للدولة وسالدول الصناعية بشمكل عام والدول النامية بوجه خاص. ألنه احد السبل املهمة خللق 

والقصور يف المكفايات اإلدارية لتحمل أعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه الدول. ويهدف التدريب اإلداري 

إىل تزويد املتدربني باملعلومات واملهارات واألساليب املختلفة املتجددة عن طبيعة أعماهلم املوكولة هلم وحتسني وتطوير 

وقدراهتم وحماولة تغيري سلوكهم واجتاهاهتم بشمكل اجيايب، بالتايل رفع مستوى األداء والمكفاءة اإلنتاجية مبا  مهاراهتم

، فال يمكفي أن وتعترب وظيفة التدريب ممكملة لوظيفة االختيار والتعيني العاملني هبا.يعود بالنفع على املنظمة وأفرادها 

عيني ار وتعيني العاملني، وإمنا من الضروري أن يعقب عملية االختيار والتتقوم إدارة املوارد البشرية باستقطاب واختي

إعداد برامج تدريبية تساعد على تطوير وزيادة مهارات العاملني وحتسني قدراهتم على أداء األعمال املسندة إليهم، 

عاية  حيتاج إىل الر ذلك الن اإلنسان البشري شأنه يف ذلك شأن عناصر اإلنتاج األخرى واألدوات واألجهزة مثال

والتطوير وفقا خلطط وبرامج حمددة. وتتمثل هذه الرعاية للعامل البشري يف مساعدته على اكتساب اجلديد واملعارف 

وتزويده باألساليب اجلديدة ألداء األعمال، وصقل مهاراته يف تنفيذ ما يعهد إليه من واجبات ومسؤوليات .  لذا، 

يتجزأ من التنمية اإلدارية وواحد من مداخلها وال ميمكن أن تتحقق هذه التنمية ما مل فان التدريب اإلداري جزءا ال 

يمكن هناك إطار موحد متناسق لمكل مداخل التنمية اإلدارية األخرى من تنظيم وإعادة وحتديث لألنظمة واللوائح 

 وتبسيط وتطوير اإلجراءات واألساليب املتبعة. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

54 
 

 المصادر والمراجع

وعادل صاحل، إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي، إربد: عامل المكتب احلديث للنشر والتوزيع، مؤيد السامل،  .1
 .14-13، ص ص2442

 .91، ص2444خالد عبدالرحيم اهلييت، إدارة املوارد البشرية: مدخل اسرتاتيجي، عمان: دار وائل للنشر،  .2
 .61، ص2444ية والعملية، القاهرة: الدار اجلامعية، صال، عبدالباقي، إدارة املوارد البشرية من الناحية العلم .3
 .233، ص1116عمر عقيلي، إدارة القوى البشرية، عمان: دار زهران للنشر،  .4
 . 349، ص1119النجار، حممد عدنان، إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي ، منشورات جامعة دمشق،  .5
 .2443رية)) األفراد((، منشورات جامعة دمشق، الفارس، سليمان خليل وآخرون، إدارة املوارد البش .6
مجال أبودولة، ورياض طهماز، واقع عملية الربط والتمكامل ما بني اسرتاتيجية املنظمة واسرتاتيجية إدارة املوارد  .7

 .1175، ص2444أ، -4، العدد 24البشرية، أحباث الريموك، جملد 
 .2442طبيقية، عمان: دار جمدالوي للنشر والتوزيع، أمحد القطامني، اإلدارة االسرتاتيجية: حاالت ومناذج ت .9
عساف، معتز عبد القادر، التميز يف إدارة املوارد البشرية، موسوعة التمييز اإلداري، اجلزء السابع، منشورات احتاد  .1

 . 13، ص2449املصارف العربية، 
 .226م، ص1117حسين، عبد الفتا، دياب، إدارة املوارد البشرية، مدخل متمكامل، 

 
(.االجتاهات احلديثة يف إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، القاهرة:دار املعارف 1172هاشم،زكي حممود)

 331مبصر،ص:
ه(. اختيار الوسائل التعليمية، حبوث ندوة ختطيط وتنفيذ الربامج التدريبية املنعقدة يف 1441زالطيمو، فاروق)

 .44-35مجادى الثانية، ص: 24-21 معهد اإلدارة العامة بالرياض يف الفرتة ما بني
النعيمي ، صال، عبد القادر، ) كيف ميمكن للمنظمات أن حتقق  ميزهتا التنافسية؟((، حبث مقدم إىل املؤمتر 

 . 2447العلمي الثاين جلامعة اإلسراء، األردن، 
. 4124بلوناس، عبد اهلل، ) دور رأس املال الفمكري يف حتقيق امليزة التنافسية(، حبث منشور، 

http://www.irageg.org  

http://www.irageg.org/


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

55 
 

جهاد صاحل الدحيات، تقييم فاعلية الربامج التدريبية يف مراكز التدريب اخلاصة من وجهة نظر املتدربني: دراسة 
كلية االقتصاد   ،تطبيقية على املصارف التجارية األردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، املفرق: جامعة آل البيت

 .1111والعلوم اإلدارية، 
شذى عبيدات، واقع اسرتاتيجية وظائف املوارد البشرية يف قطاع البنوك األردنية، رسالة ماجستري غري منشورة، 

 .2443جامعة الريموك، األردن، 
 
 

10. Abdelgadir N. and Abdelhafiz Elbadri, Training Practices of Polish Banks: An 

Appraisal and Agenda for Improvement, Journal of European Industrial Training, 

Vol. 25, Issue 2/3/4, 2001, pp.69-79. 

11. Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource 

Strategy & the Impact on World Class Status. Total Quality Management, Vol. 

11, No. 415, 2000, pp.554-561. 

12. Denis Leonard, Rodney McAdam, The Strategic Impact and Application of the 

Business Excellence Model: Implications for Quality Training and Development, 

Journal of European Industrial Training, Vol. 26, Issue 1, 2001, pp.4-13. 

13. Daniels, Sharon, “Employee Training: A Strategic Approach to Better Return on 

Investment”, Journal of Business Strategy, Vol. 24, Issue 5,  2003, pp.39-42. 

14. Gascó, José L., Llopis, Juan, González, M. Reyes, “The Use of Information 

Technology in Training Human Resources: An E-learning Case Study”, Journal 

of European Industrial Training, Vol. 28, Issue 5,  2004, pp.370-382. 

15. Kasia Zdunczyk, John Blenkinsopp, Do Organizational Factors Support 

Creativity and Innovation in Polish Firms? European Journal of Innovation 

Management, Vol. 10, Issue 1, 2007, pp.25-40. 

16. Tracy, W(1971).Designing Training And Development Systems. New 

York,American Management Association,P:86-92 

17. Social SecurityAdministration.Training Aids Washington,1970. 

18. Teresa Brannick, Sean de Burca, Brian Fynes, Evelyn Roche, Sean Ennis, 

Service Management Practice-Performance Model: A Focus on Training 

Practices, Journal of European Industrial Training, Vol. 26, Issue 8, 2002, 

pp.394-403. 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

56 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

57 
 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

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

 

 

 التخصصية لتنمية البشرية والتعليم لألبحاثجلة ام 
 م.2419 يوليو/متوز ، 4 ، اجمللد3عدد ال

1730-e ISSN 2462 

والتمكين الوظيفي على أداء الموظفين في المدارس العربية في ماليزيا: خطة أثر الثقافة التنظيمية 
 بحث

The Impact of Organizational Culture and Functional Empowerment 

Upon Staff Performance in Arab Schools in Malaysia: 

Research Plan 

 عبدالعزيز صالح محمد ابريكاو، ناصر حبتور 
, Nasser HabtoorSaleh Mohamed BrekhawAbdul Aziz  

 

Email: habtoornasser@yahoo.com 

Email: azizsaleh1978@gmail.com 
 

Faculty of Business and Accountancy, Lincoln University College (LUC), 

Selangor, Malaysia 
 

 م8192-هـ 9341
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

58 
 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  01/04/2018 

Received in revised form 

25/04/2018 
Accepted 01/06/2018 

Available online 15/07/2018 

Keywords:  

 

 

             

 

Abstract 

 

    Business organizations are witnessing developments in various fields. 

These developments have shown many external challenges facing these 

organizations in a more rapid, diversified and complex environment. Most 

business organizations are looking for ways to survive, succeed, and excel 

in these challenges. And most of the studies have indicated that most of the 

leading organizations are aware that man is the way to achieve excellence. 

Therefore, it is considered the main pillar in the success and progress of the 

organizations, and this requires attention and focus on the knowledge and 

skill it has to do business efficiently and effectively. Based on this fact, 

organizations have adopted the concept of employee empowerment, which 

is one of the modern management methods in the field of human resources 

management and is used to improve performance. Organizational culture is 

also a factor influencing the performance. Most researchers believe that one 

of the most important factors in the success of staff empowerment is the 

extent to which organizational culture is strongly linked. In addition, there 

are also dimensions of organizational culture emanating from within and 

outside the organization and from these dimensions after the disparity in 

power. Some studies have pointed to the problems of the organizational 

culture in developing countries, especially the Arab countries, and they have 

confirmed that the prevailing organizational culture is a mixed culture with 

a legacy of customs and traditions that do not agree with the fundamentals 

of positive culture. The aim of this study is to investigate the impact of 

organizational culture and functional empowerment on the performance of 

Arab school staff in Malaysia. 
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 الملخص 

تشهد منظمات األعمال تطورات يف خمتلف اجملاالت، أظهرت هذه التطورات حتديات خارجية عديدة تواجه   
تلك املنظمات يف بيئة أكثر سرعًة وتنوعًا وتعقيداً، لذلك أصبحت أغلب منظمات األعمال تبحث عن 

هتمام بالبيئة ذا عن طريق اإلوسائل متمكنها من البقاء واإلستمرارية والنجا، والتميز يف ظل هذه التحديات، وه
الداخلية حىت تتالئم مع البيئة اخلارجية؛ وقد أشارت معظم الدراسات إىل أن أغلب املنظمات الرائدة تدرك 
أن العنصر البشري فيها هو السبيل لتحقيق التميز، لذلك يُعد الركيزة األساسية يف جنا، وتقدم املنظمات 

عليه مبا ميلمكه من معرفة ومهارة للقيام بأداء األعمال بمكفاءة وفاعلية؛  ويتطلب هذا منها اإلهتمام والرتكيز
وإنطالقًا من هذه احلقيقة أصبحت املنظمات تتبىن مفهوم التممكني الوظيفي للموظفني حيث يعد أحد 

لتنظيمية ا األساليب اإلدارية احلديثة يف جمال إدارة املوارد البشرية ويستخدم يف حتسني األداء، كذلك تُعد الثقافة
من العوامل املؤثرة على األداء، ويرى أغلب الباحثني أن من أهم العوامل الألزمة لنجا، متمكني املوظفني هو 
مدى اإلرتباط بقوة الثقافة التنظيمية، كما إن هناك أبعاد للثقافة التنظيمية تنطلق من داخل املنظمة وخارجها 

د أشارت بعض الدراسات إىل وجود مشمكالت تعاين منها ومن هذه األبعاد بُعد التفاوت يف السلطة؛ وق
يمية السائدة هى الثقافة التنظ حيث أكدت على أن الثقافة التنظيمية يف الدول النامية وخاصة الدول العربية، 

ثقافة خمتلطة مبجموعة متوارثة من العادات والتقاليد واليت التتفق مع أسس الثقافة اإلجيابية؛ لذا فإن هدف 
لدراسة هو البحث يف أثر الثقافة التنظيمية والتممكني الوظيفي على أداء املوظفني يف املدارس العربية يف هذه ا

 ماليزيا.
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    مقدمة.
تشهد منظمات األعمال تطورات يف خمتلف اجملاالت أبرزت حتديات عديدة تواجهها املنظمات، لذلك     

والنجا، يف ظل هذه التحديات، ويتطلب منها هذا اإلهتمام تبحث معظم املنظمات عن البقاء واإلستمرارية 
[، 2412والرتكيز على املورد البشري مبا ميلمكه من معرفة ومهارة للقيام بأداء األعمال بمكفاءة وفاعلية ] النسور:

وإنطالقًا من هذه احلقيقة أصبحت املنظمات تتبىن مفهوم التممكني الوظيفي من خالل حتفيز املوظفني 
م يف عملية إختاذ القرار وتبسيط العالقات وقنوات اإلتصال وكسر احلدود التنظيمية الداخلية بني وإشراكه

اإلدارة واملوظفني ووضعهم يف مركز حتمل مسؤولية قراراهتم واملشاركة يف عملية صنع القرار مع اإلدارة ]املعايطة 
رية، حلديثة يف جمال إدارة املوارد البش[؛ حيث يعد التممكني الوظيفي أحد األساليب اإلدارية ا2413وملحم:

والذي ميمكن إستخدامه يف حتسني األداء واإلنتاجية وجودة اخلدمات يف املنظمات اخلدمية، ورضا املوظفني 
[، وذلك من خالل منح السلطة وتوثيق العالقة بني املوظفني 2411والعمالء وزيادة الفعالية التنظيمية ]نافع:

ستويات اإلدارية مبا حيفزهم على تقدمي أفمكارهم وتنمية مسامهاهتم اإلبتمكارية خلدمة وبني املنظمة يف كل امل
املنظمة، وهلذا سعت العديد من األراء واإلجتاهات واملنظمات إىل املناداة بتممكني املوظفني وتقوية مركزهم، 

 [.2441ري ]املغريب:بغية إتاحة الفرصة لإلبداع واإلبتمكار، بإعتبارهم جزءاً أساسياً من النظام اإلدا

أهم العوامل اليت يرتمكز عليها التممكني لتحقيق أهداف املنظمة، بل يصعب  كما بينت دراسة نافع أنه من      
إال أن أغلبهم يرى أهنا  –وقد إختلف الباحثون يف حتديدها  - تنفيذ خطط ومراحل التممكني دون توافرها

[، وعلى ذلك فإن مستوى التممكني الوظيفي يرتبط 2411نافع:تتمثل يف ثقافة التممكني )الثقافة التنظيمية( ]
بقوة ثقافة املنظمة، وعليه وجه كل من منظري اإلدارة اإلسرتاتيجية والسلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 
وكذلك علم إجتماع املنظمات إهتمامهم إىل موضوع ثقافة املنظمة بإعتبارها أحد العوامل األساسية احملددة 

[ ، لذلك أصبحث الثقافة التنظيمية من 2411جا، وتفوق منظمات األعمال ]السخل وآخرون:لن
املوضوعات اليت حتظى باإلهتمام يف اجملاالت على إعتبار أهنا من احملددات الرئيسية لنجا، املنظمات، ألهنا 
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واملشاركة يف إختاذ  مكار واإلبداعترتمكز على القيم واملفاهيم اليت تدفع أعضاءها إىل اإللتزام والعمل اجلاد واإلبت
 [.2413القرارات وحتسني اخلدمة واإلستجابة السريعة واملالئمة إلحتياجات العمل]جلويل:

أن اجملتمعات تتألف من ثقافات متعددة األبعاد، وأن لثقافة   Hofstede-1114وقد وجد هوفستيد      
ومن هذه األبعاد هو التفاوت يف السلطة  املنظمة أبعاد رئيسية تنطلق من داخل املنظمة وخارجها،

[، ومن هذا 2444:[ حيث إن هذا البعد حظي بإهتمام العديد من الباحثني ]العتييب2444:]العتييب
اإلهتمام تربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا ستحاول أن تلقي الضوء على هذا املدخل وهو إتساع نطاق السلطة 

لتممكني ياس الثقافة التنظيمية ودورها يف إجياد البيئة املناسبة لتحقيق امن خالل تطبيق الشورى كأحد أبعاد ق
 الوظيفي وأثرها على أداء املوظفني. 

 مشكلة الدراسة
إن التحديات النامجة عن البيئة اخلارجية للمنظمات تتطلب منها البحث عن وسائل متمكنها من البقاء      

ورد البشري م بالبيئة الداخلية حىت تتالئم مع بيئتها اخلارجية، واملواإلستمرارية والتميز، وذلك عن طريق اإلهتما
[، لذلك تسعى املنظمات لبناء ثقافة تنظيمية 2412:يُعد الركيزة األساسية يف جنا، وتقدم املنظمات ]النسور

ذا هل مرنة تستجيب للتغريات املتسارعة، وتؤثر على سلوكيات املوظفني وإنتمائهم مبا خيدم أهداف املنظمة،
فإن جنا، أي منظمة مرتبط مبدى كفاءة وفاعلية أداء مواردها البشرية وعلي ذلك األداء يعترب احملور الرئيسي 
واجلوهري الذي تنصب حوله جهود املديرين، كونه يشمكل أهم أهداف املنظمة، والثقافة التنظيمية تعد من 

جد يف علم اإلدارة جمموعة من العناصر اليت ميمكن [؛ كما يو 2415العوامل املؤثرة على األداء ]زليخة ومسيحة. 
[، 2414:أن تعترب جوانب قوة متمكن املوظف من أداء عمله بشمكل أفضل مثل: الصالحية، املسؤولية]وايل

وهذا حيتم على املنظمات أن تسعى إىل ما الهناية ملواجهة التحديات العاملية إذا أرادت أن تمكون متقدمة أو 
 غريها من املنظمات من خالل أداء املوظفني لتحقيق األهداف. على قدم املساواة مع

يث حوهناك دراسة إستطالعية كشفت على أنه الزالت هناك مشمكالت كثرية ترتبط بالثقافة التنظيمية،    
الثقافة التنظيمية السائدة يف بعض الدول النامية هى ثقافة خمتلطة مبجموعة متوارثة من العادات  أشارة إىل أن 

 والتقاليد واليت التتفق مع أسس الثقافة اإلجيابية اليت ختدم وحتقق مصلحة العمل وأهدافه، بل التتفق حىت مع
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لبقاء  [، ونتيجةً 2441:فني ]حلواينالشريعة اإلسالمية اليت وضعت النظام األخالقي القومي للعمل واملوظ
املنظمات العربية لعقود طويلة حتت تعددية املستويات اإلدارية وهرميتها، وطول خطوط اإلتصال الرمسية، 
واملركزية الشديدة، والسرية يف املعلومات اليت تعطى للموظفني، فقد أصبح هذا عائقًا اليوم أمام الطموحات 

ظمات باإلممكان، لذلك أصبحت العديد من املن اإلصالحية والتنموية، بل بات عبئًا حتمل تمكاليفه مل يعد
؛ لذا فإن مشمكلة هذه الدراسة جاءت [2413بن نافلة:و العربية تعاين من املشمكالت والسلبيات ]فالق 

 تبحث يف: أثر الثقافة التنظيمية والتممكني الوظيفي على أداء املوظفني يف املدارس العربية يف ماليزيا.

 أهمية الدراسة.
ة هذه الدراسة من مسامهتها يف عدة جماالت خمتلفة؛ ففي املنظمات املبحوثة يسعى الباحث إىل تنبع أمهي    

تقليص الفجوة بني أهداف املنظمات وأداء املوظفني فيها، كذلك املسامهة يف التحديث اإلداري ومواجهة 
؛ ويأمل الباحث أن البقاءالتحديات املعاصرة بالتطوير والتحسني املستمر للوصول إىل التميز واإلستمرارية و 

تضع هذه الدراسة توصيات تساهم يف إجياد منوذج تطبيقي يربز من خالل هذه املدارس العربية.كما تمكمن 
طة من خالل إتساع ممارسة السل باإلهتمام مببدأأمهية هذه الدراسة بسعى الباحث إىل حماولة اإلضافة العلمية 

[ 1111ظيمية، فقد أثبت كل من ]أبو السعود:إضافة بُعد الشورى يف قياس الثقافة التن
[ أن الشورى واسعة وشاملة 2441[ و]صايف ويوسف:2446[ و]عبد العظيم:2444و]القطاطشة:

[؛ وتعترب عصمة Bin Yasin:2015ملمارسة السلطة؛ وميمكن تطبيقها يف أي مستوى إداري يف املنظمات ]
القرارات  القرار فهى تؤدي إيل مشاركة املوظفني يف صنع من اإلحنراف والتعسف وامليل عن جادة احلق يف إختاذ

وهلا أثار إجيابية  [؛Al-Daba:2014وتعزز الشفافية واملساءلة وتؤدي إىل إدارة فعالة وزيادة اإلنتاجية ]
من أساسيات التممكني الوظيفي هو تذويب  [.كذلكZain et al:2015على أداء وجنا، املنظمات ]

[، ملساعدة املوظفني على أن يمكونوا أكثر مقدرة وسلطة يف 2414:]وايل اجلماعي إحتمكار السلطة يف العمل
كلما زاد تبين اإلدارة لنمط واسع يف [ بأنه  2415[؛ حيث أثبث ]الشريف:2414:أداء أعماهلم ]ديوب

ويمكون له أثر على أداء املوظفني؛ وهنا كذلك  ميمكن أن تربز السلطة كلما زاد مستوى التممكني الوظيفي 
  اإلضافة العلمية للشورى يف قياسها للثقافة التنظيمية أن تساعد يف إجياد البيئة املناسبة للتممكني، وقياس أثره

كعامل  يف تقليص الفجوة. كما تعود أمهية هذه الدراسة على الباحث نفسه ألنه يرغب يف اإلستزادة العلمية؛ 
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وبإممكانية  -باحث حسب علم ال -الثقافة التنظيمية أول دراسة تبني إرتباط الشورى كأحد أبعاد قياس وتعترب 
تها على املستوى وكل ذلك يمكسب الدراسة أمهي تطبيقها ضمن بيئات خمتلفة ميمكن أن جيعلها أكثر أمهيةً ومتيزاً؛

 التطبيقي واألكادميي. 

 

 

 أسئلة الدراسة.
 العربية مباليزيا؟.ما مدى تأثري الثقافة التنظيمية على التممكني الوظيفي يف املدارس  -9

 أثر التممكني الوظيفي على أداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا؟. ما هو  -8

 ما هو تأثري الثقافة التنظيمية على أداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا؟. -4

ني يف املدارس العربية وظفما أثر التممكني الوظيفي كعامل وسطي يف العالقة بني الثقافة التنظيمية وأداء امل -3
 مباليزيا؟.

 أهداف الدراسة.
 هتدف الدراسة إىل حتقيق األيت:     

 معرفة تأثري الثقافة التنظيمية على التممكني الوظيفي يف املدارس العربية مباليزيا. -9

 معرفة أثر التممكني الوظيفي على أداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا. -8

 ري الثقافة التنظيمية على أداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا.قياس تأث -4

قياس أثر التممكني الوظيفي كعامل وسطي يف العالقة بني الثقافة التنظيمية وأداء املوظفني يف املدارس  -3
 العربية مباليزيا.

 فرضيات الدراسة.
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 التالية:يسعى الباحث يف هذه الدراسة إىل إختبار الفرضيات        

 الفرضية األوىل:
 يوجد أثر دال إحصائياً بني الثقافة التنظيمية والتممكني الوظيفي يف املدارس العربية مباليزيا.     

 الفرضية الثانية:
 يوجد أثر دال إحصائياً بني التممكني الوظيفي وأداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا.     

 الفرضية الثالثة:
 يوجد أثر دال إحصائياً بني الثقافة التنظيمية وأداء املوظفني يف املدارس العربية مباليزيا.    

 الفرضية الرابعة:
يوجد أثر دال إحصائيًا للتممكني الوظيفي كعامل وسطي يف العالقة بني الثقافة التنظيمية واألداء الوظيفي    

 يف املدارس العربية مباليزيا.

 حدود الدراسة.
 قياس أثر الثقافة التنظيمية والتممكني الوظيفي على أداء املوظفني فقد مث حتديد الدراسة باحلدود األتية:ل  

وهذه احلدود متعلقة مبمكان تطبيق الدراسة، وهو مجيع املدارس العربية يف ماليزيا  حدود الدراسة املمكانية: -1 
 ة هلا.والىت تعمل حتت إشراف كامل لسفارات الدول العربية التابع

حدود الدراسة البشرية: وهذه احلدود تتعلق بعينة الدراسة، حيث إنه سيتم إختيار مديري األقسام  -2
 واإلدارات واملعلمني يف املدارس بإعتبارهم وحدة معاينة ترتمكز عليهم حمصلة العمل  يف هذه املنظمات.

املتغري  متغريات الدراسة، واملتمثلة يف حدود الدراسة العلمية: وهذه احلدود متعلقة بدراسة العالقة بني -3
 املستقل وهو: الثقافة التنظيمية وأبعاده، واملتغري الوسطي وهو: التممكني الوظيفي وأبعاده، واملتغري التابع وهو:

 أداء املوظفني وأبعاده.

 مصطلحات الدراسة.
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 تعاملها مع البيئة اها املنظمة يفهى دليل سلوك املوظفني يف املنظمة والقاعدة اليت تتبن الثقافة التنظيمية:
 [.2413الداخلية واخلارجية ]عمرو: 

هو منح املوظفني قوة التصرف وإختاذ القرارات واملشاركة الفعلية من جانب العاملني يف التمكين الوظيفي: 
إدارة املنظمات اليت يعملون فيها وحل مشمكالهتا والتفمكري اإلبداعي وحتمل املسؤولية والرقابة 

 [.2415]التوفيق:

ة قيام املوظفني بتنفيذ املهام والواجبات الوظيفية املنوطة هبم لتحقيق أهداف اإلدارة بمكفاء هوأداء الموظفين: 
 [.2414]املدرع:

 [.Bin Yasin:2015] هى أداة عمل مدروس حلماية املصاحل العامة وحل القضاية العامة :الشورى

 الدراسات السابقة.
دراسة فتناولت العديد من الدراسات موضوع الثقافة التنظيمية والتممكني الوظيفي وأداء املوظفني،   

[Alexandru: 2015]  إن أهم ما خلصت إليه هو أن الثقافة التنظيمية تعترب شرط مهم يعمل يف كل ف
ة صحية وناجحة، تعزيز منظممنظمة وهى يف الغالب غري مرئية ألعضاء املنظمة أو البيئة الداخلية، وتساعد يف 

[ فقد بينت دراسته أنه توجد عالقة إجيابية وقوية بني أداء املوظفني وبني عناصر الثقافة 2415أما ]حممد:
[ إىل أن عناصر الثقافة التنظيمية هلا تأثري على األداء الوظيفي 2416التنظيمية ؛ وتوصلت دراسة ]املغريب:
 Ehtesham et]يمية أثر على أداء املوظفني أثبتت هذا دراسة يف املنظمات؛ كما إن للثقافة التنظ

al:2011] ؛ وأثبتت هذا دراسة[Saeed et al:2013] ؛ وبأبعاد أخرى خمتلفة، وإستنتج
كشفت دراسة و [ وجود أثر ملمكونات الثقافة التنظيمية يف حتسني أداء املوظفني يف املنظمة؛ 2412]النسور:

القة إرتباطات طردية بني متمكني املوظفني والوالء التنظيمي يف املنظمة؛ [ عن وجود ع2415]جوهر وذهيبة:
أن التممكني مرتبطا بشمكل إجيايب مع األداء الوظيفي للموظف،   [Yilmaz:2015]وأكد 

[ إىل وجود عالقة إرتباط إجيابية بني التممكني الوظيفي وبني األداء الوظيفي؛ أما 2414وأشارت]سعيدة:
شار إىل وجود عالقة إرتباطية إجيابية قوية بني التممكني وتطوير األداء؛ كما أثبتت [ فقد أ2412:]مسعود

[ 2415:[ بأبعاد أخرى للتممكني ؛ وأكد ]التوفيق2412:[ ودراسة ]خليل2411:هذه العالقة دراسة ]نافع
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[ أن 2413:أن للتممكني الوظيفي تلك العالقة بينه وبني تطوير وحتسني األداء؛ كما بينت دراسة ] الزاملي
العالقة موجبة بني التممكني وبني درجة ممارسة اإلبداع اإلداري لدى املوظفني؛ ودراسة ]السعود 

[  2413:[ أظهرت وجود عالقة بني التممكني وإإلجناز لدى املوظفني؛ أما دراسة ]بوسامل2414واحلموري:
زة التنافسية دور يف حتقيق امليكشفت عن جمموعة من النتائج كان من أبرزها أن سياسة متمكني املوظفني هلا 

[ كذلك خلصت إىل وجود عالقة بني التممكني الوظيفي وبني التميز 2414:للمنظمة؛ ودراسة ]البحيصي
 التنظيمي يف املنظمة.

 

 

 

 منهجية الدراسة. 
 المنهج العلمي المستخدم في الدراسة. -أ

ائج الدراسة لوصف وتفسري وحتليل نت سوف تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي المكمي التحليلي، وذلك   
  التطبيقية اليت سيقوم هبا لإلجابة على تساؤالت الدراسة وإثبات فرضياهتا.

 مجتمع وعينة الدراسة وأسلوب العينة. -ب

املدارس العربية مباليزيا من معلمني ومديري  من موظفي( موظف 461جمتمع هذه الدراسة سيمكون من )   
األقسام واإلدارات، ولتمثيل حجم العينة هلذا اجملتمع متثياًل دقيقًا سوف يعتمد الباحث على طريقة العينة 

 ادلة روبريت ماسون حلساب حجم العينة:وذلك  وفقا ملع العشوائية

 وسيلة جمع البيانات. -ج

سوف يقوم الباحث باإلطالع على الدراسات السابقة والنتائج اليت توصلت إليها، واملقاييس اليت    
 إستخدمتها، ومن مث يقوم بتطوير إستبانة وذلك لقياس العالقة بني متغريات الدراسة املستقل والتابع.

    112 
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 أداة الدراسة. صدق وثبات -د

سوف يقوم الباحث بإختبار صدق وثبات اإلستبانة بطريقة معامل ثبات كروبناخ الفا، بإستخدام برنامج    
(SPSS.) 

 أسلوب تحليل البيانات.  -ه

املدعوم من برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم  (AMOS VERSION 20)سوف يثم إستخدام برنامج   
أهداف الدراسة ولإلجابة عن تساؤالهتا وإختبار فرضياهتا من خالل األساليب ( لتحقيق SPSS) اإلجتماعية

 االحصائية التالية:

 وذلك لقياس ثبات أداة الدراسة. :أسلوب كرونباخ ألفا 
 وذلك لوصف جمتمع الدراسة وإظهار خصائصها باإلعتماد على  :أسلوب النسب والتمكرارات واملتوسطات

جابة على أسئلة الدراسة وترتيب متغرياهتا حسب أمهيتها باإلعتماد على النسب املئوية والتمكرارات، واإل
 املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية.

  أسلوب منذجة املعادلة البنائية(Structural Equation Modeling-SEM) وذلك لقياس الفرضيات :
  آن واحد. وإجياد نسبة اخلطأ يف اإلجابات وحتلليل العالقة بني املتغريات يف

 أسلوب التحليل العاملي التوكيدي(Confirmatory Factor Analysis) :  للوصول إىل أدلة الصدق
 البنائي لعوامل الدراسة املتمكونة من ثالثة متغريات رئيسية.

 نمذجة املعادلة البنائيأسلوب البناء املتمكامل ل Full Fledged Structural Equation) 

Modeling إلختبار النموذج النظري للدراسة من أجل الوصول إىل نتائج عالية الثقة(: وذلك. 
 نموذج الدراسة.

حملاولة حل مشمكلة الدراسة عمل الباحث على إجياد منوذج إفرتاضي هلذه الدراسة مبراجعة وتطوير مناذج     
 ودراسة [2414:]أبومسورة دراسةو   [Tabouli:2016مكانت دراسة ]فالدراسات السابقة 

بعد )القيم بشمل النموذج ثالثة متغريات، متغري مستقل: متثل يف الثقافة التنظيمية ، ف[2414:]املرتوك
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التنظيمية، القيادة اإلدارية، اهليمكل التنظيمي، الشورى(؛ ومتغري وسطي: متثل يف التممكني الوظيفي، ببعد 
د )كفاءة ختطيط ثل يف أداء املوظفني، ببع)السلطة، املشاركة، املسؤولية، وضو، اهلدف(؛ وكذلك متغري تابع: مت

 (.1األعمال، كفاءة تنفيذ األعمال، اإلبداع، اجلهد املبذول(؛ كما يف الشمكل رقم )

 

 

 

                                                                                 

 
 

 منوذج الدراسة إعداد الباحث.( 1شمكل رقم: )

 أهم النتائج المتوقعة من الدراسة.

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ووفقاً للنتائج اليت توصلت إليها فإن هناك جمموعة من النتائج    
 :املتوقعة هلذه الدراسة كالتايل

[، 2446مبا أن جمال ممارسة السلطة يف الشورى أوسع من جمال السلطة يف الدميقراطية  ]عبدالعظيم: -1
وألن كلما زاد تبين اإلدارة لنمط واسع يف السلطة كلما زاد مستوى التممكني الوظيفي لدى املوظفني 

د الشورى وبني املقاسة ببع [؛ فإنه من املتوقع وجود عالقة إرتباطية بني الثقافة التنظيمية2415]الشريف:
 التممكني الوظيفي. 

ة هناك أثر دال إحصائياً بني الثقافة التنظيمية وبني التممكني الوظيفي، وتتفق هذه النتيجة املتوقعة ونتيج -2
 .[2415[ ودراسة ]الشريف:2413[ ودراسة ]املعايطة وملحم:2449دراسة ]الضمور :

 

H4 

 

 

H4 

 أداء الموظفين
 كفاءة ختطيط األعمال  -
 كفاءة تنفيذ األعمال  -
 اإلبداع  -
 اجلهد املبذول -
 

 

 التمكين الوظيفي
 السلطة -
 املشاركة -
 املسؤولية -

 وضو، اهلدف-
 

 

 الثقافة التنظيمية
 التنظيميةالقيم  -
 القيم اإلدارية           -
 اهليمكل التنظيمي -
 الشورى -

 

 

H3 

H2 H1 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

69 
 

ة ونتيجة لتممكني الوظيفي وأداء املوظفني، وتتفق هذه النتيجة املتوقعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ا -3
ودراسة [ Chen:2011[ ودراسة ]2411[ ودراسة ]عقده:2411[ ودراسة ]نافع:2449دراسة ]البلوي:

[ Meyerson and Dewettinck:2012دراسة ][ و 2412[ ودراسة ]مسعود:2412]العجمي:
 Bashaدراسة ][ و 2414ودراسة ]سعيدة:[ Tajuddin:2013دراسة ][ و 2413:دراسة ]زين العابدينو 

and Reddy:2014 ]:[ و 2415ودراسة ]التوفيق[ دراسةNbegwa:2015 ودراسة ]
[Yilmaz:2015.] 

 هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية وأداء املوظفني، وتتفق هذه التنيجة املتوقعة -4
 Ehtesham]دراسة [ و Sinha et al:2010ودراسة ] [Wang and Haiyin:2010]ونتيجة دراسة 

et al:2011 ] [ ودراسة 2413:[ ودراسة ]زهرة2413[ ودراسة ]صديقي:2412دراسة ]النسور:و
[Omondi:2014 ]:[ ودراسة 2414[ ودراسة ]أبو مسرة:2414ودراسة ]محد[Sotirofski:2014 ]

دراسة [  و 2415[ ودراسة ]حممد:2415ة ]عماد الدين:[ ودراس2415ودراسة ]زليخة ومسيحة:
  .[2416ودراسة ]املغريب:[ 2415]خلوف:

من املتوقع أن حتقق نتائج هذه الدراسة هدف اإلضافة العلمية يف جمال اإلدارة بإممكانية إضافة الشورى   -5
دة بداية إنطالق لفمكرة جدينتائج إجيابية حبيث تمكون ك كعامل يف قياس الثقافة التنظيمية، وذلك بالوصول إىل

تعترب بداية بعدم البحث يف هذا اجملال أو تغيري بعض العوامل  يف جمال اإلدارة اإلسالمية، أو غري ذلك حبيث
 يف دراسات أخرى.

 الخاتمة.
تواجه منظمات األعمال املعاصرة حتديات بسبب التطورات املختلفة يف عدة جماالت، جعل البيئة الداخلية  

هلذه املنظمات أكثر سرعًة وتنوعًا وتعقيداً، مما حتتم عليها البحث عن وسائل متمكنها من البقاء   واخلارجية
لذلك فقد أدركت أغلب املنظمات أن املورد البشري  واإلستمرارية والتميز والنجا، يف ظل تلك التحديات،

ية، هلذا سعت ألعمال بمكفاءة وفاعلهو السبيل لتحقيق التميز وذلك مبا ميلمكه من معرفة ومهارة للقيام بأداء ا
العديد من األراء واإلجتاهات واملنظمات إىل املناداة بتممكني العاملني من خالل حتفيزهم وإشراكهم يف عملية 
إختاذ القرار ووضعهم يف مركز حتمل املسؤلية مع اإلدارة، لتقوية مراكزهم الوظيفية وإعتبارهم جزءاً أساسياً من 
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املنظمات،حيث ُوجد من العوامل الألزمة لنجا، متمكني املوظفني هو درجة اإلرتباط بقوة النظام اإلداري يف 
الثقافة التنظيمية، بإعتبارها من احملددات الرئيسة لنجا، وفشل املنظمات، ألهنا ترتمكز على أبعاد مهمة منها 

 .لعملالقيم واملشاركة يف إختاذ القرارات، لإلستجابة املالئمة والسريعة إلحتياجات ا

وإنطالقًا من أهم ممكونات الثقافة التنظيمية وهى القيم واملشاركة يف إختاذ القرارات، فإن قيم أخالقيات     
العمل يف اجملتمعات اإلسالمية ترتمكز على الدين اإلسالمي كمصدر مهم من مصادر تشمكيل الثقافة يف 

ا الشورى هى أوسع جمال ملمارسة السلطة، ألهن منظمات اجملتمع املسلم؛ وأما املشاركة يف إختاذ القرارات فإن
أحد الدعائم األساسية للنجا، والريادة يف اإلسالم وهى ثابتة يف القرآن والسنة واإلمجاع، ومقيدة بالشريعة 
ومرتبطة بقيم أخالقية نابعة من الدين، فهى ثابتة وغري خاضعة للتقلبات وامليول والرغبات، فهى تظبط 

 .التصرفات والرغبات

لذلك فإن تقدمي ثقافة التنظيمية مميزة بالشورى يف اإلسالم ومتمكني املوظفني سوف يمكون له أثر على أداء     
املوظفني يف املنظمة ويمكون من أهم الوسائل اليت متمكن املنظمات من البقاء واإلستمرارية والنجا،  يف اجملتمع 

 اإلسالمي خاصة ومنظمات دول العامل عامة.
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Abstract 

 

This research is aimed at identifying obstacles that will determine the needs 

of training. The research primarily uses a yardstick consisting of 26 words to 

determine obstacles directed to the trainers. This study includes: Working on 

overcoming these obstacles in an academic and methodological manner; 

determining their inability to deal with these obstacles systematically; lastly, 

producing a conclusive and an academic study by identifying these obstacles in a 

correct manner. 

 الملخص 

هدفت الدراسة اىل معرفة معوقات حتديد دراسة االحتياج التدرييب من وجهة نظر املدربني واملدربات ، 
( عبارة ؛ ملعرفة ترتيب معوقات دراسة االحتياج التدرييب . كانت أعلي عبارة 26استخدم الباحث مقياس ممكون من )

( . جاءت درجات املعوقات بدرجة كبرية  ، ومن نتائج 3.13( ، وأقل عبارة متوسطها )444)متوسطها احلسايب
الدراسة: وجود معوقات كثرية ومتعددة ، ومن توصيات الدراسة : التخطيط املسبق لتحديد االحتياجات التدريبية ، 

 التعامل مع املعوقات بشمكل علمي ومنهجي ، والعمل على عالجها بشمكل متوازن .
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 جملةم( ، 2414وجهة نظرهم ،)( حممد العمايرة ، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االساسية ومديراهتا ومساعديهم يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف االردن من  67

 13 ، ص 4، ع 12احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس ، جملد 
 91م( ، عمان : دار املسرية  ، ص 2411( بالل السمكارنة ، حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية ، ) 68
هـ ( رسالة ماجستري ، ممكة : 1433( منصور السلمي، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االبتدائية مبدينة ممكة املمكرمة يف ضوء متطلبات االدارة االلمكرتونية، ) 69

 22جامعة ام القرى ، ص 
 74لنيل ، ص م( ، القاهرة : مطبعة ا1116( حسني عبدالفتا،، دور التدريب يف تطوير العمل االداري، ) 70

 
 مقدمة :

االحتياجات التدريبية من العناصر املهمة يف جنا، العملية التدريبية، فهي مرحلة مهمة لضمان جنا، أي 
قرار بعد إجراء دراسة االحتياجات، وخاصة التدريب ، " فتحديد االحتياجات التدريبية ، مرحلة مهمة ، ودقيقة 

 أثره إىل باقي خطوات التدريب ، وذلك هدر كبري يف، فأي نقص حيدث يف مرحلة حتديد االحتياجات ينتقل 
 .(67)اجلهد والنفقات ، مما يوَلد اجتاهات سلبية لدى املتدربني"

ويؤكد خرباء التدريب أن االحتياجات التدريبية " ال تقتصر فقط على جوانب اخللل أو القصور، ولمكنها 
متتد أيضا إىل جوانب تطويرية معينة، فهي بذلك تعين معلومات أو مهارات أو اجتاهات يراد تنميتها يف شخص أو 

 (68)عدد من األشخاص . " 

 موضوع الدراسة:

 االحتياجات من أهم اخلطوات يف العملية التدريبية، ويرى بعض خرباء التدريبتعترب عملية حتديد دراسة 
. ويؤكد أحد خرباء التدريب، (69)" أهنا ال حتظى باالهتمام الالزم من القائمني على اإلدارة واملسئولني عن التدريب "

دريب، وبالتايل هو  عملية التأن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية تمكمن يف كوهنا تعترب عنصرا مهما وجوهريا يف
شرط أساسي من شروط تنمية املوارد البشرية بشمكل عام؛ ألهنا تقرر طبيعة األهداف التدريبية كًما ونوعا واجتاها 

(70) . 

ويشري خرباء التدريب ، إىل وقوع أخطاء من املختصني عند دراسة حتديد االحتياجات التدريبية ومنها : 
لى ع بني االحتياجات والرغبات التدريبية ، االعتماد يف حتديد االحتياجات التدريبيةعدم القدرة على التمييز 
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 274م ( ، عمان : دار صفاء ، ص 2441( نادر أبو شيخة، إدارة املوارد البشرية ، )  71
 154، غزة : اجلامعة االسالمية ، ص  ، رسالة ماجستريم( 2444( حممود أبو حامد ، واقع التدريب يف وزارة الزراعة الفلسطينية من وجهة نظر املتدربني ، ) 72

التخمني والتقليد ، الرتكيز على االحتياجات التدريبية احلالية وإمهال املستقبلية منها ، عدم األخذ  بعني االعتبار 
 .(71)عن احتياجاهتم التدريبية اآلراء اليت تبديها اإلدارة العليا والعاملني يف املنظمة عند التعبري 

 
  

وأشارت بعض الدراسات واألدبيات إىل عدم وجود ختطيط علمي لالحتياجات التدريبية، باإلضافة إىل عدم إشراك 
 .(72)املتدربني يف رسم اخلطط والربامج التدريبية بالشــــــــــــــــــمكل املطلوب 

 تساؤالت الدراسة:

 السؤال الرئيس التايل :حتاول الدراسة اإلجابة عن 

 ما معوقات تحديد دراسة االحتياج التدريبي من وجهة نظر المدربين والمدربات ؟

 ويتفرع منه األسئلة التالية :

 ما املفاهيم املتعلقة بدراسة االحتياجات التدريبية  ؟ -1
 ما ترتيب معوقات دراسة االحتياجات التدريبية ؟ -2
 ما طرق عالج هذه املعوقات ؟ -3

 : لدراسةأهداف ا
 معرفة املفاهيم املتعلقة بدراسة االحتياجات التدريبية . -1
 معرفة معوقات دراسة حتديد االحتياجات التدريبية. -2
 معرفة ترتيب معوقات دراسة االحتياجات التدريبية من وجهة نظر املدربني واملدربات. -3
 حتديد طرق عالج معوقات دراسة االحتياجات التدريبية . -4
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 27هـ ،1422، جدة : دار الشروق ، 6عبداهلل ، املرشد يف كتابة االحباث ، ط( حلمي فودة وعبدالرمحن  73
 113هـ ، ص1416( صاحل العساف ، املدخل اىل البحث والعلوم السلوكية ، الرياض : ممكتبة العبيمكان ،  74
،  11ستوى االدارة الوسطى واالدارة اإلشراقية بقطاع البنوك االردنية " احباث الريموك ، جملد ( مجال أبو دولة و مريفت امني ، " واقع حتديد االحتياجات التدريبية مل 75

 / 2443أ ، 3عدد 
 م  2414غزة : جامعة االزهر ،  ( رجب السراج، واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف املنظمات غري احلمكومية بقطاع غزة ، رسالة ماجستري ، 76

 أهمية الدراسة :
 ضرورة معرفة معوقات دراسة حتديد االحتياجات التدريبية .

 معرفة معوقات دراسة حتديد االحتياجات التدريبية تساعد يف جنا، خطة التدريب . -1
 قلة الدراسات العلمية املرتبطة بدراسة االحتياجات التدريبية .  -2

 منهج الدراسة:

وقف الباحث على وصف ظاهرة معينة ممثلة يف املقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي" الذي يركز فيه 
. ويطبق هذا املنهج ملعرفة" بعض احلقائق (73)الراهن، فيقوم بتحليل خصائص تلك الظاهرة والعوامل املؤثرة فيها"

لواقع..  االظاهرة املدروسة اليت متمَكن الباحث من تقدمي وصف شامل وتشخيص دقيق لذلك التفصيلية عن واقع 
 (74)عـــــلى إصدار أحمكام تقوميية على واقع معني" كما أنه يساعد

 الدراسات السابقة:

قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة يف هذا اجملال، ومل جيد دراسة تناولت معوقات دراسة حتديد 
االحتياجات التدريبية، وامنا كلها تناولت حتديد االحتياجات بشمكل عام يف ختصصات خمتلفة، وبعضها ذكرت 

  املعوقات عرضا ضمن الدراسة، ونذكر بعض منها ، وهي :

 (75)م( 2443)دراسة أبو دولة وأيوب ، -1
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية ملستوى اإلدارة الوسطى، ومن 

ي عدم وجود خطط ريبية، هنتائج الدراسة: أكثر العقبات اليت تواجه املديرين يف عملية حتديد االحتياجات التد
 إسرتاتيجية وأهداف واضحة لعملية حتديد االحتياجات التدريبية.

 (76)( 2414)دراسة السراج،  -2
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 212م ، ص  2445، القاهرة : مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مهارات أخصائي التدريببدالرمحن توفيق، ( ع 77
م ،  2441الزهر ، ، غزة : جامعة ا رسالة ماجستري( عزة رزق ،  واقع برامج التدريب يف املنظمات األهلية يف حمافظات غزة ) دراسة حتليلية يف ضوء معايري اجلودة (،  78

 24ص 
 36( رجب السراج ، مرجع سابق ، ص 79

هدفت الدراسة إىل معرفة واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف املنظمات غري احلمكومية 
 لية حتديد االحتياجات التدريبية وأمهها: بقطاع غزة. ومن نتائج الدراسة: وجود جمموعة من معوقات عم

 عدم وجود موارد مالية كافية. -1
 عدم وجود خطط واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية. -2
 عدم وجود نظام حيدد االحتياجات التدريبية. -3
 لتدريبية.اافتقار القائمني على حتديد االحتياجات التدريبية للخربة يف تطبيق االساليب املختلفة لتحديد االحتياجات  -4

 المبحث األول: المفاهيم المتعلقة باالحتياجات التدريبية:
 

يف هذا املبحث و  يعترب حتديد االحتياجات التدريبية، أول خطوات التدريب املنظم، ألي منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشأة أو مؤسسة،
دريبية، فاملطلب األول، عن مفهوم حتديد االحتياجات الت نتطرق إىل عدة عناصر تتعلق باالحتياجات التدريبية؛

املطلب الثاين عن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية، املطلب الثالث عن مصادر وطرق حتـــــــــــــــــــــديد االحتياجات 
الحتياجات ا التدريبية، املطلب الرابع عن خصائص االحتياجات التدريبية ، املطلب اخلامس عن صعوبات حتديد

 التدريبية .
 المطلب االول: مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية  

 
يف هذا املطلب يتم عرض مفهوم حتديد االحتياجات التدريبية، فعَرفها توفيق أهنا " عملية حتليل جماالت عدم التوازن 

، كما عَرفها رزق " (77)حية أخرى " بني األداء املستهدف واألداء احلايل من ناحية والفرص التدريبية املتاحة من نا
.  (78)أهنا العملية اليت يتم هبا حتديد وترتيب االحتياجات التدريبية واختاذ القرارات بشأن هذه االحتياجات " 

واضاف السراج تعريفا؛ إذ يرى أهنا "العملية اليت من خالهلا يتم تشخيص الفجوة بني ما ميلك الفرد من معارف 
الية، وبني معارف ومهارات واجتاهات مطلوبة ألداء عمله احلايل أو املستقبلي بفاعلية وكفاءة ومهارات واجتاهات ح

 . ويوافق الباحث على التعريف األخري كتعريف إجرائي ملفهوم حتديد االحتياجات التدريبية.(79)" 
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 25( عزة رزق ، مرجع سابق ، ص  80
 159م ، ص 2446، القاهرة : ممكتبة عني مشس ،  إدارة املوارد البشرية( عادل الزيادي ،  81

 المطلب الثاني: أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:
 : وهييتفق الباحث مع رزق يف أن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية تمكمن يف عدة مستويات،  

 حتديد مستوى األداء املطلوب والنتائج املتوقعة لتحسني األداء. -1
 حتديد جمال التدريب املطلوب.  -2
 حتديد مستوى الفئة املستهدفة من التدريب. -3
 .(80)ايري أسس لتقومي وقياس نتائج التدريب وضع معايري اختيار الفئة املستهدفة، وضع مع -4

 المطلب الثالث: مصادر التعرف على االحتياجات التدريبية 
زخرت األدبيات واملصادر يف جمال التدريب بذكر عدد من املصادر للتعرف على االحتياجات التدريبية، 

 فمن هذه املصادر: 
 التوصيف الوظيفي واملقارنة مبؤهالت وخربات شاغليها. -1
 معدالت األداء. -2
 تقارير المكفاءة. -3
 آراء الرؤساء حول كفاءة وفاعلية العمل بوحداهتم. -4
 آراء العاملني حول مدى كفاءهتم وفاعليتهم يف العمل.  -5
 (81)تقارير التفتيش وأجهزة الرقابة  -6

 
 المطلب الرابع: خصائص االحتياجات التدريبية:

 هناك خصائص ترتبط باالحتياجات التدريبية وهي: 
 اختالف عملية حتديد االحتياجات التدريبية من منظمة إىل أخرى،  -1
 ختتلف االحتياجات يف منظمة ما عن االحتياجات التطويرية يف املنظمة نفسها  -2
 صعوبة حصر االحتياجات التدريبية احلالية واملستقبلية يف التطبيق العملي . -3
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 19(رجب السراج ، مرجع سابق ،  82
 149( بالل السمكارنة ، مرجع سابق ، ص  83

 (82)صياغة االحتياجات التدريبية على شمكل أهداف تدريبية 

 المطلب الخامس: صعوبات تحديد االحتياجات التدريبية 

ختتلف صعوبات حتديد االحتياجات التدريبية من منظمة ألخرى ، حبسب طبيعة املنظمة وظروفها املالية والعملية ، 
 وحبسب أدبيات التدريب ، تمكمن الصعوبات فيما يلي : 

 عدم مبادرة األقسام أو اللجان إىل حتديد احتياجاهتا التدريبية ،  -1
 التعجل يف تنفيذ الربامج بدون حتديد االحتياجات التدريبية ،  -2
 االهتمام بالمكم دون النوع ،  -3
 إسناد عملية التدريب لغري املختصني ،  -4
 التدريبية ،  السعي خلفض تمكاليف التدريب من خالل تنفيذ التدريب بدون دراسة االحتياجات -5
 تمكرار نفس الربنامج يف كثري من خطط التدريب ،  -6
 عدم تلبية الربامج لالحتياجات التدريبية ،  -7
 عدم توافر البيانات المكافية للتدريب يف اجلهات املقدمة للتدريب ،  -9
 عدم اهتمام األفراد بالربامج وعدم االقتناع باألهداف ،  -1

 (83)فية دون املهارية والسلوكية .اجتاه التدريب لتلبية االحتياجات املعر  -14
 

 المبحث الثاني : ترتيب معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية 
يف هذا املبحث يتم التعرف على ترتيب معوقات دراسة حتديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر املدربني 

( مدرباً ومدربة ، ملعرفة 94عبارة ( مت توزيعها على عدد ) 26واملدربات ، من خالل عمل مقياس حيتوى على  )
وقات ملتوسطات احلسابية ، مت ترتيب املعترتيب معوقات دراسة االحتياجات التدريبية ، ومن خالل استخدام ا

( . 3.13( وأقل متوسط حسايب )4.14حسب درجة املتوسط احلسايب ؛ حيث بلغ أعلى متوسط حسايب )
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ا ترتيب م يتضمن هذا املبحث عرضًا لنتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة: 
 لتدريبية ؟معوقات دراسة تحديد االحتياجات ا

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب للدرجات املستحقة لمكل 
 من وجهة نظر أفراد العينة، وكانت النتائج كما يلي:دراسة تحديد االحتياجات التدريبية معوق من معوقات 

 
 (9الجدول )

 المعيارية والترتيبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 للدرجات المستحقة لكل معوق من معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية 

 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب درجة المعوق

9 

عدم قناعة 
العاملني 

واملستهدفني 
بأمهية دراسة 

 حتديد االحتياج

 1 كبرية 1.463 4.14

1 

ضعف التأهيل 
العلمي 

للممكلف 
بدراسة 

االحتياج 
 التدرييب

 2 كبرية 1.431 4.44
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5 
التحفظ يف  

 ةالتقارير السنوي
 3 كبرية 4.197 3.11

3 
عدم وجود 

وصف وظيفي 
 واضح

 4 كبرية 1.125 3.19

13 
ضعف تطبيق 

أدوات مجع 
 املعلومات

 5 كبرية 4.992 3.96

1 
عدم وجود 

خطة 
 إسرتاتيجية 

 6 كبرية 1.111 3.96

15 

ضعف الطريقة 
العلمية يف 

تفسري نتائج 
 مجع املعلومات

 7 كبرية 4.124 3.96

25 
إسناد دراسة 

حتديد االحتياج 
 لغري املختصني

 9 كبرية 1.223 3.95

14 
ضعف البناء 

العلمي ألدوات 
 مجع املعلومات

 1 كبرية 1.453 3.93
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2 

عدم وجود 
سياسات 

وإجراءات 
لألعمال 

 باملنظمة

 14 كبرية 1.469 3.91

11 

تطبيق أدوات 
مجع املعلومات 

بشمكل غري 
 علمي

 11 كبرية 1.449 3.94

7 

عدم معرفة 
املوظف ملساره 
املهين باملنظمة 

. 

 12 كبرية 1.414 3.76

23 

عدم وضع 
مسار مهين 

حبيث يساعد 
املوظف على 
احلصول على 
ممكان افضل 

 باملنظمة .

 13 كبرية 1.434 3.76

14 
اختيار أدوات 

غري مناسبة 
جلمع 

 14 كبرية 1.419 3.73
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املعلومات 
املناسبة لدراسة 
 حتديد االحتياج

12 

اقتصار طلب 
املنظمة على 

مدخل يف 
 دراسة االحتياج 

 15 كبرية 4.966 3.61

17 

ضعف القدرة 
على حتديد 

التدريب املالئم 
املناسب 

للموظف 
 واملنظمة

 16 كبرية 1.144 3.69

4 
وجود عدم 

 هيمكل تنظيمي
 17 كبرية 1.261 3.69

6 
قلة املعلومات 

اخلاصة 
 باملوظفني

 19 كبرية 1.144 3.69

11 

عدم الربط بني 
رضا املستفيد 

وتوجهات 
 املنظمة

 11 كبرية 1.459 3.64
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21 

صعوبة إجياد 
معيار تصنيف 

لالحتياج 
التدرييب 
 للمنظمة

 24 كبرية 1.442 3.55

24 

أزمة ثقة يف 
الشخص 

املمكلف بدراسة 
 حتديد االحتياج 

 21 كبرية 1.159 3.54

24 

صعوبة إجياد 
معيار تصنيف 
جيمع عناصر 

االحتياج 
 التدرييب

 22 كبرية 1.431 3.53

26 

غياب الضوابط 
األخالقية لدى 

املختصني يف 
دراسة االحتياج 

 التدرييب

 23 كبرية 1.331 3.51

22 

عدم  القدرة 
على التفريق 

بني  األهداف 
العامة 

 24 كبرية 1.411 3.54
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والسلوكية 
الناجتة من 

دراسة االحتياج 
 بدقة .

19 

صعوبة حتديد 
األفراد 

احملتاجني 
 للتدريب

 25 متوسطة 1.225 3.36

16 

عدم القدرة 
على حتديد 

ممكان التدريب 
 يف املنظمة

 26 متوسطة 1.216 3.13

 
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات املستحقة لمكل معوق من معوقات 1يبني اجلدول )

دراسة حتديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر أفراد العينة مرتبة تنازليا، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية 
( 9معوق كبرية ،كان أعالها العبارة )(؛ حيث حصلت معظم العبارات على درجات 3.13 – 4.14هلا بني )

)عدم قناعة العاملني واملستهدفني بأمهية دراسة حتديد االحتياج( ؛حيث حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته 
( على درجة معوق متوسطة كان أدنامها العبارة 16، 19( ودرجة معوق كبرية، بينما حصلت العبارتان )4.14)
ممكان التدريب يف املنظمة( حيث حصلت على أقل متوسط حسايب ، وقيمته  ( )عدم القدرة على حتديد16)
 .معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية(، وهذا يدل على أن مجيع هذه العبارات متثل 3.13)
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 حيث مت استخدام التدريج التايل للداللة على متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة املعوق:
 

 درجة املعوق احلسايباملتوسط 

 قليلة جدا 1.94أقل من 

 قليلة 2.51 – 1.94

 متوسطة 3.31 – 2.64

 كبرية 4.11 – 3.44

 كبرية جدا فما فوق 4.24

 
 

 المبحث الثالث: طرق عالج معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية 
رتيبها االحتياجات التدريبية ، حسب تهذا املبحث، يتم استعراض بعض طرق عالج معوقات دراسة حتديد  

 وفق املتوسط احلسايب .
 المعوق األول: عدم قناعة العاملين والمستهدفين بأهمية دراسة تحديد االحتياج

 ( ، وميمكن عالج هذا املعوق من خالل األساليب التالية :4.14بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )  
 بأمهية دراسة االحتياجات التدريبية .التوعية العلمية واملهنية بشمكل عام  -1
 توزيع النشرات اهلادفة بني العاملني واملستهدفني بضرورة تطبيق دراسة حتديد االحتياجات التدريبية . -2

 
 المعوق الثاني: ضعف التأهيل العلمي للمكلف بدراسة االحتياج التدريبي

 عوق من خالل ما يلي :(، وميمكن عالج هذا امل4.44بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق ) 
 زيادة الدورات التخصصية للعاملني يف هذا اجملال. -1
 إسناد هذه النوعية من الدراسات للمتخصصني ذوي اخلربة املهنية العالية. -2
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 المعوق الثالث: التحفظ في التقارير السنوية
 :( ، وميمكن عالج هذا املعوق من خالل مايلي 3.11بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 حتديد املعلومات املطلوبة يف دراسة االحتياجات التدريبية بدقة. -1
 توضيح متطلبات عملية دراسة االحتياجات التدريبية بدقة يف عملية االتفاقيات. -2

 المعوق الرابع: عدم وجود وصف وظيفي واضح
 (، وميمكن عالجه من خالل ما يلي:3.19بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 التنظيمي من الناحية القانونية واإلدارية. مراجعة اهليمكل -1
 طلب الوصف الوظيفي لمكل وظيفة موجودة باهليمكل التنظيمي  -2
 املقارنة بني الوظائف املوجودة يف الواقع مع وظائف اهليمكل التنظيمي. -3

 المعوق الخامس: ضعف تطبيق أدوات جمع المعلومات
 جه مبايلي :( ، وميمكن عال3.96بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 تدريب املختصني يف دراسة االحتياجات على اختيار األدوات املناسبة جلمع املعلومات. -1
 التعاقد مع اجلهات املهنية والعلمية املختصة يف عمل مجع البيانات واملعلومات. -2

 المعوق السادس: عدم وجود خطة إستراتيجية
 ه مبايلي :( ، وميمكن عالج3.96بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 عمل توعية ونشرات خاصة بأمهية اخلطط اإلسرتاتيجية لنجا، الشركات. -1
 وضع خطة اسرتاتيجية عاجلة للمنشأة عند دراسة االحتياجات .  -2
 التأكيد على اجلهة املستفيدة بوجود خطة إسرتاتيجية . -3

 
 المعوق السابع: ضعف الطريقة العلمية في تفسير نتائج جمع المعلومات

 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.96املتوسط احلسايب هلذا املعوق )بلغ 
 إسناد تفسري نتائج حتليل البيانات للمختصني يف هذا اجملال . -1
 تدريب املختصني يف دارسة االحتياجات على حتليل البيانات بطريقة علمية . -2
 ال .مراجعة حتليل وتفسري نتائج النتائج من قبل املختصني واملهنيني يف هذا اجمل -3
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 المعوق الثامن : إسناد دراسة تحديد االحتياج لغير المختصين
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.95بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 إسناد دراسة حتديد االحتياج للمختصني يف ذلك اجملال . -1
 إعادة تأهيل املمكلفني بدراسة حتديد االحتياج علميا ومهنيا . -2

 البناء العلمي ألدوات جمع المعلوماتالمعوق التاسع: ضعف 
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.93بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 االستعانة باملختصني يف جمال اإلحصاء يف بناء األدوات العلمية. -1
 تأهيل دارسي االحتياجات يف جمال أدوات مجع املعلومات . -2

 
 مال بالمنظمةالمعوق العاشر: عدم وجود سياسات وإجراءات لألع

 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.91بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
 تشجيع املنشأة الراغبة يف دراسة احتياجاهتا التدريبية على عمل وتنظيم السياسات واإلجراءات لديها. -1
 حماولة معرفة السياسات املطبقة باملنظمة من خالل املقابالت مع أصحاب الصالحية فيها . -2

 ق الحادي عشر : تطبيق ادوات جمع المعلومات بشكل غير علميالمعو 
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.94بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 التدريب على تطبيقها بشمكل فعال . -1
 الربط بني دراسة االحتياجات والناحية العلمية يف تطبيق األدوات . -2

 المهني بالمنظمة .المعوق الثاني عشر : عدم معرفة الموظف لمساره 
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.76بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 تعريف املوظف حبقوقه وواجباته الوظيفية . -1
 عمل وصف وظيفي لمكل الوظائف املعتمدة يف اهليمكلة . -2

المعوق الثالث عشر : عدم وضع مسار مهني بحيث يساعد الموظف على الحصول على مكان أفضل 
 بالمنظمة .

 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.76بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
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 ضبط املسارات املهنية لمكل الوظائف يف اهليمكلة . -1
 توضيح املسار املهين لمكل موظف. -2

 المعوق الرابع عشر : اختيار أدوات غير مناسبة لجمع المعلومات المناسبة لدراسة تحديد االحتياج
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.73يب هلذا املعوق )بلغ املتوسط احلسا

 حتديد األدوات املناسبة جلمع املعلومات . -1
 حتديد العالقة بني دراسة االحتياج واملعلومات املطلوبة ؛ لتحديد األدوات املناسبة  -2

 المعوق الخامس عشر : اقتصار طلب المنظمة على مدخل واحد في دراسة االحتياج
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.61هلذا املعوق )بلغ املتوسط احلسايب 

 إقناع املنظمة بأمهية مداخل حتليل دراسة االحتياج . -1
 التوضيح ألصحاب القرار بضرورة استخدام أكثر من مدخل . -2

 المعوق السادس عشر : ضعف القدرة على تحديد التدريب المالئم المناسب للموظف والمنظمة
 ( ، وميمكن عالجه مبايلي :3.69) بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق

 ضرورة حتليل متطلبات الوظيفة املعتمدة يف اهليمكلة  -1
 الربط بني مؤهالت املوظف ومتطلبات الوظيفة . -2

 المعوق السابع عشر: عدم وجود هيكل تنظيمي
 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.69بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 ي، لتسهيل أعماهلا.تشجيع املنظمات على عمل هيمكل تنظيم -1
 التواصل مع أصحاب القرار؛ ملعرفة أسباب عدم وجود هيمكل تنظيمي . -2

 المعوق الثامن عشر : قلة المعلومات الخاصة بالموظفين
 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.69بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 مراجعة بيانات املوظفني إلجياد املعلومات اخلاصة هبم -1
 احلصول على املعلومات من خالل املوظفني  -2

 المعوق التاسع عشر : عدم الربط بين رضا المستفيد وتوجهات المنظمة
 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.64بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
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 حث املنظمة على إجراء الدراسات الالزمة حنو رضا املستفيد -1
 رضا املستفيدين .تفويض اجلهات املهنية املتخصصة يف دراسة  -2

 المعوق العشرون : صعوبة إيجاد معيار تصنيف لالحتياج التدريبي للمنظمة

 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.55بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
 إجياد معيار تصنيف علمي يتم االتفاق عليه بني املختصني يف دراسة االحتياج التدرييب  -1
 اء على أوضاع الشركات واملنظمات .بناء معايري تصنيف االحتياجات بن -2

 المعوق الحادي و العشرون : ازمة ثقة في الشخص المكلف بدراسة تحديد االحتياج
 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.54بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 ضرورة بناء عالقة إجيابية بني أصحاب القرار واملختصني يف دراسة االحتياج  -1
 بيان دور املختصني يف دراسة االحتياج وأمهيتهم يف جنا، العمل التدرييب  -2

 المعوق الثاني والعشرون : غياب الضوابط األخالقية لدى المختصين في دراسة االحتياج التدريبي
 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.51بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 تياج التدرييب .وضع ميثاق أخالقي للمختصني يف دراسة االح -1
 حتديد عناصر امليثاق األخالقي من دراسة علمية أصيلة  -2

المعوق الثالث والعشرون : عدم  القدرة على التفريق بين األهداف العامة والسلوكية الناتجة من دراسة 
 االحتياج بدقة 

 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.54بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
 ة من دراسة االحتياج بدقة .حتديد األهداف الناجت -1
 عرض صياغة األهداف على املختصني املهنيني  -2
 تدريب املختصني يف دراسة االحتياج على صياغة األهداف بشمكل علمي  -3

 المعوق الرابع والعشرون : صعوبة تحديد األفراد المحتاجين للتدريب
 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.36بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 عمل بيان للموظفني ومؤهالهتم العلمية واملهنية  -1
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 الربط بني املؤهالت ومسارات املوظفني املهنية -2
 المعوق الخامس والعشرون : عدم القدرة على تحديد مكان التدريب في المنظمة

 (، وميمكن عالجه مبايلي:3.13بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
 ملمكان والزمانمعرفة الظروف البيئية للشركة من حيث ا -1
 معرفة احلالة املادية للمنظمة . -2
 حتديد املوازنة الالزمة ملمكان التدريب من خالل قدرة الشركة املالية . -3

 خاتمة الدارسة

هدفت الدراسة اىل معرفة معوقات حتديد دراسة  حتديد االحتياج التدرييب من وجهة نظر  املدربني واملدربات، 
ممكون  املتعلقة باالحتياجات التدريبة ، وحتديد املعوقات وترتيبها من خالل تطبيق مقياسواستعرض الباحث املفاهيم 

( عبارة ،  موجهة اىل املدربني واملدربات، وبتطبيق بعض االساليب االحصائية ، مت ترتيب املعوقات ، 26من  )
ومن توصيات ،  (3.13( ، وكان أقل متوسط حسايب ) 4.4حيث كان اعلى متوسط حسايب ألعلى عبارة )

الدراسة : العمل على عالج تلك املعوقات بطريقة علمية ومنهجية ، اجراء دراسات مشولية عن املعوقات يف كل 
 جانب من جوانب التدريب .
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:هوامش البحث  

حممد العمايرة ، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االساسية ومديراهتا ومساعديهم يف مدارس وكالة الغوث  .1
،  12، جملد  جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفسم( ، 2414الدولية يف االردن من وجهة نظرهم ،)

 13، ص  4ع
 91م( ، عمان : دار املسرية  ، ص 2411، ) تدريبيةحتليل وحتديد االحتياجات البالل السمكارنة ،  .2
منصور السلمي، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االبتدائية مبدينة ممكة املمكرمة يف ضوء متطلبات االدارة  .3

 22، ممكة : جامعة ام القرى ، ص  رسالة ماجستريهـ ( 1433االلمكرتونية، )
 74م( ، القاهرة : مطبعة النيل ، ص 1116، )التدريب يف تطوير العمل االداري حسني عبدالفتا،، دور .4
 274م ( ، عمان : دار صفاء ، ص 2441)  إدارة املوارد البشرية ،نادر أبو شيخة،  .5
رسالة م( ، 2444حممود أبو حامد ، واقع التدريب يف وزارة الزراعة الفلسطينية من وجهة نظر املتدربني ، ) .6

 154زة : اجلامعة االسالمية ، ص ، غ ماجستري
 27هـ ،1422، جدة : دار الشروق ، 6، ط املرشد يف كتابة االحباثحلمي فودة وعبدالرمحن عبداهلل ،  .7
 113هـ ، ص1416، الرياض : ممكتبة العبيمكان ،  املدخل اىل البحث والعلوم السلوكيةصاحل العساف ،  .9
حتياجات التدريبية ملستوى االدارة الوسطى واالدارة اإلشراقية مجال أبو دولة و مريفت امني ، " واقع حتديد اال .1

 / 2443أ ، 3، عدد  11، جملد  احباث الريموكبقطاع البنوك االردنية " 
سالة ر رجب السراج، واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف املنظمات غري احلمكومية بقطاع غزة ، 

 م  2414،  ، غزة : جامعة االزهر ماجستري
 212م ، ص  2445، القاهرة : مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مهارات أخصائي التدريبعبدالرمحن توفيق، 

عزة رزق ،  واقع برامج التدريب يف املنظمات األهلية يف حمافظات غزة ) دراسة حتليلية يف ضوء معايري اجلودة (، 
 24م ، ص  2441، غزة : جامعة االزهر ،  رسالة ماجستري

 36رجب السراج ، مرجع سابق ، ص
 25عزة رزق ، مرجع سابق ، ص 

 159م ، ص 2446، القاهرة : ممكتبة عني مشس ،  إدارة املوارد البشريةعادل الزيادي ، 
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 39رجب السراج ، مرجع سابق ، 
 14بالل السمكارنة ، مرجع سابق ، ص 
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Abstract 

 

This paper aims to study effect of motivation, public relations programmers, 

and work environment on the staff loyalty in the Embassy of Saudi Arabia in 

Kuala Lumpur. The questionnaire was distributed to a sample of 216 

employees of the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur. 

The study used One Way ANOVA Test and correlation (Pearson's Product 

Moment) methods to determine the relationship between motivation, public 

relations programmers and work environment with staff loyalty in the 

Embassy of Saudi Arabia in Kuala Lumpur. The most important result was the 

existence of a statistically significant relationship between the loyalty of the 

employees of the Embassy and the motivation, public relations programs, and 

the working environment.  

Keywords: Loyalty, motivation, PR programmers, work environment, Saudi 

Embassy in Kuala Lumpur.  
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 ملخص
الوالء هو العمود الفقري الستقرار املؤسسة وفعاليتها. لذلك، فإن العديد من العوامل تؤثر على والء املوظفني 
يف املنظمات. هتدف هذه الورقة إىل دراسة العوامل املؤثرة على والء موظفي سفارة اململمكة العربية السعودية يف  

ة من ت العامة، وبيئة العمل. مت توزيع االستبيان على عينكواالملبور. هذه العوامل هي الدافع، وبرامج العالقا
 one wayموظفًا من سفارة اململمكة العربية السعودية يف كواالملبور. استخدمت الدراسة طريقة  216

ANOVA لالختبار ( وطريقة االرتباطPearson Product Moment لتحديد العالقة بني الدوافع )
العمل مع والء املوظفني يف سفارة اململمكة العربية السعودية يف كواالملبور. أهم وبرامج العالقات العامة وبيئة 

النتائج كانت هي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني والء موظفي السفارة وكل من الدافع، وبرامج العالقات 
 العامة، وبيئة العمل.
  لعمل، سفارة اململمكة العربية السعودية يف: الوالء، الدافع، برامج العالقات العامة، بيئة اكلمات مفتاحية

 كواالملبور.
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84 S. Rabiyathul Basariya. (2017). Perspectives and The Factors Influencing Effectiveness Of Training And 

Development On Employees’ Performance. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 8 

(9). Pp 135-141. 

Introduction 

Organizational loyalty is an essential foundation of organizations, their 

success and sustainability depend on the loyalty of the employees. Through 

loyalty job satisfaction is achieved by the employees, has intensified 

research efforts on identifying concepts, is loyalty to the regulatory state of 

mind describing the relationship between the employee and the 

organization, which have a characteristic that influence the management in 

the sustainability of the organization and achieve its objectives, the greater 

the loyalty regulatory Say rate Turnover, and the percentage of absenteeism 

and delay84. 

1.1.1.  SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

1.1.1.1. O

bjective reasons 

a) To identify the impact of motivation on the loyalty of employees at the 

Embassy; 

b) To identify the impact of public relations’ programmes on the loyalty of 

employees at the Embassy; 

c) To identify the impact of work environment on the loyalty of employees at 

the Embassy. 
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1.1.2. P

ersonal objectives  

a) to enhance the management performance in the Embassy; 

b) to strengthening relations between the Embassy and its attaches; 

 

1.1.3. QUESTIONS OF THE STUDY 

The study seeks to discover answers to the following questions:  

a) To what extent the motivation affects the staff loyalty at the Embassy 

of the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur? 

b)  To what extent the PR programmes affects the staff loyalty at the 

Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur? 

c)  To what extent the work environment affects the staff loyalty at the 

Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur? 

1.1.4. STUDY HYPOTHESIS 

There is a significant effect of motivation, public relations programs and 

work environment on loyalty. 

1.1.5. Methodology 

The study employed a quantitative method to study the effect of 

motivation, PR programmes and work environment on the staffs’ loyalty in 

the Embassy of Saudi Arabia in Kuala Lumpur. In this view, a questionnaire 

was formulated to draw out information from 216 employees at the Royal 

Embassy of Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur. About the study. The 

study used One Way ANOVA Test and correlation (Pearson's Product 

Moment) methods to determine the relationship between motivation, PR 
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programmes and work environment with staff loyalty in the Embassy of Saudi 

Arabia in Kuala Lumpur.  

 

1.1.6. Limitations of the study 

The study includes diplomats and local staff at the Embassy of Saudi 

Arabia in Kuala Lumpur. 

1.1.7. Difficulties of the study 

The study encountered minor difficulties regarding the delay in 

collecting the questionnaire from the respondents. 

2. Literature review 

This section will cover studies of factors affecting loyalty in terms of 

motivation, public relations programs, and the work environment. 

a)  Staff Loyalty 

Organizational loyalty of staff is an important factor in improving the 

organization's performance, especially since the promotion of organizational 

loyalty has a positive impact on employee productivity and performance, and 

this is directly reflected in staff and organization stability. In other words, the 

higher the loyalty of staff to their organization, the higher the level of 

organization's performance and the staff's job satisfaction. However, many 

factors affect, directly or indirectly, the level of organizational loyalty. For 

example, when the organization adopts a value-based approach to leadership, 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

108 
 

                                                           
85 Safwan Amin al-Saqqaf and Ahmed Ibrahim Abu Sen. (2015). The impact of leadership based on values 

on organizational loyalty: An Empirical Study on Yemeni Business Organizations: Hael Saeed & Co. “Case 

Study.” Journal of Economic Sciences, 16(1), 71–91. Retrieved from http://journals.sustech.edu/ 

this affects positively the degree of loyalty of employees in terms of wages, 

privileges, incentives, etc85.  

A study was conducted on the relationship between employee 

satisfaction and organizational commitment, showing that in order to instill 

loyalty among staff, organizations should find ways to involve them. This also 

requires the pursuit of talent development, maintaining a level of dynamism 

and work environment within the organization. The results of the study also 

show that the promotion of loyalty depends primarily on the individual and 

organizational level, including management support, job content and work-

related stress, especially as this affects the decision to leave the organization. 

The study pointed to the need to increase the level of management support and 

advancement of employees, provide opportunities for progress, create 

continuous challenges, and work to reduce the factors of fatigue in work. The 

study recommended that managers of organizations and researchers enhance 

understanding of the underlying factors that affect attrition, especially as the 
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86 Long, C., Ajagbe, M., & Nor, K. (2012). The Approaches to Increase Employees’ Loyalty: A Review on Employees’ 

Turnover Models. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(10): 282-291 
87 Bokarsh Basma. (2011). Motivation Policy and development of public relations in the institution: An Empirical 

Study Foundation ArcelorMittal. Baji Mukhtar University. 
88 Steers, R., Mowday, R., & Shapiro, D. (2004). The Future of Work Motivation Theory. Academy of Management 

Review, 29(3), 379–387. https://doi.org/10.5465/AMR.2004.13670978. 
89 Kreitner, R. (1995). Management (6th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. 

most important factor is the employee who is the last decision holder to stay 

or leave the organization86. 

4.a.1. Staff Motivation 

Motivation is one of the most important types of management policies, 

especially as it represents a vital activity through the positive impact on staff 

in terms of improving the job performance and improving the social aspect of 

the staff. This reciprocal relationship contributes to the development of 

internal public relations that includes leadership of the organization and staff 

at all management levels87. Motivation is vital to both managers and 

researchers. Motivation is the basis for many managers at all levels, and for 

researchers, it is the basis for research in the field of effective management 

practices88.  

Kreitner cited some of contemporary definitions of motivation such as 

the psychological process that gives behavior purpose and direction89; a 

predisposition to behave in a purposive manner to achieve specific, unmet 
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90 Buford;, James Ansel; Arthur G. Bedeian; Lindner, J. R. (1995). Management in Extension (3rd ed.). Columbus: 

Ohio State University Extension. 
91 Edward Tory Higgins. (1994). The management challenge (2nd ed.). New York: Macmillan. 
92 Bedeian, A. G. (1993). Management (3rd ed.). New York: Dryden Press. 
93 Atkinson, J. W. (1964). Introduction to motivation. Princeton: NJ: Van Nostrand. 
94 Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. New York: Wiley. 
95 Farnaz Namin. (1976). Motivation in the Workplace: Practical Techniques for Leaders. Retrieved on 20/6/2018 

from www.centerforworklife.com/cfwl-content/.../03/Motivation-in-workplace-edit2.pdf. 
96 Bowen, S. (2007). Ethics and Public Relations. Retrieved from http://www.instituteforpr.org/ 

needs90; an internal drive to satisfy an unsatisfied need91; and the will to 

achieve92. Atkinson defines motivation as “the contemporary (immediate) 

influence on direction, vigor, and persistence of action” (p.2)93, while Vroom 

defines it as “a process governing choice made by persons . . . among 

alternative forms of voluntary activity”94. According to Farnaz Namin, many 

changing relationships affect motivation, and help to explain the direction, 

capacity and continuity of an individual's behavior. So that does not affect the 

continued impact of efficiency, skill and understanding of the task clearly, as 

well as constraints that contribute to the impact on the work environment95. 

Public Relations Programmes 

Public relations aim to gain public trust in the organization and its goals and 

achievements. It is important that such trust must first be found in the staff of 

the Organization. The lack of internal trust leads to the failure of external 

relations96. All employees of the organization, whatever their career level or 
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97 Dowling, G., Weeks, W., Helm, S., Liehr-Gobbers, K., & Storck, C. (2011). Reputation Management. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-19266-1. 
98 Krantz, D. (2015). 5 Ways to Effectively Communicate With Employees. Retrieved June 4, 2018, from 

https://www.entrepreneur.com/article/248757. 

the nature of their work, influence the position and reputation of the 

organization through their conversations with friends and with external 

audiences. Here, it is important to gain the trust and loyalty of these employees 

to the organization, as well as the modernization of the management of the 

importance and value of communications with employees97. 

It is important that there are effective ways and means of communication in 

the organization so that the staff can stand up to the reality of what is going 

on in the organization and that each employee is convinced that he plays an 

important role in achieving the goals of the organization, as well as his 

understanding of the reality of its objectives, policies and programs. Effective 

communication between administrative and executive levels ensures 

enhanced relationships among all members of the organization, as staff have 

access to management objectives, goals and policies98. At the same time, the 

Department has the opportunity to know the views, views, problems and 

reactions of employees regarding administrative actions. These views and 

views are reflected in the workers' proposals, grievances and grievances. It is 
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99 HR Management. (n.d.). Overcoming Employee Resistance to Change | Paycor. Retrieved June 4, 2018, from 

https://www.paycor.com/resource-center/change-management-in-the-workplace-why-do-employees-resist-it 
100 International Labour Office. (2011). A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth: A G20 

Training Strategy. Education And Training. Retrieved from https://www.oecd.org/g20/summits/toronto/G20-Skills-

Strategy.pdf. 

also important to be clear what the organization expects from the workers and 

what the staff expect from the organization99. 

4.a.2.  Work environment  

The great challenges that companies and institutions around the world face in 

getting staff with the necessary expertise and skill to do the job lie in how to 

keep these employees within the organization, not just to attract them with 

some material benefits. Everything that is new makes the staff more loving to 

the place, and the more refreshing and attractive the work environment, the 

more comfortable the employees feel, the more they will remain in the 

organization100. 

The management of the organization should provide all the comforts of the 

staff and overcome all the difficulties they face in the performance of their 

daily work, to get the best result, and the highest achievement. This policy 

will provide an opportunity to discover the capabilities and talents of each 

individual employee. This results in the release of psychological comfort for 

staff. The management of the organization should provide guarantees to 
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101 Nigel Nicholson. (n.d.). How to Motivate Your Problem People. Retrieved June 4, 2018, from 

https://hbr.org/2003/01/how-to-motivate-your-problem-people. 

workers after retirement or injury during work. Because this is reflected on 

their completion at work, and thus ensure the management loyalty of staff101. 

A good working environment increases the chances of attracting talent and 

optimizing their potentials and skills, and this is reflected in the productivity 

of the organization. Therefore, the work environment is one of the most 

important elements of success for organizations and companies.  

This fact is reflected positively in product, service and customer satisfaction 

in general.In addition, it increases the level of loyalty to institutions, which 

motivates the employee to do his job as an owner of the company and not only 

employees perform specific tasks.  

b) Theoretical framework 

The study will investigate the fact that motivation, public relations and work 

environment (the independent variable) are playing an influential role in 

enhancing the loyalty (dependent variable) of staff the Embassy of Saudi 

Arabia in Kuala Lumpur. Based on this argument, the study formulates the 

following theoretical framework: 
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Fig 1: Theoretical framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1.2. Results 

The study shows that, there is a significant statistic relation between the 

motivation, PR programmes, work environment and the staff’s loyalty at the 

Saudi Embassy in Kuala Lumpur. This relation reflects on the following 

aspects: 

i) Respondents reported that the wages they receive commensurate with their 

work and meet their needs; 

ii) Respondents stressed the importance of training, not only because it develops 

their abilities at work, but because it increases the level of job performance at 

the embassy.  
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iii) The loyalty of embassy staff is a key factor in strengthening the relationship 

between the two parties. Therefore, this close relationship leads the embassy 

staff to work and achieve the highest level of achievement; 

iv) The loyalty of embassy staff enhances job satisfaction on the one hand. It also 

contributes to keeping them in the embassy so that they do not think about 

moving to another employer, on the other hand; 

v) The loyalty of embassy staff helps leadership in enhancing the effectiveness 

of the organization; therefore, identify weaknesses, and strengthen strengths; 

and 

vi) The loyalty of embassy staff helps to ensure the success of the work within 

the organization. 

 

 

3.1.3. Discussion 

The high degree of organizational loyalty of working individuals reduces their 

turnover and improves their performance. The impact of organizational 

loyalty may extend to the private lives of individuals outside the workplace, 

where the employee with high organizational loyalty feels highly satisfied, 

happy and family connected, it is essential to measure the degree of 

compatibility between the individual and the organization in which he works. 
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Individuals with high organizational allegiance tend to support and support 

the organization's values and to stay there for a longer period, as well as the 

impact of organizational loyalty on the individual's career, in his work, and 

diligence to achieve the objectives of the organization, which is quick to 

upgrade and offer functional. 

Loyalty studies have shown that the high level of loyalty positively affects the 

organization by increasing productivity, reducing expenditure and costs due 

to the absence of the percentage of employed persons and their delay from 

work, or their transfer to other organizations.  High organizational loyalty also 

maintains a high level of morale among the staff. Especially since everyone 

is working to achieve very important goals. In addition to facilitating the 

organization's task in selecting new high-skilled employees because of the 

desire of many to work for its reputation. Individuals with high organizational 

loyalty contribute to economic growth, high national production rates in their 

countries, as well as more functional features. 

Moreover, high organizational loyalty is of great importance to both the 

individual and the organization. The organization achieves organizational 

effectiveness by increasing its productivity, low costs and the efficiency of its 

employees. On the one hand, the individual achieves his psychological 
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comfort through his satisfaction with work and his agreement with his 

organization, which leads to his promotion and career advancement. In 

addition, the high level of organizational loyalty has a significant impact on 

economic growth and national production. 

The current study shows that the loyalty of embassy staff is the main 

motivation for making the best effort for the success of the embassy. Based 

on this, this motivation is embodied in the following manifestations: 

i. The spirit of the teamwork which contributed to linking embassy staff to each 

other; 

ii. The employees of the embassy seek their best efforts to maintain the stability 

and success of the work; 

iii. Respondents indicated that the embassy leadership seeks to satisfy their 

multiple needs and wishes, which results in a positive impact on their loyalty 

growth. Therefore, it is clear from the above that financial or moral incentives 

play a major role in the development of the loyalty of embassy staff, and 

strengthen relations between the embassy and the employees, which drives 

them to achieve their goals on the one hand, and the objectives of the embassy 

on the other.; 
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iv. Respondents explained that the working environment at the embassy takes 

into consideration the official aspects, the needs of the employees, the nature 

of the communications within the embassy, and the methods of supervision; 

Thus, all these factors help to grow organizational loyalty, as satisfying the 

needs of work through the organization to which the employees belong, 

generate loyalty to them. Incentives of all kinds increase motivation and 

enthusiasm for work, as well as clarity of the organization's objectives. On the 

other hand, the participation of decision makers, and the leadership style has 

a great role in instilling loyalty among employees through supervision, 

motivation and encouragement. 

3.2. CONCLUSION 

The study concluded that there is a strong statistical relationship between 

motivation, public relations programs, working environment and loyalty of 

the employees of the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala 

Lumpur. The study showed that the motivation had a positive impact on the 

loyalty of the embassy staff in terms of financial and social incentives. The 

results of the study showed that public relations programs at the Embassy of 

the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur develop the working skills of 

embassy staff. The results of the study showed that employees of the Embassy 
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of the Kingdom of Saudi Arabia in Kuala Lumpur have a high degree of 

loyalty towards the Embassy, especially as they are satisfied with the volume 

of work entrusted to them. The Embassy also provides the staff with the 

necessary resources to enable them to perform their work as required and with 

the highest quality.  

The study concluded that the motivation, public relations programs and the 

work environment greatly influenced the loyalty of the employees of the 

Embassy of Saudi Arabia in Kuala Lumpur. The results of the analysis showed 

that the relationship is stronger between the loyalty of the staff and the 

working environment of the Embassy. While the relationship was less 

between motivation and public relations programs. In this regard, the working 

environment has formed a cornerstone in promoting loyalty among embassy 

staff. On the other hand, the embassy's senior leadership should pay greater 

attention to the development of public relations programs, thereby enhancing 

motivation and motivation to strengthen loyalty among embassy staff. 

3.3. Recommendations and implication  

3.3.2. Recommendations 

According to the results of the analysis and discussion, the study suggests the 

following recommendations: 
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a) Enhance the working environment through the development of resources 

and increasing the participation of employees in decision-making, as well as 

strengthen the existing management system team to ensure the continued 

loyalty of employees.; 

b) Support the Embassy's Relations Section to develop programs and activities 

in order to achieve the highest level of loyalty among Embassy staff; 

c) Enhancing the financial and moral incentives that increase the efficiency of 

the performance of the embassy staff and thus enhance their loyalty. 

3.4. S

uggestion for further research 

In light of the current study, there is a need for deeper and more comprehensive 

studies in the following areas: 

a) The relationship between public relations programs and the level of loyalty 

among employees in the organization; 

b) Factors that affect the achievement of job security among employees and 

their relationship with loyalty to the organization. 
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Abstract 

 

Bayero University Kano, is one of the famous University which has been fare 

front printing tertiary education in Nigeria. Before it became an independent 

institution in 1963, it used to be Abdullahi Bayero College under a faculty in 

Ahamdu Bello University, Zaria. One of the founding department when it was 

a college and when of become an institution of it own is the department of 

Arabic Language. The department has made a tremendous contribution in 

spreading and promising Arabic Language in Nigeria and beyond. It is aim of 

their study to five and insight into contributions of notable selves who are the 

productions off their citadel of learning in the area of Arabic language and 

literature. The paper is decided into four segments after an introduction. The 

first section gives and overviews on Nigeria Universities and their roles in 

promoting Arabic Language and culture. Establishment of Bayero University 

and department of Arabic language in particular one, focused in the serener of 
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sections. In seafaring three, contributions of notable scholars of Bayero 

University to the study of Arabic Language in Nigeria are expatriated.  

Finding and conclusion are presented in last section.     

 الملخص:

د اهلل بايرو، وكانت يف م، حتت كلية عب1163كنو عام   -يعترب تأســــــــــــيس قســــــــــــم الّلغة العربّية جبامعة بايرو

ذلك الوقت إحدى كليات جامعة أمحد بلو بزاريا، فمنذ بداية قســم الّلغة العربّية إىل اليوم يمكون قد أتى عليه نصــف 

قرن تقريًبا كما أثبته الربوفيســـور حمّمد أّول أبوبمكر احملاضـــر المكبري يف هذا القســـم يف إحدى مقالته املنشـــورة، وتســـعى 

عض اإلجنازات اليت كنو، ثــــــــّم يعرج على ب  -سليط الّضوء عن تأسيس قسم الّلغة العربّية جبامعة بايروهذه املقالة إىل ت

 صنفها أساتذة قسم الّلغة العربّية بتلك اجلامعة العريقة.

وقد تطورت الّلغة العربّية وآداهبا بفضـــــــــــل ما حوت إجنازات هؤالء األســـــــــــاتذة من احلضـــــــــــارة والثقافة وفنون 

رفّية، ولتحقيق هذه اإلجنازات لألخرين، قســــمنا املقالة إىل أربعة أقســــام بعد املقّدمة، القســـــم األّول عبارة العلمية واملع

عن اجلامعات النيجريية ودورها يف تطّور الّلغة العربّية والقســــــــــــم الثّاين يتحّدث عن نبذة تأرخيية عن تأســــــــــــيس جامعة 

 تطوير الّلغة كنو يف  -جنازات أســـــــــاتذة قســـــــــم الّلغة جبامعة بايروبايرو وقســــــــم الّلغة فيها، ورّكز القســـــــــم الثالث على إ

 العربّية وآداهبا يف نيجرييا، وجاءت اخلامتة يف القسم الرّابع األخري وهي خالصة ما يف البحث.
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ر قســم الحديثة في تطوير اللغة العربي وآدابها في الجامعات النيجيرية ونشــرهاو مجّلة الكنوز، إصــدازكريا إدريس حســين، ودور أســتاذة اللغة العربّية في اإلفادة بالّتنقنيات  - 102

 .9م، ص:8193الّلغة العربية كلّية اللغات اإلسالمّية جامعة لبي، والية نيجير، نيجيريا، 

 المقدمة:

 م، حتت كلية عبد اهلل بايرو، وكانت يف1163كنو عام   -يعترب تأســــــــــــيس قســــــــــــم الّلغة العربّية جبامعة بايرو

ذلك الوقت إحدى كليات جامعة أمحد بلو بزاريا، فمنذ بداية قســم الّلغة العربّية إىل اليوم يمكون قد أتى عليه نصــف 

قرن تقريًبا كما أثبته الربوفيســـور حمّمد أّول أبوبمكر احملاضـــر المكبري يف هذا القســـم يف إحدى مقالته املنشـــورة، وتســـعى 

عض اإلجنازات اليت كنو، ثــــــــّم يعرج على ب  -سم الّلغة العربّية جبامعة بايروهذه املقالة إىل تسليط الّضوء عن تأسيس ق

 صنفها أساتذة قسم الّلغة العربّية بتلك اجلامعة العريقة.

وقد تطورت الّلغة العربّية وآداهبا بفضـــــــــــل ما حوت إجنازات هؤالء األســـــــــــاتذة من احلضـــــــــــارة والثقافة وفنون 

رة جنازات لألخرين، قســــمنا املقالة إىل أربعة أقســــام بعد املقّدمة، القســـــم األّول عباالعلمية واملعرفّية، ولتحقيق هذه اإل

عن اجلامعات النيجريية ودورها يف تطّور الّلغة العربّية والقســــــــــــم الثّاين يتحّدث عن نبذة تأرخيية عن تأســــــــــــيس جامعة 

 تطوير الّلغة كنو يف  -غة جبامعة بايروبايرو وقســــــــم الّلغة فيها، ورّكز القســـــــــم الثالث على إجنازات أســـــــــاتذة قســـــــــم اللّ 

 ع األخري وهي خالصة ما يف البحث.العربّية وآداهبا يف نيجرييا، وجاءت اخلامتة يف القسم الرّاب

 الجامعات الّنيجيرية ودورها في تطوير الّلغة العربّية:

لقرن الثاين اهلجري البالد يف اال منازغ أّن الّتعليم العريب يف نيجرييا يرجع إىل وقت توغل اإلســــــــــــالم يف هذه 

ــــــــّم زادت عليه العالقة التجارية والثقافية بني مشال أفريقيا ومشال نيجرييا، وبذلك دخلت الّتيارات  /الثامن امليالدي، ثـ

، وبلغت الّلغة (102)اإلســـــــالمّية والعربّية يف بالد برنو والواليات اهلوســـــــاوية منذ دخول اإلســـــــالم يف واد النيل واملغرب
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ةو ، مجّلة ّنظر في قضـــــية تضــــــمين الثقافة اإلنجليزية في مناهجس المدارس العربّية الحديثعبد الّرحيم عيســـــى األّول، واللغة العربّية ومســــــتقبل طالبها في نيجيريا: إعادة ال - 103

 .89م، العدد السادس، ص:8111هـ/9341اللسان، تصدر عن جمعّية مدرسي الّلغة العربّية وآدابها في نيجيريا، 
 .01م، ص:8111هـ/9389بعة األولى، سليمان موسى، والحضارة اإلسالمّية في نيجيرياو، حقوق محفوظة للمؤّلف، الطّ  - 104
 .44م، ص:2447هـ/ 1427، عيسى أليب أبوبمكر، "دراسات يف شعر اجلهاد لدى عبد اهلل بن فودي الّنيجريي" مطبعة الّنهار للنشر والّتوزيع القاهرة، الطّبعة األوىل - 105
 .05م، ص:9192آدم عبد اهلل اإللوري واإلسالم في نيجيريا والّشيخ عثمان بن فوديو الفالنيو بدون ذكر مطبعة،  - 106
يخ عثمان فودي وأثرها في اليســاســة في خالفة صــكتوو، مجّلة نتائس، مجّلة أكاديمية ســنوية ل - 107 لمي الّدراســات منظمة معمنتقى يحيى أمين ومن إســهامات أســماء بنش الشــّ

 .895م، ص:8111هـ/9341العربّية واإلسالمّية بنيجيريا، 
 .41م، ص:8119هـ/9389نيجيريا،  -محمد الّرابع أّول سعاد، وأسماء بنش عثمان فوديو وإنتاجاتها العربيةو مطبعة عيداس حكرا كنو - 108
ة بنيجيرياو، مجّلة نتائس، مجّلة أكاديمية ســــــــــنوية لمنظمة معلمي الدراســــــــــات العربيّ ثالث عبد الكريم، ودور بنات ابن فودي في نشــــــــــر الّلغة العربّية والثقافة اإلســــــــــالمية  - 109

 .919م، ص:8111واإلسالمّية بنيجيريا، 

ت يَّة اليت العر  مّكو  بّية أوج جمدها يف بالد هوســــــا ويف نيجرييا عاّمة يف القرن الّتاســــــع عشــــــر امليالدي بفضــــــل اخلالفة الســــــّ

يخ عثمان بن فوديو املتوىف  (103)شـــــــجعت التعليم العريب تشـــــــجيًعا بالًغا واختذته لغة رمسية يف اخلالفة اليت قادها الشـــــــّ

يخ ع( 104)م(1971) ـــــــاعـــــــه أمثـــــــال أخيـــــــه الشــــــــــــــّ ة يف عصــــــــــــــره ، واتب ـــــــّ بـــــــد اهلل بن فوديو زعيم املؤلفـــــــات العربي

يخ حممـــد بلو املتوىف) (105)هـــــــــــــــــــــــــــــ(،1245املتوىف) يخ حممـــد األمني المكـــامني املتويف  (106)(،1937والشــــــــــــــّ والشــــــــــــــّ

يخ أمساء بنت عثمان فوديو  (107)م(،1991) يخ عثمان بن فوديو، والشـــّ يخة خدجية بنت الشـــّ يخ الوزير، والشـــّ والشــّ

 ، وأمثاهلم.(109)، ومرمي بنت بنت الّشيخ عثمان بن فوديو(108)م(1964املتوفاة )

نت حالة الّلغة العربّية وتعليمها بإنشــــاء اجلامعات الفيدرالية والوالئية واخلصــــوصــــية  ويف العصــــر احلديث حتســــّ

 م، وكانت يف بدايتها منفصـــلة1149يوًما بعد يوٍم، وأســـســـت أول جامعة نيجريية يف إبادن جبنوب غريب البالد عام 

عن اجملتمع الّنيجريي، حىّت نادى بعض املوطنني إىل إضــــــــــــافة نوع جديد من الّتعليم أقرب إليهم وأنســــــــــــب ألذواقهم 

اجملتمع ات أفريقية هلا صــــــــــــــلة بوتقـاليـدهم، فـأجـابـت احلمكومـة الفيـدراليـة )املركزيـة( هلـذا الطّلـب بـإدخال دراس
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جامعة كيفى،  ةبّية واإلســــالميّ مشــــهود محمود جمبا، ووضــــع الّتعليم العربي في الجامعات الّنيجيرية جامعة والية كوغي نموذّجاو، مجّلة اإلشــــراق يصــــدرها قســــم الّلغة العر  - 110

 .498م، 8199نيجيريا، العدد الرابع،  -نصروا
 .34م، ص:9124نيجيريا،  -عبد الحميد شعيب أغاكا، ومشاكل الّلغة العربّية لدى الطّالب الّنيجيريو مطبعة غيداا سادو كنو - 111
يريا، العدد ة اإلشـراق، يصـدرها قسـم الّلغة العربّية واإلسـالمّية، جامعة كيفي، نصـروا نيجعلي أبوالجي عبد الّرزاق، ونحو تطوير التعليم العربي في الجامعات الّنيجيريةو مجلّ  - 112

 .431الّرابع، ص:
يا، العدد مّية بنيجير العربّية واإلســــال عبد الّرزاق ديريمي أبوبكر، وحاضــــر الّلغة العربّية في نيجيرياو، مجّلة نتائس، مجّلة أكاديمية ســــنوية، يصــــدرها منظمة معلمي الّدراســــات- 113

 .810م، ص:8119السادس، 

ية والديّنية عند ة ألمهيتها الثقافية والتارخيالوطين إىل املناهج الّدراســــــــــــية، ومن بينها الّلغة العربيّ 

 .(110)مسلمي نيجرييا

ا للغة العربّية، والّدراســــــــات اإلســـــــــالمّية ســـــــــنة  فأنشــــــــأت هذه اجلامعة قســـــــــًما خاصـــــــــا

م، على منط الّدراســــات العربّية واإلســــالمية يف أوربا حيث تدور تلك الّدراســــة حول 2862

ي على ها وتدرس فيها الّدراســـــــــــــات العربّية ال كما هتعليم الّلغة العربّية ال تعليم اللغة نفســـــــــــــ

وبذلك، قامت الّدراســـــة العربّية يف هذا القســـــم وال تزال إىل اليوم  (111)املســـــتشـــــرقون، حقيقتها لمكن كما يراها

 .(112)على املنهج االستشراقي

ّور الّدراســـــــــة طومهما يمكن من العوائق اليت نالت هذه اجلامعة منذ التأســـــــــيس فقد أّدت األدوار الفعالة يف ت

 العربّية وآداهبا يف نيجرييا من حيث أجنبت عمالقة الّلغة العربّية الذين ال يسـتهان بشخصيتهم يف تطوير هذه اللغة يف

ـــــــــــــــم يدرس هذه الّلغة قط، قبل التحاقه جبامعة البرفيســور إســحاق أوغنبيهنيجرييا، أمثال:  ، الذي امتاز كشــخص لـ

لمكتاب فيها وكتب املقاالت هبا وأشرف على البحوث األكادميية وكان حمباا هلذه إبادن، ومع ذلك نضـج وبرع وأّلف ا

، مع كونه مســـــيحياا، والربوفيســـــور عبد الّرزاق أيب بمكر ديرميي احملاضـــــر المكبري يف قســـــم الّلغة العربّية جامعة (113)الّلغة
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 .93م، ص:8193مرتضى بدماصي، وفاعلية الّلغة العربّية في نيجيرياو، مطبعةشيبأتوما إيجيبو أودى، نيجيريا، الطّبعة الثانية،  - 114
 Festsctirift in Honour of Fluorescence of Arabic and Islamic Studies in nigeria ,، عبد الوّهاب أوالديجي أديغن، والســيرة الذاتية - 115

Proffessor Wahab O.A. Nasiru" Editor by Zakariyau I. Oseni, first Published, 2008, P:429. 

يســــــــور حامد ثاين ة يف نيجرييا والربوفحســــــــني عميد املســــــــرحّية العربيّ  -أوبو -إلورن، وزميله الربوفيســــــــور زكريا إدريس

احملاضـــــــر جبامعة والية الغوس، والربوفيســـــــور مســـــــعود بوالغادى راجي احملاضـــــــر جبامعة أمحد بلو بزاريا، والربوفيســـــــور 

، واملرحوم الربوفيســور عبد الوّهاب أوالدجيي أديغن ناصــر (114)مرتضــى بدماصــي احملاضــر بمكلية الرتبية جامعة الغوس

، وأمثـاهلم من عمـالقـة الّلغـة العربيّـة وآداهبـا يف نيجرييـا، الـذين أخرجتهم هـذه اجلـامعة العريقة، (115) (م2446املتوىف)

 ويتواىل إنشاء اجلامعات الفيدرالية واألهلية واخلصوصية يف مشال نيجرييا، وجنوهبا مثل:

إ يفَ ، وجامعة إلورن، وجامعة  جامعة أمحد بلو زاريا، وجامعة الغوس، واجلامعة الّنيجرية بانســــــــــــوكا، وجامعة 

َرَوا، وجامعة غونيب، وجامعة أبوجا، ومن اجلامعات الوالئية:  و ك َتو، وجامعة َنصــــــــَ جوس وجامعة ميدغري، وجامعة صـــــــَ

جامعة والية الغوس، وجامعة والية َكو غ ي، وجامعة والية يويب، وجامعة والية ُكَوارَا، وجامعة والية نصــــــــــــــروا بمكيفى، 

موســـــــى يرادوا كتســـــــنية، وجامعة والية أوســـــــن، وجامعة والية جنغاوا، وجامعة والية إبراهيم بدماصـــــــي  وجامعة والية

بابنغندا نيجرييا، وجامعة والية صـــمكتو، وجامعة والية أدو أيمكييت، وجامعة تأيت ســـوالران إجييبوا أودى، وجامعة والية  

 معة احلمكمة بوالية كوارا، وجامعة نصـــر اهلل الفاتحكدونا ومن اجلامعات اخلصـــوصـــّية جامعة اهلالل بوالية أوغن، وجا

 بوالية أوسن.

جامعة، تدرس الثقافة  124وقـد يفوق عدد اجلامعات الفيدرالية والوالئية واخلصــــــــــــــوصــــــــــــــية يف نيجرييا حنو 

ة   هــذا يفالعربيــّة يف حوايل أربعني منهــا، ال جيــدر حتم القول على اجلــامعــات النيجرييــة ودورهــا يف تطور الّلغــة العربيــّ

العصـر بدون ذكر بعض األسـاتذة الذين كانوا أسـاطني وعمدة فيها منهم: الربوفيسـور إسحاق أوغبيه احملاضر جبامعة 
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إبادن ســـابًقا والربوفيســـور عبد الّرزاق أبوبمكر ديرميي احملاضـــر جبامعة إلورن، والربوفيســـور زكريا إدريس حســـني احملاضـــر 

معة د راجي احملاضــــر جبامعة إلورن ســــابقا، والربوفيســــور حامد ثاين احملاضــــر جباجبامعة إلورن، والربوفيســــور عبد الّرشــــي

والية الغوس، والربوفيســور مســعود بوالغادى جبامعة أمحد بلو بزرايا، والربوفيســور املرحوم تيجاين املســمكني مدير قرية 

(، والربوفيســـــور مسبو ويل جنيد احملاضـــــر جبامعة م2415الثقافة العربّية الفيدرالية، ب إ نـ َغاالَ بوالية برنو ســـــابقا، )املتوىف 

صـــــمكتو، والربوفيســـــور عبد الباقي شـــــعيب أغاكا، احملاضــــــر جبامعة صـــــمكتو، والربوفيســـــور ثاين عمر، احملاضــــــر جبامعة 

صـمكتو، والربوفيسـور الـــــــــــــــجناري احملاضـر جبامعة صـمكتو، والربوفيسـور أبوبمكر أبوبمكر باغول، احملاضر جبامعة صمكتو، 

الم أمببوال األسـتاذ املشـارك جبامعة  والربوفيسـور مصـلح تايو حي،، احملاضـر جبامعة جوس، والدكتور عبد الغين عبد السـّ

إلورن، والدّكتور عيســــى أبوبمكر أليب األســـــتاذ املشـــــارك جبامعة إلورن، والدكتور عبد الســــالم الثقايف األســـــتاذ املشـــــارك 

ين ستاذ املشارك جبامعة إلورن، والربوفيسور عبد املؤمن حممد الثّاجبامعة إلورن، والدّكتور نـــــــــــــجم الّدين راجي إشوال األ

احملاضــر جبامعة ميدغري والربوفيســور محزة تندى مالك جبامعة إبادن، ســابقا، والربوفيســور عبد الوّهاب ناصــر جبامعة 

با األســــتاذ املشــــارك مود مجإبادن، ســــابقا، والربوفيســــورمحزة عبد الّرحيم جبامعة والية كوارا ملييت، والدّكتور مشــــهود حم

جبامعة والية ملييت، والدّكتور قاســـــــم بدماصـــــــى األســـــــتاذ املشـــــــارك جبامعة احلمكمة، إلورن، والدّكتور لقمان نور الّدين 

أالوىي احملاضــــــر جبامعة بوشــــــى، والدكتور ناصــــــر الّدين احملاضــــــر جبامعة جغاوا، والدّكتور عبد الوّهاب صــــــال، الدين 

والدّكتور إبراهيم ســـــنوســـــي جبامعة اهلالل أبيمكوتا والية أوغن، والدّكتور ســـــراج الّدين األســــــتاذ  احملاضـــــر جبامعة يويب،

املشـــارك جبامعة يوىب، والدّكتور إبراهيم إســـحاق أواليووال األســـتاذ املشـــارك جبامعة بابغندا نيجر، وزميله الدّكتور علي 

ســـــور عبد مد األّول أبوبمكر جبامعة بايرو، كنو، والربوفيجامع األســـــتاذ املشـــــارك جبامعة بابنغدا نيجر، والربوفيســـــور حم

م(، جبامعة 2416الّرحيم عيسـى األّول جبامعة والية الغوس، سابقا، والدكتور املرحوم عبد احلفيظ أديدمييج )املتوىف 

ابقا، ســــناصــــر اهلل الفتح بوالية أوشــــن، أوشــــوبو، والربوفيســــور املرحوم بدماصــــى بابتندى مصــــطفى جبامعة بايرو كنو 
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 عبد الحميد شعيب أغاكا، ومشاكل الّلغة العربّية لدى الطّالب الّنيجيريو، المرجع السابق، . - 116
 Faculty of Arts, 2000/2001. Academic Session Handbook, P:5م. 1000/1002ا، كنو، نيجيري  -منهح كلّية اآلداب بجامعة بايرو - 117

م(و، مجّلة دراســــات عربّية، تصــــدر عن قســــم الّلغة جامعة 8194-9104كنو، مالمح عن مســــيرة نصــــف قرن )  -محّمد أّول أبوبكر، وقســــم الّلغة العربّية بجامعة بايرو - 118
 .4م، ص:8199كنو، نيجيريا، العدد السادس،   -بايرو

د معـاذ إنغروا مـدير قريـة اللغـة العربيّـة الفيــدراليـة بــإنغـاال بواليـة برنو، حـاليـا، وحمــاضــــــــــــــر يف جـامعــة  والربوفيســــــــــــــور حممـّ

ميـدغري، والـدّكتور آدم أيوب بنشــــــــــــــى جبـامعة نصــــــــــــــروا كيفي، والدكتور إياغى جبامعة أبوجا، والدكتور املرحوم داؤد 

اضــــر يور عبد الّرمحن أولويدى، جبامعة إبادن وزميله الربوفيســــور أوالدشــــو احملأديمكليمكن جتاين جبامعة إبادن، والربوفســــ

جبامعة إبادن.وكثري منهم وال يسعنا الـــمجال بذكر أمسائهم يف شىّت اجلامعات الفيدرالية واخلصوصية وأولئك األساتذة 

ــــــــــــــــــجد يف بذور هذهأفنوا زهرة أعمارهم يف تطوير الّلغة العربّية وآداهبا يف نيجرييا ومشروا عن ســـــا الّلغة يف قلوب  عد الـ

 طلبة الّلغة يف هذه الّديار من حيث الّتدريس والبحث والّتأليف واألصالة فيها، شمكر اهلل جلميع بمكّل خري آمني.

 وقسم اللغة العربّية -كنو–نبذة تأرخيية عن تأسيس جامعة بايرو 

منها كليات من بينها كلية عبد اهلل بايرو  م(، وتفرعت1162من املعلوم أّن جامعة أمحد بلو أنشئت سنة )

يف كنو لدراسـة اللغة العربية واإلســالمّية حيث رأت احلمكومة الشــمالية حاّجة ماسـة إىل إنشــائها لتعد املتخصــصــني يف 

، (117) م(،1177، ثــــــــــــــــــّم حتّولت المكلية يف العهد العســـمكري إىل جامعة عام )(116)اللغة العربّية والثقافية اإلســـالمّية

م(، حتت كلية عبد اهلل وكانت يف ذلك الوقت إحدى  1163سـنة ) -كنو-قسـم اللغة العربّية جبامعة بايرو  وتأسـس

 .(118)كليات جامعة أمحد بلو بزاريا، فمنذ تأسيس القسم إىل اليوم يمكون قد أتى عليه نصف قرن تقريًبا

ّلًما وتأليًفا حملاضــــــــــــرون تعليًما وتعوخالل القرون اليت مّر هبا القســـــــــــم، قد رأينا بعض اإلجنازات اليت حّققها ا
 وتصنيًفا مما نعّد على تطور اللغة العربّية وآداهبا يف نيجرييا.

 يف تطوير اللغة العربية وآداهبا يف نيجرييا: -كنو-من إجنازات أساتذة قسم اللغة العربّية جبامعة بايرو 
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 .91كنو، مالمح عن مسيرة نصف قرن، المرجع السابق، ص:  -محمد أول أبوبكر، قسم اللغة العربية بجامعة بايرو - 119
 م، ص:8193نيجيريا، المطبعة الثانية،  -علي أبوبكر، والثقافة العربّية في نيجيرياو، مطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعات كنو - 120
 .2المرجع نفسه، ص: - 121

م اللغة العربية جبامعة التأليفية اليت قام هبا أســــاتذة قســــتمكثّفت احلركة العربية وتطويرها يف نيجرييا باإلجنازات 

فضـــالً عن شـــواغلهم الّتدريســـية والتعليمية يف برنامج درجة الليســـانس واملاجســـتري والدّكتوراه، وقد أقبل  -كنو  -بايرو

ة من األســـــــــــــاتذة هذه اجلامعة طالهبم يف مجيع املراحل التعليمية وخترجت يف القســـــــــــــم خالل مســـــــــــــرياهتا دفعات كثري 

الّطالب شــــغلوا مناصــــب يف خمتلف جماالت احلياة وأســــهموا يف بناء جمتمعاهتم كما عملوا على هنضــــة وطنهم، فمكان 

 منهم مدّرســــــــــون وأســــــــــاتذة المكليات العليا واجلامعات، وأئّمة اجلوامع وخطباؤها وإداريون يف احلقل الرتبوي والعام...

معة ومهما يمكن من أمر، فقد أجنز أســـاتذة أيضـــا خالل التصـــنيف ، وكفى هذا أكرب إجنازات ألســـتاذة هذه اجلا(119)

والتأليف عدًدا ال يســـــــــتهان به من املؤلّفات العربية والبحوث العلمية املمكتوبة بالعربّية، انطالقًا من إحياء اللغة العربية 

عـــام  1164ىل إ 1754"من عـــام الثقــافــة العربيــة في نيجيريــاوتطورهـــا يف نيجرييـــا ومن تلـــك اإلجنـــازات كتـــاب "

يسـور حممد أّول كنو، وقد وصـف الربوف  -االسـتقالل، لدكتور علي أيب بمكر، احملاضـر بقسـم اللغة العربّية جامعة بايرو

أبوبمكر صــــــــــــاحب المكتاب بقوله: ويمكفي املؤلف أنّه وضــــــــــــع اللبنات األوىل لصــــــــــــر، الثّقافة العربية يف نيجرييا وعلى 

ر، طبًقا ملا يســـــــــتجد من الّتطور والتجديد على ســــــــــاحة احلياة األجيال التالية من املثقفني أن تمكمل ب ناء ذلك الصـــــــــّ

، وقد برزت يف (120)الثقافية دائبة احلراك أصـاًل... وال شـّك أّن هذه الرسائل استفادت من هذا المكتاب بشمكل آخر

لثقافة العربية وتأرخيها اهذا المكتاب شـخصية املؤلف بنزعاته ومواهبه العلمية املختلفة ألنّه وإن كان موضوعه الرئيسية 

، وطبقــا هلــذا، وإّن هــذا اإلجنــاز من اإلجنــازات العربيــة اليت ال يســــــــــــــتغىن (121)م1164أىل  1944هبــذه الــديــار منــذ 

طالب اللغـة العربية عنها، وكان من المكتب القدمية املعتمدة عليها الباحثون يف معرفة الثقافة العربية يف نيجرييا، ولعل 
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 .811م، ص:8113عيسى ألبي أبوبكر، والّرياضو مطبعة ألبي أولوغن جمبا، إلورن نيجيريا، الطّبعة األولى،  - 122
 .5م، ص:8199هـ/9348محّمد أّول أبوبكر، وسيد قطب والّنقد األدبيو، مطبعة دار الحكمة للكتاب اإلسالمي للنشر والّتوزيع، الطّبعة الثانية،  - 123

ـــــــــــــــمد، المكتاب أمهية هذا اإلجناز  يف تطوير اللغة العربية ما شــغف الشــاعر العمالق الدكتور عيســى أليب أبوبمكر أن يـ

 والمكاتب يف قوله:

 ما ضّرين جهلي بطلعتك اليت ** قالوا جـميع  النيل  فـي  ترتيبها

 أين عرفتك يف )الثقافة( عاملا ** جم  الـمعارف  تعتين بضروبـها

 نا ** لبقى لنا أبًدا  ونستشفـي بــهاَقد  ُمتَّ  لمكن )الثقافة(  بين

 .(122)تبقى رجاء  الطالينب وعوهنم ** لتسّلط األضواء  فوق  ضرويها

" د األدبيســــــيد قطب والنقومن اإلجنازات الالمعة يف تطوير اللغة العربية يف نيجريا كتاب املوســـــــوم بــــــــــــــــــــــ"

ه جانبا من شــخصــية كنو، يصــف ب  -جامعةبايرو للربوفيســور حممد أول أيب بمكر احملاضــر المكبري يف قســم اللغة العربية

ســــيد قطب كناقد أديب ولو مل ينل هذا الوصــــف لدى الدارســــني، وقد عاجل اإلجناز األفمكار النقدية عند ســــيد قطب 

معتمًدا على مجيع المكتب النقدية املنشـــــــــــــورة له وعلى عدد كبري من املقاالت املنشـــــــــــــورة له يف اجملاالت ومل جتمع بني 

، صــــدرت الطبعة األوىل هلذا المكتاب عن دار الرفاعي للنشــــر والطباعة والتوزيع بالرياض اململمكة (123) .دفيت كتاب..

ـــــــــــــــــ/1412العربية الســــعودية ســــنة  م، ومل يصــــل إىل نيجرييا من هذا النســــخ إال نســــخ اهلداية من الدار إىل 1112هـ

ر اللغة ذا اإلجناز وضع أثرًا كبريًا يف تطوياملؤلف أو ما جلبه بعض القراء من السـعود ولـــــــــــــــما حلظ بعض العلماء أّن ه

ة يف النقد األديب وبذلك رأى املؤلف أن يعيد طباعة المكتاب من بعد املراجعة والتنقيح تلبية  العربية يف نيجرييا وخاصـــّ

 حلاجات القراء النيجرييني.
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 .98م، ص:9114هـ/ 9393شيخو أحمد سعيد غالدنثي، وحركة الّلغة العربّية وآدابها في نيجيرياو، المكتبة اإلفريقية للّنشر والّتوزيع، الطّبعة الثانية،  - 124

م إىل 1944من ســــــــــنة  "حركة اللغة العربّبة وآدابها في نيجيرياومن خري النماذج هلذه اإلجنازات كتاب "

به جم غفري  بايرو، وتأثر -م للربوفيســـــور شـــــيخو أمحد ســـــعيد غالدنثي، كان عمالق اللغة العربية يف جامعة1166

ــــــ/1414من علماء اللغة العربية، وطالهبا يف اجلامعات النيجريية وغريها صدر المكتاب عام  م، وقد وصف 1113هـ

 كتابه ودراســــته هي األوىل يف هذا اجملال، ومن هنا أثر أن أعطى صــــورة كاملةإجنازه باحملاولة املتواضــــعة، وهو يزعم أّن  

 للجوانب املختلفة لألدب العريب يف نيجرييا.

واحلقيقة ميتاز هذا المكتاب باملنهجية الصـــــــــارمة والعلمية الّدقيقة، يف تناول القضـــــــــايا، ال يندفع وال يفرد، ال 

ناعةجيـايب وال يظلم، ال ينقص وال يبـالغ يف لغـة   علميـة رقيقـة وعـذبـة، خالية من احلشــــــــــــــو واإلطناب بريئة من الصــــــــــــــّ

عر وحتليل القصــــــــائد، والوصــــــــول إىل النتائج خالل حديثه عن شــــــــعراء  والزخرفة، وحّس نقدي مرهف يف تناول الشــــــــّ

صـــــــــائصـــــــــها خالعربّية يف نيجرييا، وعن اإلســــــــالم يف نيجرييا: مىت، وكيف، أخذ طريقه إليها، وعن اللغة العربّية فيها: 

 .(124)نطًقا وداللة وتركيًبا، وطرق تعليمها، ونشرها وطبقاته، وشعرها وما تناول من أغراض

ويـا لمكتــاب من قيمـة وأثر كبري يف نفوس القــارئني ودوره فعــال يف تطوير الّلغـة العربيّـة وآداهبـا يف نيجرييــا منــذ 

ائيب " للربوفيســور املرحوم علي نالعربيكيف نتذوق األدب أمد بعيد.ومــــــــــــــــما يســّجل من اإلجنازات صــدور كتاب "

رف بقســــم الّلغة العربّية، جامعة بايرو ـــــــــــــــــ/1446كنو، صـــدر المكتاب عام   -ســـويد أســـتاذ الّنحو والصـــّ م، 1196هـ

ليظهر أّن دراســــــــــــــة النقـد األديب أكثر ممـا يؤمنون به القدماء الّنيجرييون وغريهم يقول المكاتب: كنا نؤمن بأّن اهلدف 

نّص أديّب هو جمّرد معرفة ما به من الّتشــــــبيهات واالســــــتعارات والمكنايات، وما إىل ذلك من  األســــــاســــــي من دراســــــة

ـــــــــــــــــــّمت إىل الّلغة العربّية بصــــــلة، وبعبارة أخرى كّنا نعتقد اعتقاًدا جازًما أّن األدب من حيث هو ميدان  األمور اليت تـ
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 .5م، ص:9120هـ/ 9318علي نائبي سويد، وكيف نتذوق األدب العربيو، دار العربّية للطّباعة والّنشر والّتوزيع،  - 125
 .9م، ص:8199هـ/ 9348، بدماصى ببتندى مصطفى، والـمترافادات الفعلّية في القرآن الكريمو، دار الهداية القاهرة للطّباعة والّنشر والّتوزيع، الطّبعة األولى - 126
 .44عيسى ألبي ابوبكر، ودراسات في شعر الجهاد لدى عبد اهلل بن فودي الّنيجيريو، المرجع الّسابق، ص: - 127

 .4م، ص:1002هـ/2430الثّاني محّمد الخامس درما، ودرر من البحر المحيطو حقوق الطّبع محفوظة للمؤّلف، الطّبعة الثانّية،  محّمد - 128
 .3م، ص:8119هـ/9388الطّاهر محمد داؤد، والّتمهيد لدراسة علم الّلغةو، حقوق الطّبع محفوظة للمؤّلف،  - 129

عة املعجمية واإلحاطة هو  املوســــــوعية، وأنّه ليس قطًعا من منهج األدباء، بل جملّرد إظهار املهارة الّلغوية، وإظهار الســــــّ

 .(125)ميدان تظهر يف دراسته إتقانًا للّنحو والّصرف والّلغة والبالغة ووسائل الّتصوير ومهارة الّتحليل والرّتاكيب

ــــــاب، " ــــــا كت ــــــدّل على تطوير الّلغــــــة يف نيجريي آن المترادفـــــات الفعليـــــة في القر ومن اإلجنــــــازات اليت ت

  -، للربوفيسـور املرحوم بدماصـى ببتندى مصـطفى، أسـتاذ اللغة العربّية بقسم اللغة العربّية، جامعة بايرو(126)"الكريم

ـــــــ/1432كنو، صدر اإلجناز عام  م، وهذا العمل خمتّص بظاهرة الرتادف الفعلي، وهي دراسة خاّصة قصد 2411هـ

 .(127)على وجه العمومهبا المكاتب حتليل أساليب القرآن بوجه خاص وعبارات اللغة العربّية 

ــــــــــــــــما ســـّجله هذا العصـــر وهو العصـــر األّول من  م، من اإلجنازات الّلغوية اجلاّدة واألصـــيلة كتاب 2442ومـ

ــــــــــــــــــ/1434صـــــدر عام يف  "،للربوفيســـــور حمّمد الثّاين بن حممد اخلامس درر من البحر المحيطم، بعنوان "2441هـ

زونا علمًيا كنو،، فإّن ما يتميز به هذا اإلجناز يرينا خم-امعة بايرو درما، أستاذ الّنحو والّصرف، بقسم الّلغة العربّية ج

، وعمكف عليــه عمكوف الرّاهــب يف صــــــــــــــومعتــه (128)(1245يف علم الّنحو الــذي تركــه عبــد اهلل بن فودي املتوىف )

 هذه الّدرر ميوحققه وشــــرحه وعّلق عليه فقدم لدارســــي اللغة العربّية وآداهبا ليســــتفيدوا من كنوزه الّرصــــينة ولعلي بتقد

ألســــــــــــــاتـذة علم العربيّـة وطالهبـا ممـا يـدّل على تطور الّلغـة العربّية يف نيجرييا، وزاد على املمكتبة العربّية اليت هلا صــــــــــــــلة 

، للربوفيســـــور الطّاهر حممد داؤد (129)"الّتمهيد لدراســــة علم الّلغةبالســـــودان العريب، ومن اإلجنازات الّلغوية كتاب "

م، والمكتاب 2441هــــــــــــــــــــ/1422كنو، صـــــدر المكتاب ســـــنة   -م الّلغة العربّية، جامعة بايروأســـــتاذ علم الّلغة، بقســـــ
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 5م، ص:8119هـ/ 9382كنون نيجيريا، الطّبعة الثانية، -ة العربّية وتطّورهاو مطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعات محمد طاهر سيد، ومقّدمة في نشاة البالغ - 130
 .9م، ص:8115هـ/ 9380سركى إبراهيم، وأثمار يانعة في العروض والقافية لطالب المعاهد والجامعات في غرب أفريقياو حقوق الطّبع محفوظة للمؤلف،  - 131

بصــــــــورته احلالية عبارة عن دروس متهيدية يف علم الّلغة مناســــــــب لطالب أقســــــــام اللغات باملرحلة اجلامعية، وبصــــــــورة 

دة اليت قد ّلل من الفائأحصــــــــــــــى لطالب الّلغة العربّية باجلامعات الّنيجريية، وهذا العمل كما وصــــــــــــــف المكاتب ال يق

جينيها القارئ، العادي أو الباحث املتهف عن عشــــريات الّلغات األفريقية األســــوية وعلى الّلغات الســــامية والتشــــادية 

ة ومن أحســـــــــن الّنماذج هلذه اإلجنازات بمكتاب " ، (130)"مقّدمة في نشــــــــأة البالغة العربّية وتطّورهابصـــــــــّفة خاصــــــــــّ

ب كنو صــــــــــــــدر هذا المكتا  -اذ البالغة، بقســــــــــــــم الّلغة العربّية، جامعة بايروللربوفيســــــــــــــور حمّمد طاهر ســــــــــــــيد أســــــــــــــت

ـــــــ/1429 ـــــــمؤلف 2447هـ ـــــــمتلمكه الـ م، فإّن ما يروق هذا المكتاب شمكالً ومضمونًا ينّم عن املخزون العلمي الذي لـ

"، ر وتأريخلبالغة تطو اوعاجل به رســــــالته للقارئني وقد اقتدى هبذا العمل الدّكتور شــــــوقي ضــــــيف يف كتابه املعروف "

يقول حمّمد طاهر سـيد وهو يذكرنا الّدوافع اليت أدته إىل تصـنيف هذا اإلجناز قائال: دفعين إىل إعداد ومجع ما أودعته  

كتب العلماء واألدباء قديـًما وحديثًا نبذة وجيزة عن تأريخ البالغة نشأة وتطورًا إلحلا، بعض عشاق البالغة العربّية، 

 ن ندرة أو قّلة مراجع هذا الفّن البياين املمتع يف هذه الّديار مع كثرهتا يف البالد العربّية.من طالبنا لـما يقاسون م

امعات لطالب المعاهد والج أثمـار يـانعـة في العروض والقـافيةومن اإلجنـازات اإلبـداعيّـة الّلغويـة كتـاب "

صـــدر المكتاب  كنو،  -ة، جامعة بايرو، للربوفيســـور ســـركي إبراهيم احملاضـــر بقســـم اللغة العربيّ (131)"في غرب أفريقيا

ة ويف غرب أفريقيا 2445عام  م، وقام هبذا العمل اجلليل ألجل الظروف احمليطة بدراســــــــــة املادتني يف نيجرييا خاصــــــــــّ

عاّمة وفمّكر املؤّلف يف وضــــــــع كتاب مبســــــــط يســــــــاعد طالب املعاهد واجلامعات يف املنطقة، وصــــــــنف المكتاب ثالثة 

 عدد من الفصول يف حني أّن كّل فصل مقسم إىل فصول ومباحث وتدريبات.أجزاء حيتوي كّل منها على 
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 .3م، ص:8110ق ثيط، والـمبني والـمعرب في الّنحو العربيو، مطبعة دار األّمة لوكالة المطبوعات، كنو، نيجيريا، الطّبعة الثانية، يحيى فارو  - 132
 .9م، ص:8194يحيى إمام سليمان، ومن قواعد اإلمالء والّترقيمو، مطبعة الخير للطباعة جمهورية مصر العربية، الطّبعة الثانية،  - 133

أّما اجلزء األّول فقد عاجل فيه مشـــــــاكل ضـــــــرورية ملعرفة العروض والقافية كما حيتوي اجلزء الثّاين على حديث 

ل بن يخمتصر ومبسط عن الرخافات والعلل، ثـــــــــــــــّم عاجل شيء من االختصار أصول البحور الشعرية كما وضعها اخلل

 أمحد الفراهيدي.

عرية وأنواعها إالّ أنّه خيرج بعد املختلفة وأضــــــــــــاف املؤلف يف  ص للبحور الشــــــــــــّ وأّما اجلزء الثالث فقد خصــــــــــــّ

عرية من قصـــــــــــائد بعض علماء غرب أفريقيا، وذلك لينفع الّطالب والقراء أيديهم  الّتدريبات، عدد من األبيات الشـــــــــــّ

 علمائنا األجاّلء وأدبائنا األعزاء يف جمال الّشعر العريب.على قسط ال بأس به مما أنتجته قرحية 

ـــــــ" ــــــمعرب في الّنحو العربيومن إجنازات الّلغوية كتاب املوسوم بـ ــــــمبني والـ ، للدكتور املرحوم حي، (132)"الـ

رف بقســـــم اللغة العربية، جامعة بايرو2412فاروق ثيط )املتوىف  ام كنو، نشـــــر المكتاب ع  -م(، حماضــــر الّنحو والصـــــّ

م، وقام املؤلف على دراســـــــــــــته شـــــــــــــاملة للمبين واملعرب يف الّنحو العريب، ومجع هذا المكتاب من كتب الّنحو 2446

املختلفة القدمية واحلديثة، إذ رّتب املؤلف هذا املوضـــــــــوع ترتيًبا جديًدا خيالف ترتيب أغلبّية المكتب الّنحوية املوجودة، 

 استه لطلبة الّلغة العربّية يف ربوع نيجرييا.وقّدم هذا العمل بغية أن يسهل فهم الّنحو ودر 

ة لوكــالــة املطبوعــات أن أعــاد  ة هــذا المكتــاب يف تطوير الّلغــة يف نيجرييــا ممــا أّدت مــدير دار األمــّ ولعــّل أمهيــّ

 طباعة هذا المكتاب وقّدمه لقرائها يف ثوب جديد والئق مبستواه بني المكتب املؤلفة من قبل أساتذة اجلامعات.

ـــــــــمشارك (133)"من قواعد اإلمالء والّترقيمجناز كتاب "ومن هذا اإل ، للدكتور حي، إمام سليمان األستاذ الـ

م، قد قام هبذا العمل المكبري أســـــــوة باألســـــــاتذة 2413كنو، صـــــــدر المكتاب عام   -بقســـــــم الّلغة العربّية جامعة بايرو
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ـــــــــــ/ 9311بعة األولى، نيجيريا، الطّ  -ي سـويد، وتعليق لغوي على كلمة األسـقم الواردة في الّصالة المعروفة بجوهرة الكمالو، مطبعة زاوية الفيضة الّتجانية، كنوعلي نائب - 134 هـ

 .9م، ص:9122
 .9م، ص:8112هـ/9381نيجيريا، الطّبعة األولى،  -طبوعات كنوعلي نائبي سويد، وصور من أسباب مشاكل الّنحو العربي دراسة وتوجيهو، مطبعة دار األّمة لوكالة الم - 135
خصــــية والعلميةو، مجّلة نتائس، مجلة لمنظمة معلمي الّدراســـــات العربّية واإلســـــال - 136 م، 8118، 0د مّية، العدمحمد طاهر ســــيد، والبروفيســـــور علي نائبي ســــويد حياته الشـــــّ
 .934ص:
عبي اليورباويو، دار الهداية للطّباعة والّنشـــر والّتوزيع بالقاهرة الطّبعة األولى، بدماصـــى ببتندى مصـــطفى، وتزويد قّراء العر  - 137 م، 8199هــــــــــــــ/9344بّية بألوان في األدب الشـــّ
 .9ص:
رفي عند يحيى فاروق ثطو، مجّلة اآلفاق، تصــــدر عن القســــم العربي، بجامعة والية بوتشــــى - 138 يريا، العدد األّول، يجبن قاســــم إبراهيم، ومن ســــــــــــــــــّمات الّتفكير الّنحوي والصــــّ
 .493ص:
 9م، ص:8191هـ/9349بدماصى ببتندى مصطفى، والمكتبة العربية نشأتها وتطورهاو، حقوق الطّبع محفوظة للمؤلف، الطّبعة الثانية،  - 139

ألزهر صاحب  نافع األسـتاذ املساعد جبامعة االذين هلم القد، املعلى يف هذا امليدان أمثال: الدّكتور غريب عبد اجمليد 

ـــــــــــــــــ" "، والدكتور حمّمد حرين عيســــى صــــاحب كتاب املوســــوم الضـــياء في قواعد والّترقيم واإلمالءكتاب املوســــوم بـ

ــــــــــــــــــــ" واعد ق"، لألســــــتاذ عبد هارون، وكتاب "قواعد اإلمالء" وكتابالمختار في قواعداإلمالء وقواعد الّترقيم، بـ

 تاذين حم، الّدين الّدرويش ورفيق فاخوري، وأمثاهلم."، لألساإلمالء العربي

ومبتابعة اإلجنازات اليت قدمناها يف هذا الصــــــــّدد واحلركة العلمّية والّتأليفية والثقافية اليت أدركناها من أســــــــاتذة 

الســيما اإلجنازات اليت و كنو تدّل داللة واضــحة على تطوير الّلغة العربّية يف نيجرييا،   -قســم الّلغة العربّية جبامعة بايرو

الة كتاب تعليق لغوي على كلمة األســـــقم الواردة في الال يســـــعنا حتليلها لضــــــيق اجملال وطبيعة املقالة أمثال: " صـــــّ

، وكالمها (135)"صـور من أسـباب مشـاكل الّنحو العربي دراسة وتوجيه، وكتاب "(134)"المعروفة بجوهرة الكمال

تزويد قراء العربّية بألوان في األدب ، وكتاب "(136) م(1119املتوىف للمرحوم الربوفيســــــــــور علي نائيب ســــــــــويدي )

عبي اليورباوي ، (138)"، للربوفيســــــــــــــور بدماص ببتندى بدماصالمكتبة العربية: نشـــــــــــأتها وتطور. و"( 137)"الشـــــــــــّ

وتيســير تصــريف األفعال لمضــمون  ،(139)الجوامع ألحكام التوابع وكشــف الغطاء عن منصــوبات األســماء،و"

اب "، وكتصـــــــــــور اإلعالل بالحذف في القرآن الكريم دراســـــــــــة وتحليل"، و"األفعال البن مالك منظومة المية
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ريا، الطّبعة نيجي -لوكالة المطبوعات كنو محّمد صـــــــالح حســـــــين، والحصـــــــن الّرصـــــــين في علم الّتصـــــــريف لألســـــــتاذ عبد اهلل بن فودي تحقيق وشـــــــر و، مطبعة دار األّمة - 140

 .9م، ص:8119هـ/9382الولى،
The FAIS Journal of Humanities Bayero University, Kano ,، عيســـى ألبي أبوبكر، والّلغة العربّية وآدابها في نيجيريا آفاق الّتطور واالزدهارو - 141

Nigeria, Vol, 4, No, 2, P:239. 

حذف المثال في القرآن الكريم دراســـــــة صـــــــرفية، وصـــــــور من اإلعالل بالحذف في القرآن الكريم دراســـــــة "

ة، وكّلها ملوتحليل حوم الدّكتور حي، ر "، وعلم التصـــــريف وأمهيته يف فهم النصـــــوص العربية عامة والقرآن المكرمي خاصـــــّ

 م(.2412فارق ثيط )املتوىف 

 " للربوفيســــــــــــــور حممــد أول أيبمــذاكرات إمــام وخطيــب في منـا  جــامعيوحممـد النويهي والّنقــد األديب، و"

"، هوسا(-قصـد السبيل: قاموس ألفا  القرآن الكريم )عربي" و"صـور من أسـاليب الكناية في القرآنبمكر، و"

يجريي حتقيق " لألســتاذ عبد اهلل بن فوديو النّ الحصــن الّرصــين في علم التصــريف"للربوفيســور طاهر ســيد، وكتاب 

رف بقســــم الّلغة العربّية جامعة، بايرو ، (140)ســــابًقا كنو،-وشــــر،، للدكتور حممد صــــاحل حســــني أســــتاذ الّنحو والصــــّ

 وأمثاهلم.

د الثقة بالّنفس لقوي األدبية، وتزايفبإمعان الّنظر إىل هذه اإلجنازات املعروضــة يظهر أّن منو امللمكات الفّنية وا

 واالعتزاز بالرتاث العريب واإلســـالمي، كّلها أمور تبشـــر باملســـتقبل الباهر للغة العربّية يف هذه الّديار وتثبت الســـرور يف

 .(141)صدور محاة اللغة العربية الذين يعملون ليل هنار جاهدين ليتحّقق هلا الّتطور واالزدهار

كنو،   -لمية واإلجنازات اهلائلة اليت صدرت من قبل أساتذة الّلغة العربّية يف جامعة بايروولعّل هذه احلركة الع

وأمثرت أمثارًا يانعة يف تطوير الّلغة العربّية يف نيجرييا مما أثر اإلعجاب لفاروق ثيط، فانطلق لســـانه لإلشـــادة هبم شـــعرًا 

 قائاًل:
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 ي  خالـق  البشر الـحمد  هلل  على  نعمائه  المكربى ** إلـهي وربّـ

 ثـّم الّصالة على الـمختار هادينا ** واآلل  واألصحاب  اتباع  خمتار

 شمكري  إليك وال أحصيـه بالقلم ** ولو كان عندي مداد فيه كالبحر

 ضرغام بايرو والبحر  الـمحيط هلا ** حوى علوم القدامى وكذا العصر

 لفريد بغيـر  إنمكارالنّـاقد الرتبوي  الّلغوي  العربـي ** هو األديب ا

 هو العالـم الـمشرف على  حبثي ** الّناصح الرائد  فـي شر، أنمكار

 قد ذاع صيته فـي  عالـم  الدنيا ** بـما يصنف من  كتب  وحترير

 أخالقه لـم تـزل  للناس مقتبسة ** فـي الّزهد والّتقوى وقمع فجار

 فجر هو الصالـح  الدكتور  مـرشدنا ** مـحمد اسـم بـدر  بال

 يا رب بالـمصطفى  بّلغ  مقاصده ** واحفظه يا ريّب  من  كيد أشرار

 والّناقد الّنحوي قد فاق المكسائـي ** وسيبـويه  وجـار اهلل مشـار

 هو البهاليل بروفيسور  علي  سويد ** يا ريّب احفظه  يف  الّسّر  واجلهر

 اسع الّصدروأشهر  األدباء  شـرقًا  إىل  غرب ** العامل  الـماهر هو و 

 هذا رئيس عادل يف  قسمنا  العريب ** هو بلى رايب  بروفيسور  أبوبمكر
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 منـي  إليك  دعاء الـخري ال يفىن ** فاهلل يعصمه يف  الـجهر  والّسر

 الّناقد األدبـي قد كان  مـجتهًدا ** دكتـور  أولنا  يف العلم كالبحر

 وخ ودكتور الدّكاتيـريا عمدة  األدباء  والعالـم  املتفنن ** شيخ الشي

 شلتاغ شـراد ال  أنساك  قاموسنا ** يا عمـدة  اإلسالم  غاز لمكفار

 دكتور طاهـر ليمـن  مـحمدنا ** هذا أديب  لبيـب  كان ذا قدر

 أستاذ سركى كموج البحر يف العلم ** هذا األديب تقي اهلل بال  فـخر

 الّناس كالبدر  أستاذ أميـن عمر  كان  مـجتهًدا ** حلو المكالم  وبني

 أستاذ ثانـي خامس  مرشد الطّلبه ** درما حيث  على التمكرار  والسهر

 أستـاذنا  كبـر  قد كان مرشدنا ** هذا أديـب له  علـم بأخيـار

 العالـم  الّنحوي  شفيقنا  مفتـى ** ذاك الّشفيق حبيب اهلل  ذو  صرب

 أستاذ مـختاريا متقن األدب والّنحو  والّصـرف ** وسيد الـخطباء 

 أساذ  طاهـر  سيد  كان بـحاثًا ** شاباا زكياا صبيح الوجه  كالبدر

 أين المكبري  وأين  العمدة المكبـرى ** لـهذه الـجامعة أعمـاله غرر

 مـحمد كبري  بروفيسور  غالدنث ** هذا كرمي  عظيم  صاحب القدر
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 .14م، ص:2411هـم1432نيجرييا، الطّبعة األوىل،  -حي، فاروق ثيط، "ملع الربق فيما لذي تشابه من الفرق للّشيخ عبد اهلل بن فودي"، مطبعة دار األّمة لوكالة املطبوعات كنو - 142

 أمطـاريا  رّب  اسمكنه فـي جنة الـخلد ** هذا العبيد  لـه علم  ك

 .(142)مين  إليك  دعـاء الـخري يـزداد ** ذلك اخلري أرجو طول أعمار

 

 الخاتمة:

ريع إلجنازات أســــــــاتذة قســــــــم الّلغة العربّية جبامعة بايرو كنو، نيجرييا،   -تبنّي لنا من خالل هذا العرض الســــــــّ

ىّت تتناول فروع الّلغة يف موضـــــــوعات شـــــــشـــــــهود تطّور الّلغة العربّية وازدهارها يف نيجرييا وكفى دليالً مؤلفاهتم وكتبهم 

 العربّية وآداهبا.

وال يعىن أّن ما ذكرنا من اإلجنازات هو كّل ما ميمكن أن يســــــــــّجل يف هذه املقالة القصــــــــــرية من جهود علمية 

بل قوثقافية، فهناك عشرات من اإلجنازات الّلغوية اليت تدّل على ترويج الّلغة العربّية وتطورها، وهبا تصبح ومتسي مست

 .ة العربّية يف نيجرييا حّد باهرالّلغ
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 الـمراجع والـمصادر

 الكتب:

 م.1179بدون ذكر مطبعة،  اإلسالم في نيجيريا والّشيخ عثمان بن فوديو الفالنيآدم عبد اهلل اإللوري: 

ـــــــــمترافادات الفعلّية في القرآن الكريمبدماصى ببتندى مصطفى:  الّنشر والّتوزيع، و  ، دار اهلداية القاهرة للطّباعةالـ

 .7م، ص:2411هـ/ 1432الطّبعة األوىل، 

ة الثانية، ، حقوق الطّبع حمفوظة للمؤلف، الطّبعالمكتبة العربية نشــــــــــأتها وتطورهابدماصـــــــــــــى ببتندى مصـــــــــــــطفى: 

 م.2414هـ/1431

عبي اليورباويبدماصــــى ببتندى مصــــطفى:  للطّباعة والّنشــــر داية ، دار اهلتزويد قّراء العربّية بألوان في األدب الشـــّ

 م.2411هـ/1433والّتوزيع بالقاهرة الطّبعة األوىل، 

قوق الطّبع ، حأثمـار يـانعـة في العروض والقافية لطالب المعاهد والجامعات في غرب أفريقياســــــــــــــركى إبراهيم: 

 م.2445هـ/ 1426حمفوظة للمؤلف، 

 م.2444هـ/1421، الطّبعة األوىل، ، حقوق حمفوظة للمؤّلفالحضارة اإلسالمّية في نيجيرياسليمان موسى: 

ّتوزيع، الطّبعة ، املمكتبة اإلفريقية للّنشـــــــــــر والحركة الّلغة العربّية وآدابها في نيجيرياشــــــــــيخو أمحد ســــــــــعيد غالدنثي: 

 م.1113هـ/ 1414الثانية، 

 م.2441هـ/1422، حقوق الطّبع حمفوظة للمؤّلف، الّتمهيد لدراسة علم الّلغةالطّاهر حممد داؤد: 

نيجرييا،  -، مطبعة غيدا ســــــــــــادو كنومشــــــــــاكل الّلغة العربّية لدى الطّالب الّنيجيريد احلميد شــــــــــــعيب أغاكا: عب

 م.1193
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ة في نيجيريـــا علي أبوبمكر: ة لوكـــالـــة املطبوعـــات كنوالثقـــافـــة العربيـــّ ملطبعـــة الثـــانيـــة، نيجرييـــا، ا -، مطبعـــة دار األمـــّ

 م.2414

الة المعروفة بجوهرة الكمالتعليق لغوي على كلمة األســــــعلي نائيب ســـــــويد:  مطبعة زاوية  ،قم الواردة في الصــــــّ

 م.1199هـ/ 1441نيجرييا، الطّبعة األوىل،  -الفيضة الّتجانية، كنو

ات  ، مطبعة دار األّمة لوكالة املطبوعصـــــور من أســـــباب مشـــــاكل الّنحو العربي دراســـــة وتوجيهعلي نائيب ســــــويد: 

 م.2449هـ/1421نيجرييا، الطّبعة األوىل،  -كنو

 م.1196هـ/ 1442، دار العربّية للطّباعة والّنشر والّتوزيع، كيف نتذوق األدب العربيعلي نائيب سويد: 

 م.2444، إلورن نيجرييا، الطّبعة األوىل، مطبعة ألبي أولوغن جمباعيسى أليب أبوبمكر، الرّياض: 

لنشــــر والّتوزيع ، مطبعة الّنهار لجيريدراســــات في شــــعر الجهاد لدى عبد اهلل بن فودي الّنيعيســــى أليب أبوبمكر: 

 م.2447هـ/ 1427القاهرة، الطّبعة األوىل، 

د اخلـــــامس درمـــــا:  اين حممـــــّ د الثـــــّ ة، درر من البحر المحيطحممـــــّ ، حقوق الطّبع حمفوظـــــة للمؤّلف، الطّبعـــــة الثـــــانيـــــّ

 م.2441هـ/1434

بعة اإلســــــــــــالمي للنشــــــــــــر والّتوزيع، الطّ  ، مطبعة دار احلمكمة للمكتابســــــــــيد قطب والّنقد األدبيحمّمد أّول أبوبمكر: 

 م.2411هـ/1432الثانية، 

مطبعة دار  ،الحصــن الّرصــين في علم الّتصــريف لألســتاذ عبد اهلل بن فودي تحقيق وشــر حمّمد صــاحل حســني: 

 م.2447هـ/1429نيجرييا، الطّبعة األوىل،  -األّمة لوكالة املطبوعات كنو
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نون نيجرييا، ك-، مطبعة دار األّمة لوكالة املطبوعات ة العربّية وتطّورهامقّدمة في نشــــــاة البالغحممد طاهر ســـــــيد: 

 م.2447هـ/ 1429الطّبعة الثانية، 

، مطبعــة اخلري للطبــاعــة مجهوريــة مصــــــــــــــر العربيــة، الطّبعــة الثــانيــة، من قواعــد اإلمالء والّترقيمحي، إمــام ســــــــــــــليمــان: 

 م.2413

ـــــــمعرب في الّنحو حي، فاروق ثيط:  ـــــــمبني والـ الطّبعة  ، مطبعة دار األّمة لوكالة املطبوعات، كنو، نيجرييا،العربيالـ

 م.2446الثانية، 

يخ عبد اهلل بن فوديحي، فـاروق ثيط:  ة دار األّمة لوكالة ، مطبعلمع البرق فيمـا لـذي تشـــــــــــابه من الفرق للشـــــــــــّ

 م.2411هـم1432نيجرييا، الطّبعة األوىل،  -املطبوعات كنو

 الـمجالت:

جمّلة نتائس، جمّلة  ،دور بنات ابن فودي في نشــــــــــر الّلغة العربّية والثقافة اإلســــــــــالمية بنيجيريارمي: ثالث عبد المك

 م.2441أكادميية سنوية ملنظمة معلمي الدراسات العربّية واإلسالمّية بنيجرييا، 

ة العربي وآدابها غدور أســـــــتاذة اللغة العربّية في اإلفادة بالّتنقنيات الحديثة في تطوير اللزكريا إدريس حســـــــــني: 

، جمّلة المكنوز، إصـــدار قســـم الّلغة العربية كلّية اللغات اإلســـالمّية جامعة ليب، والية في الجامعات النيجيرية ونشــرها

 م.2414نيجري، نيجرييا، 

ة اللغة العربّية ومســـــتقبل طالبها في نيجيريا: إعادة الّنظر في قضـــــية تضـــــمين الثقافعبد الّرحيم عيســــــى األّول: 

ا يف ، جمّلة اللســــــان، تصــــــدر عن مجعّية مدرســــــي الّلغة العربّية وآداهبنجليزية في مناهج المدارس العربّية الحديثةاإل

 م، العد السادس.2441هـ/1434نيجرييا، 
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درها منظمة ، جمّلة نتائس، جمّلة أكادميية ســــــــنوية، يصــــــــحاضـــــــر الّلغة العربّية في نيجيرياعبد الّرزاق ديرميي أبوبمكر: 

 م.2441لّدراسات العربّية واإلسالمّية بنيجرييا، العدد السادس، معلمي ا

 Fluorescence of Arabic and Islamic Studies in ، الذاتيةالســيرة  عبد الوّهاب أوالدجيي أديغن:

Nigeria, Festsctirift in Honour of Proffessor Wahab O.A. Nasiru" Editor by 

Zakariyau I. Oseni, first Published, 2008,  
صــدرها قســم الّلغة ، جمّلة اإلشــراق، ينحو تطوير التعليم العربي في الجامعات الّنيجيريةعلي أبوالجي عبد الّرزاق: 

 العربّية واإلسالمّية، جامعة كيفي، نصروا نيجرييا، العدد الرّابع.

 The FAIS Journal of، يّـة وآدابهـا في نيجيريا آفاق الّتطور واالزدهارالّلغـة العربعيســــــــــــــى أليب أبوبمكر: 

Humanities Bayero University, Kano, Nigeria, Vol, 4, No, 2. 
رفي عند يحيى فاروق ثيطقاســم إبراهيم:  ــــــــــــّمات الّتفكير الّنحوي والصــّ ن القســم ، جمّلة اآلفاق، تصــدر عمن ســـ

 رييا، العدد األّول.العريب، جبامعة والية بوتشى بنيج

يجرييــا، ن -، مطبعــة عيــداس حمكرا كنوأســـــــــــمــاء بنــش عثمــان فوديو وإنتــاجـاتهــا العربيــةحممـد الرّابع أّول ســــــــــــــعــاد: 

 م.2447هـ/1427

 م(،8194-9104كنو، مالمح عن مسـيرة نصــف قرن )  -قسـم الّلغة العربّية بجامعة بايروحمّمد أول أبوبمكر: 

 م.2411كنو، نيجرييا، العدد السادس،   -م الّلغة جامعة بايروجمّلة دراسات عربّية، تصدر عن قس

خصــــــية والعلميةحممد طاهر ســـــــيد:  مة معلمي ، جمّلة نتائس، جملة ملنظالبروفيســـــور علي نائبي ســـــويد حياته الشـــــّ

 م.2442، 6الّدراسات العربّية واإلسالمّية، العدد 
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الطّبعة الثانية،  ،ةشــــــــــيبأتوما إيجيبو أودى، نيجيريافاعلية الّلغة العربّية في نيجيرياو، مطبعمرتضــــــــــــى بدماصــــــــــــي: 

 م.2414

جمّلة اإلشــــــــراق  ،وضــــــع الّتعليم العربي في الجامعات الّنيجيرية جامعة والية كوغي نموذّجامشــــــــهود حممود مجبا: 

 م.2411نيجرييا، العدد الرابع،  -يصدرها قسم الّلغة العربّية واإلسالمّية جامعة كيفى، نصروا

يخ عثمان فودي وأثرها في اليســاســة في خالفة صــكتوأمني: منتقى حي،  جمّلة  ،من إســهامات أســماء بنش الشــّ

 م.2441هـ/1434نتائس، جمّلة أكادميية سنوية ملنظمة معلمي الّدراسات العربّية واإلسالمّية بنيجرييا، 

 

 دليل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 3, 2018 

 

149 
 

 دليل النشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 رفع شأهنا من ليتا الدولية املعايري أعلى )معتمد( والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد جمالت جمموعة تعتمد
 وكذلك حبثه، ملستوى حقيقة ترقية هبا الباحث التزام حال يف للبحث وتضيف العاملية، مستوى إىل األحباث مستوى

 شمكالً  أحباثنا على فيتض التوجيهي؛ الدليل هذا يف ةالوارد املواصفات مجلة إن العلمي؛ النشر جمال يف خربته من تعزز
 مواكبة حيقق مما رفه،ومعا العلمي النشر ضوابط تطور مع تتناسب بصيغة القارئ إىل وخيرجه مضموهنا من يعزز علمياً 
 املعريف. النشر ملستجدات فاعلة

 :جيب أن يتمكون البحث من الفقرات التالية وحسب الرتتيب املذكور حرفياً 

 الغالف :أوال
 البحث عنوان         -
 )الباحثني( الباحث أسم         -
 العمل جهة         -
 الدولة         -
 اإلليمكرتوين الربيد         -
 ميالدي هجري النشر سنة         -

 :منت البحث… ويتمكون من :ثانياّ 
 أبرز عن تعرب مفتاحية( كلمات  9-5 – بالغتني – امللخص )تعقب إلزامي إجنليزي( – )عريب امللخص     -

 البحث. مضامني

 مجيع تعراضاس مها: أساسيتني نقطتني يستهدف فهو -مضغوط حبث– عن عبارة هو شديد باختصار امللخص
 كاماًل،  البحث راءةق على وحثه القارئ وترغيب ، البحث عن للقارئ؛ وافية صورة إلعطاء للبحث الرئيسة املفاصل
 إشمكالية عن يثللحد مدخل ) اآلتية: العناصر على تشتمل بعناية ومدروسة جداً  قصرية عبارات من امللخص ويتمكون
 وصفية؛ ارنة؛مق موضوعية؛ }حتليلية؛ الدراسة منهج – اإلشمكالية معاجلة أسلوب –الدراسة موضوع يتضمن البحث
 }نظرية دراسةال نوع – ضةاملفرت  النتائج -البحث موضوع يف األصالة ممكمن – األهداف خمتصر – حتقيق( دراسة

 النتائج. تطبيقية{خالصة ميدانية – ممكتبية
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 كلمة.  124 عن امللخص يزيد ال

 – ملوضوعا أمهية – للموضوع أساسية )فمكرة للموضوع )مدخل اآلتية: عشر األحد العناصر على وتشتمل املقدمة
 – ة<ذاتي أسباب -ب وضوعيةم أسباب ->أ – املوضوع اختيار أسباب – املفاهيم بعض ) املوضوع أهداف
 إجابات : ياتالفرض – البحث فروع :أسئلة الفرعية األسئلة – سؤال شمكل يف العنوان بلورة أي: احملوري السؤال
 املقدمة تزيد ال البحث(. صعوبات – البحث خطة و هيمكل – الدراسة حدود – املستخدم املنهج – لألسئلة مبدئية

 كلمة  254 عن
 من كحبث مستوى من تعزز وهي ُمعتمدة، دولية لوائح عن مأخوذة املواصفات هذه إن حثالبا عزيز مالحظة: 

 حال يف نبهجت ميمكن إضافياً  تأخرياً  ستمكلفك هلا خمالفة أية وإن املضمون، عن أمهية يقل ال الذي الشمكل حيث
 هبا. االلتزام

 آليات النشر واإلحالة
 يوماً  34 عن زيدت ال مبدة وتلتزم احملمكمني، إىل بإحالتها تقوم الباحث، من البحث نسخة اجمللة إدارة تسلم بعد

 باملالحظات لألخذ يوم 34 عن تزيد ال مدة البحث ميهل بعدها املالحظات، يتضمن حبثه عن بتقرير الباحث لتزويد
عهد، خاص مصريف حساب لصاحل النشر رسوم ودفع

َ
ع النسخةب وإرفاقه الرسوم تسديد إيصال وتصوير بامل

ُ
 دلةامل

ساعد. التحرير مدير أو التحرير، مدير إىل للبحث؛
ُ
 امل

رسوم النشر 444 دوالر أمريمكي للبحث الواحد، تستحصل من الباحث حال قبول البحث من قبل هيئة  
عهد، والذي يزود به الباحث بعد حتقق القبول 

َ
التحرير، وترسل حبوالة مصرفية إىل رقم احلساب املصريف اخلاص بامل

 .النهائي لبحثه

 زخمو الدور أولوية حسب األكثر، على قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر الُمحالة األبحاث

 على املطالبو  املباحث عناوين تمكون بينما الوسط يف الفصول عناوين تمكون: واملطالب واملباحث الفصول    -
 .اإلجنليزية باللغة لألحباث بالنسبة اإليسر اجلانب وعلى العربية باللغة لألحباث بالنسبة األمين اجلانب

 لألحباث التفصيلية املواصفات
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 – اإلجنليزية باللغة: لثاينوا العربية باللغتني: األول ملخصني، على تشتمل أن حيب العربية؛ باللغة املمكتوبة األحباث
 لغوية وبصيغة أعاله، املذكورة العناصر من امللخص يتمكون أن على– كلمة 344 منهما الواحد يتجاوز ال

.متقنة
  

 .وامللخص املقدمة يف البحث أصالة موضوع على الضوء تسليط يتم

 .واهليئات اصباألشخ جترحياً  يتضمن أال وجيب والفمكرية العلمية السالمة لتدقيق البحث خيضع -1
عاصرة القضايا البحث يعاجل -2

ُ
 بيقيةتط نظرية- معاجلة اإلنساين الواقع حاجة إىل واألقرب امل

  .العلمية الرصانة ملعيار حتقيقاً  لغة من ألكثر املصادر تنويع -3
 .الشخصية واالجتاهات امليول من والتجرد املوضوعية الباحث يالزم -4
 .الشخصية وقناعاته الباحث اعتقاد لتأييد وليس البحث ومعاضدة لتأييد تأيت واألدلة الشواهد -5
 .والشواهد املصادر وختريج توثيق يف بالدقة البحث يتصف -6
 .وملحقاته البحث لغة وفق اللغوية السالمة مراعاة -7
 .الرتقيم عالمات البحث يراعي -9
 آخر يف لباحثا يرفقه األمر هبذا يفيد خطي بتعهد ذلك ويوثق حممّكمة جملة يف سابقاً  ينشر مل -1

 .للمجلة إرساله عند بالبحث صفحة
 إىل حثالب بداية من متسلسالً  البحث هوامش ترقيم ويمكون أسفلها صفحة كل هوامش توضع -14

 .آخره
 .البحث بآخر يلحق فهرس يف البحث ومراجع ومصادر نتائج تثبت -11
 .املناسب ممكاهنا يف واملالحق املخطوطات من مصورة مناذج توضع -12
    .متاماً  واضحة بصورة بالبحث املتعلقة والبيانات والرسوم الصور مجيع ترفق -13
   .(A4)صفحة 24 عن البحث صفحات تزيد وال مطالب مث مباحث إىل البحوث تقسم -14
 للبحوث( Traditional Arabic) اخلط ونوع ،(12) اهلامش وخط( 16) املنت خط -15

( 14) خلطا حجم فيمكون الالتينية باحلروف املمكتوبة النصوص أما العربية، باللغة املمكتوبة
 Times New Roman اخلط ونوع( 14) واهلامش

 آخره، إىل البحث أول من واحد وبتسلسل صفحة كل أسفل يف إليمكرتونياً  اهلوامش تنسيق -16
 النموذج متابعة ميمكنك اهلامش، يف أو املنت يف سواء(  3( )2( )1) أقواس بني اهلوامش وتوضع
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 .املعهد لدى املعتمد األحباث تنسيق على لألطالع املرفق
 Wordبصيغة اجمللة مبوقع اخلاصة العناوين إىل األحباث ترسل -17
 .للمعاجلة املعروضة الفمكرة دقة تظهر فرعية عناوين ذكر دون الفقرات إطالة جتنب -19
 .األقل على احملمكمني من اثنني ق بل من اجمللة يف للنشر املقدمة والدراسات البحوث حُتمكَّم -11
 .التعديل لغرض حتمكيمها بعد الباحثني إىل البحوث تُعاد -24
 من منشورة وثاً حب وتعترب احملمّكمني قبل من إجازهتا بعد للمجلة الرمسي املوقع على البحوث تنشر -21

 .الطبع بانتظار الدور إىل وحتال النشر صالحية خطاب صدور حني
 السنوية. الورقية بنسختها اجمللة من بنسخة الباحث يزود -22

.السنوية
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