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 ملخص البحث

 لقد شهد العامل بواسطة التدريب تغريا ملحوظا متسارعا يف مجيع جماالت احلياة منذ العقود األخرية، مما قاد البشر 
والتطور يف إىل الرغبة يف التنافس والتطور يف كل اجملاالت، األمر الذي أعطى التدريب أمهية ابلغة فأصبح يعترب أداة للتغيري 

اجملتمع البشري، كما اعُتربرَ مسة للمتقدمني، حبيث يعد من ال يرى حاجته فيه متخلفا، لذا سعت الدول املتقدمة واملؤسسات 
 الضخمة واجلامعات العاملية منذ أن عرفت أمهيته إىل االهتمام به واإلنفاق يف سبيله بسخاء.

 أمهية تدريب طالب املنحة يف كافة اجملاالت تدريبا جيعله مالئما ومن خالل هذا املنطلق يهدف هذا البحث إىل بيان 
منسجما مع بيئته قادرا على التعايش مع املتغريات العصرية ليتمكن من أداء رسالة اإلسالم على الوجه الالئق، كما يهدف 

تقام داخل اجلامعة خلاصته من  هذه الدراسة إىل بيان أمهية التدريب لدى الطالب ليتمكن من انتهاز الفرص التدريبية اليت
 أجل تنمية مهاراته العلمية واالجتماعية واإلدارية والدعوية.

 ويتضمن هذه الدراسة مقدمة ومتهيدا وفصلني وأربعة مباحث وخامتة.
 ،  طالب املنح سالمية ابملدينة املنورة من أجل تنمية مهاراتببيان اجلهود اليت تبذل يف اجلامعة اإلوفيه  التمهيد:

 داخل اجلامعة وخارجها، وبيان أمهية هذه التدريبات على طالب املنح.
 األساسية يف تدريب  هدافاألو  وأنواعه وأقسام كل نوع، بيان معىن التدريب لغة واصطالحا،فيه  الفصل األول:

وة ، وضرورة تدريبهم ة تدريب طالب املنح أثناء دراستهم وبعد خترجهم عند اإلمساك بزمام الدعضرور مث بيان  طالب املنح،
 تدريبا ميكنهم من مواجهة احلياة.

  بيانمث  يف كل من اجلانب اإلداري والتعليمي واالجتماعي والشخصي، ببيان أمهية التدريوفيه  الفصل الثاين:
ان أمهيتها التدريب على كل من املهارات اإلدارية والتعليمية واالجتماعية والشخصية، مع ذكر فوائد كل مهارة ومزاايها وبي

 لدى طالب املنح.
  ولقد أفادت الدراسة أن إعداد الدعاة تلبية ملتطلبات العصر، وأن التدريب هو العامل يف جناح املؤسسات 

 .التدريب وسيلة لتثبيت وتطوير املعلومات النظريةواملنظمات العاملية، كما أفادت أن 
  الباحث إىل االهتمام بتدريب طالب املنح حىت يتمكنوا من تلبية متطلبات العصر يف جمال الدعوة إىل  و أوصى 

، وأوصى نفسه وطالب العلم ابنتهاز الفرص التدريبية لتدريب وطرائقه على العمل الدعويتطبيق وسائل اهللا، كما أوصى ب
 هم ابلفوائد العظيمة اجلمة. تعود إليه وإلي بريةاجلامعة وعدم ضياعها ملا فيه من أمهية كداخل اليت تقام 

 

 كبوري عمر

 الجامعة إلاسالمية باملدينة املنورة

 م06/04/2016هـ /املوافق:28/6/1437
 

 



 

3 
 

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد:

 ، األخريةر  يف العقودر  الصغريةر  و املشروعاتر  واملنظماتر  ساتر و املؤس   احلكوماتر فلقد حظي التدريب أمهية ابلغة لدى 
هذه التأثريات  التدريب، تغيريات انجتة عنريات إجيابية تنموية يف مواردها وسلوكيات أفرادها، ير بعد أن الحظ أصحاهبا تغ

فساهم يف النهوض  ،وتواجه املستقبل بكل كفاءة وفاعلية  ،جعلتها تتواكب مع العصر ،اإلجيابية على أفراد هذه املؤسسات
دارية، وأخرجها من أزماهتا االقتصادية، وشرعت يف حتقيق أحالم أصحاهبا، األمر الذي أعطى التدريب التنموية واإلمبستواها 

مواردها البشرية فأصبحت  أمهية االستثمار احلقيقي يف ههذا العصر، فأدركت الدول املتقدمة من خاللجعله مسة أمهية كربى، 
 ه.ساتر تنفق بسخاء يف التدريب ومؤس  

 األفراد أدركت أمهية التدريب يف تنمية مهارهتا احلياتية واالجتماعية، فأصبح اإلنسان يعتمد على التدريب يف  حىت إن  
طاع بواسطة التدريب االعتماد إدارة حياته والتكيف مع ذاته وبيئته، وعلى التعايش مع متغريات العصر الذي يعيش فيه، واست

 على نفسه ملواجهة العديد من املسئوليات والتحدايت.
  ،وتكليف شرعي ،إمياين وإذا كان التدريب قد حظي هذا االهتمام يف اجملال الدنيوي، فإن الدعوة إىل هللا واجب  

من ابب أوىل،  افاالهتمام  ابلتدريب يف جماهل وطريق العلماء والصاحلني إىل يوم الدين، ،مهمة األنبياء واملرسلني اوالعمل فيه
ليكونوا  أفرادها ت واملنظمات تدربأصحاب املؤسسا إذا كانو راب على اإلسالم وأهله، وذلك يف ظل تكالب األمم شرقا وغ

يناسب  ا  وذجي  من املهتمون ابإلسالم أبناءهم تدريبا   يدر رب، فإنه من ابب أوىل أن يةتغريات العصر املقادرين على التعايش مع 
 وبني أعداء االسالم والقائمني عليه. الدعوة والدعاة حقيقة الصراع احملتدم بني

 ولذلك جاءت هذه الدراسة تبني أمهية التدريب يف مجيع اجملاالت اليت جتعل الداعية قادرا على التعايش مع الظروف 
وحىت يتالءم وينسجم مع حقيقة الواقع املعاصر وتغرياته، وميتلك املستوايت  ،اليت حيياها الناس من حوله يف كل زمان ومكان

 الرفيعة والقوة مبفاهيمها الشاملة إلدراك أفضل الوسائل لتوصيل رسالة اإلسالم.
 باملشكلة: حساسإلا 

 املستقيمصراط ال– ومرشدو األمة حنو السلم والسالم ،نور اهلداية للبشرية ووصانع ،إن طالب العلم اليوم هم دعاة الغد-  
تغري العصر، ومتغريات العصر جيب احرتامها، لذا كان من الضروري االهتمام إبعدادهم من مجيع بتغري تالناس أحوال وإن 

فإن جناح الداعية  ،اجلوانب، وتزويدهم مبقومات دينية ودنيوية، من العلم واملعرفة حىت يتمكنوا من الصمود أمام التحدايت
 عداد الذي تلقاه.يتوقف ابلدرجة األوىل على نوع اإل
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   أسباهبا إىل عدم قد يرجع أهم  اليت تقام داخل اجلامعة أو خارجها عزوف طالب املنح عن الدورات التدريبيةوإن 
 أبمهية هذه التدريبات، فأراد الباحث إشعارهم بذلك.الشعور 

 إلى ما يأتي:ألاهداف: تهدف هذه الدراسة 

 .إشعار طالب املنحة أبمهية التدريب يف حياته 
  من أجل تنمية مهاراته وقدراته.خلاصته تنبيه الطالب أبمهية الفرص التدريبية اليت تربمج داخل اجلامعة 
 .إعداد قادة دعوية تتالءم مع البيئات ومتغريات العصر 
 .تفعيل قدرات الدعاة يف اجملال الدعوي 

 مناقشة الدراسة:

وضرورته لدى طالب  اجلهود املبذولة يف اجلامعة اإلسالمية لتدريب طالب املنح ، وأهداف التدريبتناقش هذه الدراسة 
هارات اإلدارية والتعليمية، امليف اجلانب اإلداري والتعليمي واالجتماعي والشخصي، و التدريب على  ، وأمهية التدريباملنح

 دى طالب املنح.واالجتماعية، والشخصية وأمهية ذلك ل
 البحث: تأدوا

 .ة مجع البياانت، وأداة حتليل احملتوىااستخدم الباحث أد
 خالصة البحث:

يتمهد البحث ببيان اجلهود اليت تبذل يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة من أجل تنمية مهارات طالب املنح داخل اجلامعة 
 وخارجها، وبيان أمهية هذه التدريبات.

معىن التدريب لغة واصطالحا، وأهدافه وضرورته لدى طالب املنح، وبيان أنواع التدريب وأقسام كل نوع، و بيان مث بيان 
أهداف تدريب طالب املنح، وضرورة تدريبهم، مث بيان أمهية التدريب يف كل من اجلانب اإلداري والتعليمي واالجتماعي 

 ية واالجتماعية والشخصية، وبيان أمهية ذلك لدى طالب املنح.والشخصي، والتدريب على املهارات التعليمية واإلدار 
 املنهج املتبع في هذه الدراسة:

  وحتليل املعلوماتاملنهج الوصفي التحليلي يف وصف التدريب وبيان أمهيته لدى طالب املنحاستخدم الباحث ،. 
 تخرج األحاديث وتفسري الكلمات الغامضة.قدر املستطاع، مث االعتناء ب قائليها ألمانة العلمية يف عزو األقوال إىلا 

 الدراسات السابقة:

إال أن أكثرها يف التدريب وأمهيته، واحتياجات البشرية إليها،   كثريةحبوث  مؤلفاٍت و خالل هذه العملية أدرك الباحث 
يف جمال التعليم  الباحث، ومن املؤلفات والبحوث اليت أبصرها غري الدعاة واملتعلمني يف عينات معينة من الناس استخدمت

 ما يلي: والدعوة
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  عبد هللا أحمد روبلي( د. :تأليف ،)التدريب أهم أسباب نجاح املؤسسات-1

بيان أمهية التدريب، وأقسامه مث أمجعني، اهتم بذكر مواقف تدريبية مع النيب صلى هللا عليه وأصحابه رضوان هللا عليهم 
 سبيل اختصار. وأنواعه، وأهدافه، ومزاايه، ودواعيه على

 دمحم بشير( أ.-الواقع املعاصر/عبد السالم اللوح ات)اعداد الدعاة تلبية لحاج-2

 ودراستهما كانت على النحو التايل:
بيان صفات الداعية الناجحة والنظرية التكاملية يف إعداد الدعاة،  ذكر مصطلح الدعوة ومفهومها يف ضوء الكتاب والسنة،

 وأخريا  طرحا برانجما  تدريبي ا  إلعداد الدعاة مع تقدمي بعض الن تائج املتوقعة بعد تنفيذ هذا الربانمج.
 حسن جميعي( )أهمية التدريس والتدريب في مجال امللكية الفكرية في الجامعات/د.-3

مبا يتيح  ،ن مجيعي يف هذه الدراسة بذكر أمهية التدريب أبنواعه وأهدافه املختلفة يف جمال امللكية الفكريةاعتىن الدكتور حس
حاق ابلتطور احلاصل يف التشريعات الدولية والوطنية يف للعاملني على الدرجات العلمية واملتخصصني يف اجملاالت املختلفة لل  

 .واملزااي اليت ينفرد هبا التدريب عن التعليم ،ريب والتعليمالعالقة بني التدبيان امللكية الفكرية، و 
 التعليق على الدراسات السابقة:

  ،الشخصي.و االجتماعي، و التعليمي، و الدراسات السابقة مل تذكر أمهية التدريب يف اجلوانب األربعة: اجلانب اإلداري 
  أمهية التدريب لدى طالب املنح بيان يف سبقم حبثمل يطلع الباحث على. 
 .مل يطلع الباحث على حبث مسبق تناول موضوع التدريب الذهين الفكري، وكذلك التدريب اإلرشادي يف جمال التعليم 

 :خطة البحث
 حيتوي هذا البحث على مقدمة ومتهيد وفصلني وأربعة مباحث وخامتة:

 :الفصل األول

 :[وفيه مبحثان]تدريب طالب املنح،  ، وأهداف وضرورة ماهية التدريب وأنواعه

 ماهية التدريب وأنواعه: املبحث ألاول 
 .أهداف وضرورة تدريب طالب املنح املبحث الثاني:

 الفصل الثاني:

أهمية التدريب في الجانب إلاداري والتعليمي والاجتماعي والشخص ي، والتدريب على مهارات هذه الجوانب 

 املنح. ]وفيه مبحثان[:مع بيان أهمية ذلك لدى طالب 

 : أمهية التدريب يف اجلانب اإلداري واالجتماعي والشخصي والتعليمي.املبحث ألاول 
 التدريب على املهارات اإلدارية والتعليمية واالجتماعية والشخصية وأمهية ذلك لدى طالب املنح. املبحث الثاني:

 

 



 

6 
 

 تمهيد:

 النظر عما انله التدريب يف احلكومات واملؤسسات واملنظمات واملشروعات الصغرية من أمهية، فإن التدريب  بغض
يعترب من أكثر الربامج استخداما يف اجلامعات العاملية واحمللية لتحديث وتثبيت معلومات الطالب، وتطوير ملكاهتم الفكرية 

 واالرتقاء بقيمهم وصقل مواهبهم حنو األفضل. دائهم العلميأسني وحت
 يف العديد من اجملاالت، وال سيما يف جمال التعليم  واجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة بدورها تقدم جهودا ملحوظا   

البشرية املؤهلة  عداد املزيد من القوىية من أجل إاململكة العربية السعود وذلك نتيجة للجهود املثمرة اليت تبذهلا والتدريب،
مي دخا-خادمي اململكة العربية السعودية، فجزى هللا والقادرة على تلبية حاجات العصر مبتغرياته يف جمال الدعوة إىل اإلسالم

خريا كثريا، وأخص ابلشكر امللك سلمان بن عبد العزيز  أطال هللا بقاءه على نعمة خدمة اإلسالم  -احلرمني الشريفني
 .واملسلمني

 ،طالب يف أكثر اجملاالت الحترص كل احلرص لتنمية مهارات  شئون الطالب ابجلامعة وحتقيقا لذلك فإن عمادة 
 ومن جهودها: ،خاصة جانب الدعوة إىل هللا 

  وغرس العقيدة  ح العمل التعاوين بينهم،رو  مهارات طالب املنح، وتنمية تنميةإىل نظمت أندية طالبية هتدف أهنا 
 .(1)الصحيحة وفق منهج أهل السنة واجلماعة يف صدورهم، من خالل برامج نظرية وتطبيقية إلسالميةا

  دورات علمية تطبيقية قيم تو  ،مهارات طالب املنحدف أيضا إىل تنمية هت  تدريب كزا داخل اجلامعة مر  انوجدكما 
 وهيئة تدريس وسائر القائمني عليها إدارة وعمادةللجامعة اإلسالمية موصول فالشكر ، يف أكثر األحيان

 :منها  ،ب يف كافة املهاراتالطالتسعى إىل تدريب  ،أخرى مشكورةخارجها جهود و اجلامعة وتوجد داخل 
  برامج نظرية تربوية من أجل إثراء الرصيد خارج اجلامعة وتقدم أسبوعيا  :الهيئة العاملية للتعريف بالرسول 

 جزاهم هللا خريا كثريا.ف ،العلمي لدى طالب املنح
 السبيعي الخيرية لتنمية مهارات طالب املنح إبراهيم كرس ي مؤسسة دمحم وعبد هللا 

واستنهاض مواهبهم وصقل معارفهم واالرتقاء بقيمهم دورا كبريا ذا أمهية ابلغة يف تنمية مهارات طالب املنح الكرسي لعب يو 
وتطوير عالقاهتم مبجتمعاهتم، وتوجيههم  ،تنمية مهارات طالب املنح هدفه، م الفكرية وحتسني أدائهم العلميوتطوير ملكاهت

ذروة األمهية حبيث أن الطالب لو أراد املشاركة يف  دوراتهلقد بلغت و  (2)حنو اجملاالت الدعوية املالئمة مع قدراهتم وميوهلم
على اهلدى   فظ أصحاب الكرسيأن حينسأل  اهللف، مبالغ ضخمةمقابال للمشاركة مثلها خارج اجلامعة الضطر أن يدفع 

                                                           
 http://www.tunashat.com/ams/program.php?clubid=1115ألاندية الطالبية  (1(

 .4:صلتنمية مهارات طالب املنح/ يةم/كرس ي مؤسسة دمحم وعبد هللا إبراهيم الخير 2016ه1437قصاصة مسابقة البحوث  (2)

 https://www.facebook.com/sbchair32وينظر أيضا: صفحة الكرس ي على الفيسبوك: 

 

http://www.tunashat.com/ams/program.php?clubid=1115
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وعلى نعمة خدمة أبنائهم طلبة  والربكة وأطل بقاءهم على اخلري اللهم واجزهم خريا كثريا، ،العاملني فيهسائر و  واإلميان والتقوى
 .العلم

 

 :الفصل األول

 :[وفيه مبحثان]، وأهداف وضرورة  تدريب طالب املنح، ماهية التدريب وأنواعه 

 ماهية التدريب وأنواعه.: األولالمبحث 

 تعريف التدريب لغة واصطالحا:

  :التدريب لغة

 ودر بناه  -يدرب دراب أي: تعلم واملدر رب مبعىن املعلم ألي حرفة أو لعبة أو غريمها َدرربَ  التدريب يعىن به التعليم يقال:
 (3).فتدرب أي: تعلم. وفالن مدر ب على كذا أي: معلم

  4))درب به دراب ودربة أي: اعتاده وأولع به وعلى الشيء مرن وحذق فهو دارب ودرب تعود، يقال:وأييت مبعىن: 
 : دربته التجارب . ودرب ابلشيء : أي ورجل مدرب (5)رب وصل.: من سار على الد  يقال ،وأييت مبعىن التجربة

ا حق ا» ومن ذلك قول جابر بن حيان  6))عمله حىت بسأ به :أي
 
وحسبك ابلدربة يف مجيع … فمن كان دراب  كان عامل

 (7)«الصنائع
 الصرب يف احلرب وقت الفرار ( يقال : درب ، ويف احلديث عن أيب بكر ) ال يزالون يهزمون الروم ، فإذا  :والتدريب

 (8)التجربةأي: الفرار ، وأصله من الدربة : صاروا إىل التدريب وقفت احلرب ( أراد الصرب يف احلرب وقت 

 التدريب في الاصطالح:

الختالف وجهات نظر  ملفهوم التدريب، حيث ال يوجد تعريف واحد متفق عليه، وهذا نظرا   التعاريف املعطاة تتعدد
 .الكتاب املعرفني هلذا املفهوم

، ابملهارات واخلربات اليت جتعله جديرا هبذا العملعداد الفرد وتدريبه على عمل معني لتزويده التدريب هو إ :فقيل
 .9كسابه املعارف واملعلومات اليت تنقصه من أجل رفع مستوى كفاءته االنتاجية وزايدة انتاجيته يف املؤسسةوكذلك إ

                                                           
 الدعوة/دار 1ط: 277/ص:1العربية /ج:املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ دمحم النجار /تح: مجمع اللغة  ((3
 املرجع نفسه. (4)
 /مجمع اللغة العربية بالقاهرة4/ص:8العامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ج: ((5
اللغة /الصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس املحيط في   ((6

 /بيروت لبنان1/ط:294/ص:9الطالقاني/ج:
 9297/العدد:2002يل//إبر 24/بتارخ:http://www.bab.com/Node/7317ينظر: جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء (7(

 405/ص:2تاج العروس من جواهر القاموس ملحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني/ تح: مجموعة من املحققين/ج:  ((8

 

http://www.bab.com/Node/7317
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 عارف واملعلومات هدف إىل التمكن من جمموعة التم، يعملية تعل ن التدريب هو ابألساسيالحظ من هذا التعريف أ
 الكفاءة واالنتاجية يف املؤسسة. املتدرب يف النهاية إىلاليت تقود 
 وسلوكهم  رفهماوقيل: هو جممل النشاطات والوسائل والطرق، والدعائم اليت تساعد يف حتفيز العمال لتحسني مع 

االجتماعية من جهة فهم الشخصية و من جهة، وحتقيق أهدا هداف املنظمةية الضرورية يف آن واحد، لتحقيق أوقدراهتم الفكر 
 .(10)و املستقبليةاألداء اجليد لوظائفهم احلالية أ خرى، دون أن ننسىأ

 اليت يؤدي وسائل والطرق والدعائم الو يتضمن هذا التعريف العناصر األساسية للتدريب واملتمثلة يف النشاطات، 
جل حتقيق ، وهذا كله من أملكاهتم الفكريةهبهم، واستنهاض اتفعيلها إىل حث العمال ودفعهم حنو صقل معارفهم ومو 

 تجسيدها واالستفادة منها.لاليت يسعى كال الطرفني و املصلحة املشرتكة بني املؤسسة وأعضائها 
 جل ة، واليت يكلفون هبا مستقبال من أوقيل: هو جممل العمليات القادرة على جعل األفراد والفرق يؤدون وظائفهم احلالي

 (11) .احلسن للمؤسسة مبهارة السري
 ن يكونوا العناصر البشرية يف املؤسسة من أ يالحظ أن هذا التعريف يتضمن جمموعة من األفعال والسلوكيات اليت متكن

 خذا بعني االعتبار ظروف اليت تنشط فيها مؤسستهم.اء وظائفهم احلالية واملستقبلية أمستعدين بصورة دائمة ومتقدمة ألد
 التدريب: نواعأ 

 التدريب من حيث التنفيذ، والتدريب من حيث التطبيق: التدريب نوعان
 أوال/ التدريب من حيث التنفيذ 

 التدريب قبل اخلدمة والتدريب أثناء اخلدمة:  نمن حيث التنفيذ إلى قسمي التدريبوينقسم 
 :التدريب قبل الخدمة-أ

 ويعد مسبقا لتويل مهمة معينة، ويتم ذلك غالبا يف النواحي التطبيقية،  عدادا  إ البشرية (12)الكوادرعداد ويقصد به إ
 متطلبا  رئيسيا للتخرج من اجلامعات واملعاهد العلمية.أحياان 

 التدريب أثناء الخدمة: -ب

 وبني متطلبات العمل،يعد التدريب أثناء اخلدمة أحد األساليب اليت حتقق االنسجام بني الفرد وحاجاته وقدراته 
 وحفز طاقات النمو املهين الذايت املوجود أن التدريب أثناء اخلدمة هو مبنزلة الضبط والتوجيه ويرى اليوسف: 

                                                                                                                                                                                                      
/مجلة الباحث/  12-11تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية في البلدان الاسالمية للدكتور داوي الشيخ/ص: ((9

 م/جامعة الجزائر 06/2008العدد:
 .السابقاملرجع  (10)
 .السابقاملرجع  ((11

طر". (12)
ُ
 . ينظر:للداللة على كبار العاملين في املكاتب وإلامارات والوزارات ومرافق الدولة والقطاع الخاص مفرده كادر وجمعه كوادر بمعنى "أ

 19/ص:1معجم تصحيح لغة إلاعالم العربي لألستاذ الدكتور عبد الهادي بوطالب/ج:
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لدى العاملني، وذلك عن طريق هتيئة الظروف املوضوعية املالئمة لتوجيه النمو املهين الذايت وإتقان املهارات املختلفة لكي  
 .تكون العملية استمرارية وخالفة

 /التدريب من حيث التطبيق أيضا قسمان:ثانيا 

 واليت يسعى احملاضرون من خالهلا  ا: ويشمل احملاضرات النظرية واملناقشات والندوات وغريهالتدريب النظري -أ
 . إىل إيصال املعلومات إىل املتدربني

 .ة أو وظيفيةهدف إىل تفسري بعض املفاهيم سواء علمية أوتقنية أو تنظيميوهي اليت أتخذ طابعا تدريبيا ي
 التدريب العملي:-ب

 لحصول على نتائج متفاوتة ميكن تطبيقها عن طريق نظرية احملاولةل ا  ملي  ويقصد به تطبيق املعارف واملهارات عَ 
وبطريقة فردية أو عن طريق تدريب مربمج يعتمد على قدرات  ا  واخلطأ عن طريق احملاكاة واملشاهدة، ويكون ذلك إما ذاتي   

وإمكاانت املدرب أو تدريب مجاعي حسبما تفرضه طبيعة التدريب، ومعظم برامج التدريب الفين تقع ضمن هذا النوع من 
 .(13)التدريب، وهذا ال مينع وجود بعض حماضرات التدريب النظري يف هذه الربامج

 أشكال:وللتدريب العملي خمسة 

 :التدريب املخبري -1

يزات املخربية سواء  ويعتمد على التجه -يف اجلامعات واملستشفيات واملصانع وغريها-وهذا النوع من التدريب يتم يف املعامل 
 و ثبتة وكذلك يعتمد على املواد اخلام األولوية اليت تستخدم يف االنتاج.كانت منقولة أ

 ورش العمل:-2
 مجاعي توزع من خالله املهام التدريبية للوصول يف النهاية إىل حل املشكالت التدريبية، ويعتمد  أسلوب تدريبٍ 

حبيث يكون كل جزء من املهام اليت يقوم هبا املتدرب متمما للجزء  ،العمل يف هذا األسلوب التدرييب على العمل اجلماعي
كما يشعر املدرب   ،يف املتدرب روح التعاون واأللفة بني اجلماعةخر، وهذا النوع من التدريب ينمي آلالذي يقوم به املتدرب ا
 (14)بدوره الفاعل يف العمل

 التدريب امليداني:-3

 إتقان املهارة من واقع املشاهدة امليدانية، ويستخدم هذا األسلوب عندما تكون طبيعة العمل ميدانية مثل إىل ويهدف 
 .ةيوالزراع يةعناصالتدريبات العسكرية وال

 املحاكاة:-4

                                                           
 16-15دور التدريب في تنمية مهارات ألافراد العاملين بدوريات ألامن  بمحافظة جدة إعداد فيصل بن دمحم املطيري/ص: (13)
 املرجع نفسه ((14
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 من أكثر برامج التدريب تطورا وفعالية، وإن متثيل الواقع هو السمة البارزة يف احملاكاة حيث يتم وضع املتدرب  وهي 
املطلوب  درب تدريب املتدربني على أداء العملالفكرة تطبيقا سليما، ويتوىل امليف بيئة تعكس الواقع احلقيقي لو طبقت هذه 

 الوظيفة.القيام مبهام من خالل 
 التعليم املبرمج:-5

 ويتم وضع خطوات الربانمج بطريقة سلسة تبدأ  ،سلوب يتم إعداده من قبل شركة متخصصة ويف موضوع معنيهذا األ
بتشغيل الفيديو، حيث يقدم طريقة الربانمج ويطلب العودة إىل الكتاب املرافق مع الربانمج، وبعدما تنتهي من قراءة 

يطلب منك تصحيح األجوبة ومن مث العودة إىل الفيديو، وهكذا حىت وحل التمارين يف هناية الصفحات صفحات حمددة 
 .(15)هناية الربانمج

 أهداف وضرورة تدريب طالب املنح. املبحث الثاني:
  يدرك الباحث معىن التدريب الذي حيتاج إليه طالب ه،مفهومسرد كالم العلماء يف التدريب و من  سبقبناء على ما 

 وميكن تعريفه أبنه: املنح
 نح لتطوير وتنمية مهاراهتم العلمية وأساليبهم يف كسب املعطى طالب لوكيات ومعلومات نظرية وتطبيقية تجمموعة س

دون فشل أو تنغص، مع القدرة الفكرية  لدعوية بعد خترجهم يف املستقبل ، واليت متكنهم على أداء وظيفتهم اهالعلم أثناء طلب
 والذاتية يف مواجهة احلياة وقيادة اجملتمع على الوجه الشرعي الالئق.

 فيما يلي: وضرورته ويتجلى أهدافه

 أهداف تدريب طالب املنح:-أ

 تعليمية وسائلطرق و  تعليم طالب املنح أساليب وحيل كسب العلم وتعريفهم مبا يستحدث من. 
 العلمي همرصيدوابلتايل زايدة  ،دى طالب املنحطرق وأساليب األداء العلمي ل حتسني. 
  نظراي التعليمية واإلدارية واالجتماعية و  الدعويةتنمية قدرات طالب املنح وحتسني مهاراهتم يف جمال األعمال 

 .ا  يوتطبيق
 دارية.اإل تنمية معارفهم االجتماعية و ة وملام أبساليب الدعو نح من مسايرة التقدم العلمي واإلمتكني طالب امل 
 دراك والقدرة على حل املشكالت، واختاذ مثل االجتاهات واإللدى طالب املنح  داريةتنمية املهارات السلوكية واإل 

 القرارات، والعالقات، والتعامل مع الغري وغري ذلك.
 النتيجة. العالقات بني السبب والتنبؤ وحتليل  تنمية قدرات طالب املنح على التفكري املنظم و 
 ابلنفس وابلغري خصوصا عند تبادل اخلربات العلمية أو التجارب املماثلة يف  تعليم طالب املنح كيفية بناء الثقة 

                                                           
 /بتصرف17املرجع السابق/ص: (15)
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 الدعوية. وأ التعليمية واإلداريةاألعمال 
  اإلداريالعمل غرس أخالقيات وسلوكيات جديدة وطرق التفكري السليم لدى طالب املنح خللق مناخ جيد يف  
 .والدعويواالجتماعي والتعليمي 
 ضرورة تدريب طالب املنح: -ب

  الطالب أثناء طلب العلم حيتاجون إىل جرعات تدريبية لتنمية جهودهم الفكرية وتطوير مهاراهتم وأساليبهم يف 
 طلب العلم  إلثراء رصيدهم العلمي.

 بعد خترجهم من اجلامعة حيتاجون أيضا إىل جرعات تدريبية من نوع خاص للقيام أبعباء الدعوة اليت  الطالب 
 يشتغلوهنا للمرة األوىل.

  الطالب كدعاة جيب إعدادهم إعدادا يليب تغريات الواقع املعاصر، ولكل واقع معطياته وظروفه وأحواله، وذلك يف 
 .سالمكالب األمم غراب وشرقا على اإلتظل 

  حيتاجون إىل تدريب منوذجي يناسب حقيقة الصراع احملتدم بني رجاالت الكفر املنح طالب وعلى هذا فإن 
بني ثقافة الداعية ومعطيات الواقع الذي يعيشه والظروف اليت حيياها الناس يف   بد أن يكون هناك توافق إذ الوالقائمني عليه.

املستوايت الرفيعة والقوة مبفاهيمها الشاملة  لواقع املعاصر وتغرياته، وميتلككل زمان ومكان، حىت يتالءم وينسجم مع حقيقة ا
 إلدراك أفضل الوسائل واألساليب يف توصيل رسالة اإلسالم.

 عن ذا انفصلت عملية التطبيق إفإىل مادة أو سلوك،  اإال بعد حتويله االعلوم النظرية ال يدرك حقيقة فائدهت 

وقد سئل أمنا عائشة اهنع هللا يضر عن  ،سلبية أو تكون أقل فاعلية مما لو اكتمل العلم بعملية التطبيقالنتائج ستكون  ن  إالنظرية ف
 (16)خلق رسول هللا فقالت: كان خلقه القرآن

 كعثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا من النيب عشر آايت مل نقل عن السلف   كما
 (17)قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا ،من العلم والعملحىت يعلموا ما فيها  يتجاوزوها

 العمل والتجربة، فمن مل يعمل ومل جيرب مل = إن كمال الصنعة »: (18) ، أبو موسى الطرسوسيوقال جابر بن حيان
                                                           

 القاهرة –/مؤسسة قرطبة 1/ : ط:91/ص:6مسند إلامام أحمد بن حنبل / تعليق شعيب ألارناؤوط/ ج: (16)

 89/ص:19حديث صحيح صححه ألالباني: ينظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير ملحمد ناصر الدين ألالباني/ج: تخريج:
 للنشر والتوزيع/ مكتبة املعارف 3/ط:6/ص:1/ج: مباحث في علوم القرآن/مناع القطان ((17

/ 33/ص:1إلاكليل في املتشابه والتأويل لشيخ إلاسالم ابن تيمية/ج: ، و468/ص:2وينظر: إلاتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي/ج:

. وضعفه فهاد وقال فيه 5/410: حسنه شعيب ألارناؤوط من أجل عطاء ، ينظر: مسند إلامام أحمد/تعليق شعيب ألارناؤوط/ج: تخريج

مجاهيل في سنده، وقد انكر عليه عبدالرحمن الفقيه، وقال الحديث ال بأس به، وليس في إسناده مجاهيل، بل هم من الرواة املشاهير، ألن 

وكان قد اختلط، لكن من جملة من رواه عنه حماد بن زيد وهو ممن روى عنه قبل  مداره على عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي،

 -(فإسناد الحديث البأس به وليس فيه أي مجاهيل، ينظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث 6/172وروايته عند ابن سعد في الطبقات)الاختالط ، 

 ?http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php الرابط:/402/ص:32م/ج: 2008سبتمبر  7هـ =  1429رمضان  7تم تحميله : في 2
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ا حق ا» وقال:  «يظفر بشيء أبدا
 
 (19)«مجيع الصنائعوحسبك ابلدربة يف … فمن كان دراب  كان عامل

 ول معلوماهتم النظرية إىل سلوك، ليكون العلم الذي بني أيديهم أكثر ن طالب املنح حيتاجون إىل تدريب حيوعليه فإ
 وتكون النتائج إجيابية. فاعلية

 جيب على كل فرد معرفتها، هي كيفية مواجهة احلياة أو طريقة النجاة من العوائق اليت هم اجلوانب اليت إن من أ 
 قد تتصدى طريقه يف املستقبل، من الفقر والبطالة، أو التبعية.

 اليت  والعوائق العقباتالسلوكيات اليت تنجيه من  وأ ،و بروزه يف احلياهأ هجناحنسان ما يكون به وال شك أن معرفة اإل
 .ئالنشهذا  ةتربيهدف ضروري يف قه تعرتض طريأو  تحدىتقد 

 الذي يؤهلهم و  ،حباجة إىل تدريب ميكنهم من مواجهة احلياة أو القتال يف سوق احلياةلطالب ا فإن   هذاوبناءا على 
ن على حفاظ هوية األمة املستقبل قادري يف عوائقالعلى الثبات والصراع وامتالك املؤهالت الضرورية للنجاة من  القدرة

  سالمية ورقيها بعيدا عن التبعية والذوابن واالهنيار.اإل
 الفصل الثاني:

هذه الجوانب مع  على مهاراتأهمية التدريب في الجانب إلاداري والتعليمي والاجتماعي والشخص ي، والتدريب  

 :[وفيه مبحثان]بيان أهمية ذلك لدى طالب املنح. 

 .ري والاجتماعي والشخص ي والتعليمياملبحث ألاول: أهمية التدريب في الجانب إلادا

 أهمية التدريب:

 كما   ،داريةالقتصادية واإلواملشاكل التنموية ا ،يف حل املشاكل اليت تواجهها املنظمات وأفرادهاللتدريب أمهية كبرية 
مهارات الفرد االجتماعية والشخصية، وعليه فسوف يتم تناول أمهية التدريب من  وتطوير حتسني أمهية كبرية يفلتدريب أن ل

 .الشخصياجلانب و  ،االجتماعي، واجلانب داريواجلانب اإل ،: اجلانب التعليمييف هذا املبحث أربعة جوانب
 :الجانب إلاداري أوال/ أهمية التدريب في 

 عناصر اإلدارية املهمة اليت تسعى كافة املنظمات احلديثة إىل االستفادة منه لتطوير مستوى أفرادهااليعد التدريب من 
 ملا يوفر التدريب من مزااي كثرية. واليت أشيع استخدامها يف الفرتة األخرية نظرا.(20) 

 يساهم يف النهوض مبستوى املنظمة وتنميتها، ما يستلزم إاتحة الفرصة  ،فهو وسيلة هامة من وسائل التنمية اإلدارية
 وى املنظمات وسياساهتا،ريعة على مستلزايدة املهارات حىت تتماشى مع التغيريات واالكتشافات العلمية الس  

 .(21)ديناميكية وحركية داخل املنظمات، ومن مث يلتقي األفراد يف املنظمات تدريبا منظما ودوراي  حداث ما يفرض إ 
                                                                                                                                                                                                      

 497/ص:3ج:/ http://www.alwarraq.comمن موقع الوراق الوافي بالوفيات: للصفدي::  )18(
 9297/العدد:2002/إبريل/24/بتارخ:http://www.bab.com/Node/7317ينظر: جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء )19(

 .10دور التدريب في تنمية مهارات ألافراد العاملين بدوريات ألامن  بمحافظة جدة/ إعداد فيصل بن دمحم املطيري/ص: ((20

 

http://www.bab.com/Node/7317
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 وعليه ففقد أصبح التدريب عامال مسامها يف استقرار املؤسسة وزايدة قدراهتا التنافسية.
 مهارات فحسب بل أصبح خيارا اسرتاتيجيا لالستثمار يف اإلنسان كأهم عناصر لأداة تطويرية ليف كونه ومل يقتصر 

مجايل للدول وإن كان أمرا ضروراي لتقدم البلدان وازدهار مستوى املعيشة فيها البشرية، فنمو الناتج القومي اإلاإلنتاج والتنمية 
 التنمية البشرية للمجتمعات. إلحداثإال أنه ليس كافيا وحده 

 املتحدة  املتقدمة أمهية االستثمار احلقيقي يف مواردها البشرية، ودفعت بدولة مثل الوالايت لأدركت الدو  ومن هنا 
 .(22)بليون دوالر سنواي للتدريب يف موقع العمل70إىل ختصيص ما يقارب األمريكية

 في الجانب الاجتماعي:ثانيا/ أهمية التدريب 

 كونه وسيلة لتنمية مهارات الفرد اإلدارية بل يهدف أيضا إىل رفع كفاءة األفراد وتنمية قدراهتم   التدريب يف مل يقتصر
 نه من أهداف التدريب جتسيد الربط األخوي بني األفراد ليتمكنوا من العمل معا  يف املنظمة.أل، ومهاراهتم االجتماعية

 هارات السلوكية املرجعنا إىل التعريفات اليت قدمها العلماء ملفهوم التدريب جند أن التدريب يساهم يف حتسني  إذاو  
كما يزوده قدرات حل املشكالت واختاذ القرارات والتفاوض والعالقات التبادلية والتعامل مع الغري والثقة ابلنفس   ،لدى الفرد

 اجلماعي وتبادل اخلربات...إىل غري ذلك. اجلماعة يف املنظمة أو يف العملمع  والصرب والتحمل يف العمل ،وابلغري
االجتماعية، فالقدرة يف حل املشكالت مثال والثقة  ناز مهاراتيز ى وراءها لتععنسهي اليت  :وهذه اخلربات والقدرات واملهارات

فكلما امتلك اإلنسان  ،أهم عناصر املهارات االجتماعية هي ،والقدرة يف العمل مع اجلماعة وتبادل اخلربات ،ابلنفس وابلغري
 قد أصبح التدريب عامال مسامها يف حتسني مهارات الفرد االجتماعية.وعليه فرعا، اجتماعيا ابأصبح هذه املهارات كلما 

 الجانب الشخص ي:/ أهمية التدريب في رابعا

 وسيلة لتزويد األفراد ابملعلومات بل هو  ،واالجتماعية فقطوال يقتصر التدريب على تنمية مهارات الفرد اإلدارية 
 .هم فكراي وعقليا ملواجهة احلياةوإعداد

  ،فإنه يساهم مباشرة يف حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد ،وكونه حيسن من قدرات الفرد وينمي مهاراته
 مان الوظيفي.األويزيد من درجة 

 ويؤمن هلم العيش الكرمي، كما أن التدريب وسيلة الرتقاء  ،ف مرموقة للشبابالتدريب يساهم يف خلق وظائو  
 حبيث حيتاج ،يف سوق العمل سلعة غالية، والتدريب جيعل الفرد الشهري مدخله ايدزدااملوظفني إىل مناصب أعلى و 

 .عينةألداء وظيفة م مثينةومؤسسة ومركز عمل لكونه ميتلك مهارات  إليه كل منظمة 
                                                                                                                                                                                                      

-2005عنابة/اعداد بلهي حسينة-دراسة ميدانية بمركب مطال ستيل-عالقة التدريب باحتياجات املشرفين وانتظاراتهم (21)

 مذكرة تخرج لنيل ماجستير.-قسم علم النفس-داب والعلوم إلانسانية والاجتماعيةكلية لا -عنابة-/جامع باجي  مختارة35م/ص:2006

 . معهد الضوء ألاخضر للتدريب6التدريب إلاداري ومعايير الجودة لياسر دمحم مهلهل/ص: (22)
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 مما يساعده يف إدارة حياته والتكيف مع ذاته، وعلى التعايش  ،التدريب يف تنمية املهارات احلياتية لدى الفرد يساهمو 
 . (23)كسبه االعتماد على النفس ملواجهة العديد من املسئوليات والتحدايتغريات العصر الذي يعيش فيه، كما يمع مت

 ، أما دوما  لألفضل  النفس و املدرب مصقول الذهن الشخصف، وعليه فالتدريب عامل يساهم يف حتسني حياة الفرد
ابحلاجة إىل التدريب هم أولئك الذين  ال يشعرونب فيقول الدكتور دمحم موسى الشريف: إن الذين در  الشخص الغري امل

ن حاجتها إىل التدريب والتطوير أشد احلياة املعاصرة شعرت أ (24)يعيشون على هامش احلياة، وكلما اقرتب األمة من بؤرة
  .(25)ن تكون أمريكا على رأس قائمة الدول املهتمة ابلتدريبأولذا فمن غري املستغرب 

  :اجلانب التعليمياثلثا/ أمهية التدريب يف 
 . والطالبنيئتني من الناس، املدرسيظهر أمهية التدريب يف اجلانب التعليمي يف ف

 يقوم بعملية التدريس أن يكتسب اخلربات ويلم ابملهارات اليت تفيدهللذي من األمهية  هإنأما من انحية املدرس ف
وقد أبرزت الدراسات والبحوث يف العقود األخرية أبعادا جديدة فيما يتعلق ابلسلوك اإلنساين  ،من ممارسته ملهنة التدريس 

مكثف عميق لطبيعة النمو البشري وزواايه املختلفة  وابلعملية التعليمية، وأشارت يف أن املدرس يف حاجة إىل دراسة وفهم
ليتعرف على احلاجات امللحة للتالميذ وحىت يتمكن من توفري املناخ املناسب هلم ليتم النمو على حنو أفضل، ابإلضافة إىل أن 

 .(26)بفهم طبيعة عملية التعليم والتعلم ن يكون لديه الوعيأاملعلم حيتاج 
  ،ه أن مهنة التدريس من أكثر املهن احتياجا لتنوع اخلربات واملهارات الرتبوية والنفسية1419 وأشار املنتشري

 وتتطلب هذه املهنة القدرة والكفاءة فيمن يقوم مبمارستها على التعامل مع الطاقات الشابة والكفاءة يف استثمار هذه 
 (27)الطاقات وتوجيهها حنو اهلدف اإلبداعي.

 التدريب وسيلة أن  وهي :يهاقد سبق اإلشارة إلو وأمهية التدريب يف هذه الناحية كبرية جدا، ب لأما من انحية الطاو 

                                                           
تخصص مناهج وطرق –ربية بحث مقدم ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الت-ينظر: برامج لتنمية املهارات الحياتية ((23

 ./غير منشور 184-183إعداد سلوى علي حمادة/ص:-التدريس
أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس -املحيط في اللغة  أو الحفيرة الصغيرة. ينظر:–البؤرة =الحفرة  (24)

دمحم بن مكرم بن منظور / وينظر: لسان العرب م 1994-هـ 1414 -بيروت / لبنان  -/دار النشر : عالم الكتب 1/ط:270/ص:10الطالقاني/ج:

 بيروت –دار صادر  /1ط:/مادة: بأر/37/ص:4ج:/ألافريقي املصري 

رئيس -كلماتي مع الخالدين من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدكتورمحمود حافظ والبؤرة يعنى به نقطة التركيز  والاهتمام/ ينظر:

/قسم الغريب 3قاموس فرنس ي ـ عربي ـ انجليزي/الشاملة/إصدار: وينظر:/ م2006هـ = 1427القاهرة  /2:/ص16/ج:املجمع ـ

 .6710/ص:1واملعاجم/ج:
 /املرجع السابق32التدريب وأهميته في العمل إلاسالمي للدكتور دمحم موس ى الشريف/ص: ((25
(26)
لي  كمتطلب للحصول على درجة يفي تطوير مهارات املدرسين ملعلمي التربية الفنية من وجهة نظرهم، بحث تكم دور الدورات التدربية 

 بتصرف/هـ1431-1430مكة -/جامعة أم القرى 42/ص:املاجستير في قسم التربية الفنية/بندر بن سعيد بن دخيل هللا الزهراني

 املرجع نفسه. (27)
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 ذاإفإىل مادة أو سلوك،  االعلوم النظرية ال يدرك حقيقة فائدهتا إال بعد حتويلهأن  وتطوير املعلومات النظرية، لتثبيت و 
 .سلبية أو تكون أقل فاعلية مما لو اكتمل العلم بعملية التطبيقن النتائج ستكون إفصلت عملية التطبيق عن النظرية فان 

 «عمل ومل جيرب مل يظفر بشيء أبداالعمل والتجربة، فمن مل ي= إن كمال الصنعة »ومن ذلك قول جابر بن حيان: 
ا حق ا» وقال: 

 
 .(28)«وحسبك ابلدربة يف مجيع الصنائع… فمن كان دراب  كان عامل

  األدىن حبوزة الطالب تتآكل مع مرور األايم فيضيق نطاق املعرفة لديه، وقد ال حيتفظ إال ابحلدإن املعلومات اليت مث 
لديه الذي يساعده على أداء مهمته على حنٍو قاصر، والتدريب يؤدي إىل التكرار والراتبة مما جيعل املعلومات مصقولة يف 

 .ذهن ال
 املبحث الثاني:

 وأهمية ذلك لدى طالب املنح. ةوالشخصي ةوالاجتماعي ةوالتعليمي ةإلاداري على املهاراتالتدريب  

  ..إىل ثقافة تدريبية شاملة على كافة املستوايت. يف التدريب، يظهر حاجتنا تن متكمهية اليتاأل هذهعلى  بناءا  
األكادميي قد ال يقدم سوى املعرفة العامة والتأهيل النظري للقوى العاملة، وتبقى مسألة مالءمتها ملتطلبات الوظيفة  فالتعليم

 ،يب ملواكبة العصرنحن حباجة ماسة إىل تبين فكر وثقافة التدر فأو املوظف،  ،التطبيقية عبئا على كامل املؤسسة، أو املتخرج
 وأمهية ذلك لدى طالب ،ة، و الشخصية، و االجتماعية، و اإلداريةالتعليمي هاراتالتدريب على املوفيما يلي بيان   

 .املنح 
 وأهميته لدى طالب املنح /  التدريب على املهارات إلاداريةأوال: 

 ما يقدمه املنظمات اإلقليمية والدولية، ويعرفه أ.د.عامر خضري الكبيسي أبنه: التدريب على املهارات إلادارية:
عدادهم وأتهيلهم وتدريبهم لتنمية مهاراهتم، وإثراء معارفهم، للقطاع اخلاص ألفرادها، من أجل إ مؤسسات التدريب وكذلك 

وتطوير قيمهم وسلوكلهم يف اجملاالت اإلدارية بكل جماالهتا وختصصاهتا املختلفة، لرفع كفاءهتم وحتسني فاعليتهم من أجل 
املة واملستدامة، وتقدمي اخلدمات جلمهور املواطنني املتعاملني مع األجهزة النهوض بربامج الدولة وخططها التنموية الش

 .(29)احلكومية ومنظماهتا
 ويشمل هذا النوع من التدريب، املعارف واملهارات اإلدارية واإلشرافية الالزمة لتقلد املناصب، وهي معارف تشمل 

                                                           
 /املرجع السابقhttp://www.bab.com/Node/7317الكيمياءجابر بن حيان مؤسس علم  (28(

-ه1431-الرياض-1/ط:40-39ينظر: التدريب إلاداري وألامني رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين/أ.د. عامر خضير الكبيس ي/ص: (29)

 اململكة العربية السعودية-الرياض-ألامنيةجامعة نايف العربية للعلوم -م2010

 

http://www.bab.com/Node/7317
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وإدارة مجاعات العمل، والتنسيق  القرارات، وقيادة، وحتفيز،من ختطيط، وتنظيم، ورقابة، واختاذ  العمليات اإلدارية،
 .(30)واالتصال

 :ويتجلى أمهيته يف أنه يؤهل املتدرب املهارات والقدرات اآلتية
 املهارات القيادية تدربيؤهل امل. 
 ية املختلفةاملهارات الالزمة ألداء العمليات الفن   هيؤهل. 
 القدرة على حتليل املشاكل. 
 .القدرة يف إدارة الوقت واالستفادة منه 
 القدرة والكفاءة على اختاذ القرارات. 
 ات.نسان املهارات يف التعبري والنقاش وإدارة الندوات واالجتماعيؤهل اإل 
 نسان مهارات التنظيم والتخطيط والتنسيق والرقابة.يؤهل اإل 

 
 :أمهية التدريب اإلداري لدى طالب املنح 

إن  مهارات التعبري والنقاش والقدرة على حسن القيادة والتخطيط والقدرة يف اختاذ القرارات وحتليل املشاكل وغري ذلك مما 
تؤهل اإلنسان الكفاءة والقدرة يف حتمل مهام اإلدارة أمر ضروري يف حياة كل إنسان، واألخص طالب العلم الذي حيلم أن 

 يف سوق احلياة. سلعة غاليةيكون 
 من خالل هذه املزااي وهذه القدرات واملهارات، وكون امتالكها ضروراي  يف حياة كل إنسان، يظهر أمهية التدريب يفو 

إن "هذا اجملال لدى طالب املنح، خاصة مهارة التخطيط اليت أصبحت مسة العصر، واليت اعتين هبا اعتناءا  ظاهرا، حىت  
خلمس وعشرين سنة قادمة أو أكثر يف بعض األحيان، وتنفق بسخاء على الدول املتقدمة واملؤسسات الضخمة ختطط 

 .(31)"التخطيط ومؤسساته
 فنحن حباجة ماسة إىل تدريب يؤهلنا الكفاءة يف ثقافة اإلدارة بكل جوانبها، القدرة يف التخطيط وحتليل املشاكل 

 واختاذ القرارات وغري ذلك.وحسن القيادة 
 ويتمثل فيما يأتي .لدى طالب املنحوأهميته  ةالتعليمي على املهاراتالتدريب / ثانيا: 

 :ةلتنمية جهود الطالب الفكري الفكري  التدريب الذهني-أ

                                                           
 12تأثير التدريب على إنتاجية املؤسسة دراسة حالة مؤسسة سونلغاز/بوعريوة الربيع/ص: (30)
-م/ دار ألاندلس الخضراء للنشر والتوزيع2003-ه1424-4/ط:32التدريب وأهميته في العمل إلاسالمي/ دمحم موس ى الشريف/ص: (31)

 جدة/بتصرف.
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 تبادر إىل الذهن  أنه التدريب بدني ا مع الر ايضي ني ما إذا قيل التدريب الذهين فإنه يغالبا  :التدريب الذهنيمفهوم 
 أبنه: م1999عرفه الوسيمي عام يف امللعب، و الذي

 نوع من التدريب اهلادف للوصول إىل حالة من خالل تطوير وتنمية املهارات العقلية، مع القدرة على إعادة التكرار 
 .(32)لتثبيت احلكم يف األداء، وتطوير نظام التدريب، مع القدرة على االسرتخاء وإعادة الشفاء واإلعدادات للمنافسات

 .(33)الذايت واإلرادي خلط سري احلركة أو مهارة معينةعملية تكرار التصور ب أو ما يعرفونه
ليس ما يتعلق حبركات اجلسم والعضالت، بل ما يتعلق بذهن  يف هذا املوضوعالتدريب الذهين الذي يعين به الباحث  ن  إال  أ

للحصول   احملاولةمث  اجتماعية أو إدارية ا  سواءبعض املشاكل  فرض، أو ، كطرح األسئلة الثقافية أو اللغزيةاإلنسان الفكري
 ملشكلة. أو حل لسؤالٍ  مما يتعب ذهن اإلنسان الفكري، وجيعله يتفكر مليا  للحصول على جوابٍ و غري ذلك  ،على حلوهلا

 :الفكري  ة التدريب الذهنيأهمي

 وسلوكه الذهين الذي يعينه على التعلم  ةيساعد يف تنمية جهود اإلنسان الفكريالفكري التدريب الذهين 
يتم اكتساب اخلربات  ا من خالهلالت اليت تواجهه يف احلياة، و اليتوالتكيف مع البيئة املادية واالجتماعية من حل املشك

واللغة  ،وبناء التصورات ،واستخدام الرموز ،ومعاجلة املعلومات ،واختاذ القرارات ،والتخطيط ،واملعارف، واالكتشاف
 والتقدم الفردي واالجتماعي بكل مظاهره. البشرية واملفاهيم، ويساعد على التكيف مع الواقع، ويقف وراء مظاهر التنمية

 جهودهم الفكرية  ةنميت ، إذ سيساهم يفاملنح طالبهذا النوع من التدريب يف غاية األمهية عند وال شك أن 

 ىل نتائج معقولة ومميزة يف كل وقت وحال.إ الصائب للوصولالعميق ويساعدهم يف التفكري 

 .األساس يف البناء املعريف الذي ميتلكه اإلنسان  الفكريو  العمل الذهينر تطو إذ يعد و 

 مع احمليط االجتماعي، أي يؤثر ويتأثر ببقية العمليات  ويتميز بطابعه االجتماعي وبعمله املنظم الذي جيعله متفاعال 
، ويتميز التفكري عن واالجتماعية االنفعاليةثر ابجلوانب الشخصية ؤ دراك والتصور والذاكرة، وأيضا يكاإل  ،األخرى املعرفية

حاطة هبا، مما ميكنه من فاذ إىل عمق األشياء والظواهر واإلسائر العمليات املعرفية، أبنه أكثر رقيا وتعقيدا، وأقدرها على الن
 .(34)رف جديدة، وموضوعية دقيقة وشاملةمعاجلة املعلومات وإنتاجها، وإعادة إنتاج معا

                                                           
-/مجلة علوم التربية الرياضية39تأثير التدريب الذهني في العلم بعض املهارات ألاساسية بكرة اليد/ للدكتور محمود موس ى العكيلي/ص: ((32

 م2005جامعة بابل/العدد الرابع/املجلد الرابع/
أ . م . د دمحم جاسم  -. د عقيل يحيى الاعرجيأثر استخدام التدريب الذهني املهاري في تطوير املستوى الرقمي في فعالية قذف الثقل أ . م  (33)

 2010/املجلد الثالث الثالثمجلة علوم التربية الرياضية/ العدد  /180الخالدي/ص:
 7عوموش ليندة/ص:-دور الحاسوب في تنمية مهارات التفكير لدى الطالب الجامعي/ قارور نورة ((34
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 التدريب اإلرشادي لتأهيل طالب املنح مهارات وكفاءات التفوق الدراسي.-ب

  املتمثلة يف النشاطات، والوسائل والطرق رشادات والوصاايذا النوع من التدريب: جمموعة اإلويعين الباحث هب
واليت يؤدي تفعيلها إىل حثهم ودفعهم حنو صقل معارفهم  ،الطالباليت يقدمها املدرب إىل والدعائم يل احلو والكيفيات 

هتم للتفوق يف اجلانب الدراسي، كمهارات اهبدف حتسني أو تطوير مهاراهتم وكفاءومواهبهم، واستنهاض ملكاهتم الفكرية، 
جابة، ومهارات السؤال و اإل ،لقاءاإلاخلطابة و ومهارات ومهارات التخطيط،  ،ومهارات احلفظ واالستحضار ،تنظيم الوقت

 تطبيقية.من خالل برامج نظرية أو 
 :فيما يأتي رشادي لدى طالب املنحأهمية التدريب إلا ويتجلى 

 ويقوي عزميته ويعلي مهته يف طلب العلم. ة،ب املنحالط هذا النوع من التدريب يساعد يف تنظيم أوقات 
 يف أوقات قليلة مع بقاء اجلهد.و  ،بكفاءةداء واجباهتم اجلامعية يساعد طالب املنح يف أ 
 حسن املشاركة مع ، يؤهل الطالب مهارات التفوق الدراسي، وجيعله متفوقا يف الكلية، وذلك برفع معدالته املئوية

 .الفعالة مع األساتذة أثناء الدرس
 ما بعد اجلامعة.واملعدالت للمواصلة يف دراسات  ويؤهله القدرات اجلامعية، هتيشجع الطالب يف مواصلة دراس 
 لقاء مما يساعد يف إثراء الرصيد العلمي لدى طالب ب يف احلفظ و االستحضار واخلطابة واإلالتنمية مهارات الط

 املنح.
 إلثراء الرصيد العلمي لدى طالب املنح. ةالنظري التدريب على املهارات-ج   

واليت يسعى احملاضرون من خالهلا إىل إيصال املعلومات إىل  ،اواملناقشات والندوات وغريه تلقينيةويشمل احملاضرات ال
 الطالب، وهي اليت أتخذ طابعا تدريبيا هتدف إىل تفسري بعض املفاهيم.

من نقاط  تطلب حتديدا دقيقا ملوضوع احملاضرة وما تتناولهاجلديدة وإيصاهلا إىل الطالب، وهو ابلتايل ينقل املعلومات : هدفه
 .(35)رئيسية وفرعية ميكن ربطها ربطا متكامال

 : تهأهميمزايا فائقة تظهر من خاللها وله 

 يف غاية األمهية حيصل الطالب على معلومات متماسكة فيه 
  املعلومات اليت حيصلها الطالب من خالل هذه الربامج أحرى أن تكون مصقولة يف أذهاهنم وغري قابلة للذهول

 والنسيان
  لفتح بعض الغوامض العلمية لدى الطالب.وسيلة 

                                                           
 /بتصرف شديد114ينظر: دور التدريب في إحداث التغيير في املنظمات العامة الحكومية/ د. عايض شافي ألاكلبي/ص: (35)
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 دون الرجوع إىل املراجع.بكل يسر وسهولة  احلصول على املعلومات 
 .إثراء الرصيد العلمي لدى الطالب بشكل سريع 

 /طالب املنح: وأهميته لدى ةالاجتماعي على املهاراتالتدريب  ثالثا 

 هي مناذج حمددة من السلوك املتعلم واخلاضع للمالحظة يستطيع الفرد بواسطتها  مفهوم املهارات االجتماعية:
 .(36)التأثري على اآلخرين

 مواجهة مواقف احلياة ومشكالهتا بواسطتها : أهنا القدرات العقلية والعلمية اليت تستطيع ويرى السنهوري وآخرون
 (37).بنجاح متميز

 :أمهية هذه املهارات
 أن قدرة الفرد على السلوك الفعال يف مدى واسع من املواقف االجتماعية اليت  (م1988)يؤكد بيكر وهيمربج 

 .(38)لصحته النفسية ولسعادته ولتوافقه بشكل عام مهمة يف احلياة اليومية، تكون حمد دة يقابلها
 كثر يف املهارات االجتماعية يشعرون أ أن األفراد الذين يعانون من نقص warren,(1982)وأظهرت دراسة ورن
 ابلوحدة النفسية واالغرتاب.

 ( أن األفراد الذين يعانون من نقص يف مهاراهتم االجتماعية 1989وكذلك  كشفت دراسة يوسف عبد الفتاح)
 (40)والعصابية (39)االنزواءمن يعانون 

 لدى طالب املنح: على املهارات الاجتماعيةالتدريب  أهمية

االجتماعية هلا أثر مهم يف حياة اإلنسان بشكل عام وطالب اجلامعة بشكل خاص، حيث تساعده هذه املهارات  املهارات
على التفاعل مع اآلخرين والقيام مبسئولياته االجتماعية املتعددة، ابإلضافة إىل أن املهارات االجتماعية حتقق للشخص مكانة 

 .مع غريهكساب خربات وسلوك متميز يف التفاعل اآلخرين، إىل جانب إ  التفاعل معاجتماعية متميزة من خالل جناحه يف

                                                           

-قسم علم النفس-أسلوب نفستربوي للوقاية من تعاطي املخدرات/ناصر إبراهيم املحارب أستاذ مشارك-املهارت الشخصية وإلاجتماعية (36)

 .92اململكة العربية السعودية/ص:-ياضالر -جامعة امللك سعود-كلية التربية

 /كلية التربية ألاساسية278د.عمارة أحمد العجمي/ص:-وينظر: مهارات الحياة: مفهومها، وأهميتها، وأساليب تدريسها/دكتور عيد صقر الهيم
ة من طالب جامعة إلامام دمحم بن دراسة وصفية تحليلية مطبقة على عينة مختار -ألانشطة الالصفية واملهارات الاجتماعية لطالب الجامعة (37)

كلية لاداب جامعة -/137قسم الدراسات الاجتماعية/ص:-أستاذ الخدمة الاجتماعية املشارك-سعود إلاسالمية/د.سعد بن مسفر القعيب

 م2003فبراير/16-ه15/112/1423امللك سعود
 رسالة لنيل املاجستير في علم النفس العيادي/جويدة أولبسير/-ينظر: املهارات الاجتماعية وأثرها في ظهور السلوك الجانح (38)

 م1995-1994عام -/جامعة الجزائر16ص:
 .2/ص:206/ج:(102 - 81مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ـ ألاعداد ) ينظر:الانزواء=ضيق الصدر وعدم الانبساط/ ((39

بحوث -/مجلة إلادارية55ينظر: أنماط السلوك القيادي وعالقتها باملهارات الاجتماعية لدى املدير املصري/د.شعبان السيس ي/ص: (40)

 م2003محكمة/العدد:يناير

 



 

20 
 

 م(إىل أن الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة قد يرجع يف كثري من احلاالت إىل 1991يشري كارول وشفر)و 
 حيث يعاين هؤالء من النقص يف مهارات احملادثة،  ،وابلذات يف التواصل اللفظي مع األقران ،العجز يف املهارات االجتماعية

ضافة إىل تابعة املوضوعات املثارة فيها، ابإلويف التعبري االجتماعي عن النفس، ويف توجيه االنتباه الكايف للمحادثة، ويف م
ميكن أن يسهم يف  للمحادثة والتدريب عليها ةاالفتقار إىل احلساسية والضبط على املستوى االجتماعي، ومن مث مناذج جيد

 .(41)يف املواقف االجتماعيةتنمية الثقة ابلنفس 
 الدقيق والفهم  ابإلدراكأن األشخاص األكثر مهارة اجتماعية يتميزون graham  (1984وكذلك كشفت دراسة)

 .(42)اجليد لآلخرين
 راك وفهم املوضحات وأفادت جمموعة من األحباث أن األفراد ذوي صعوابت التعلم غالبا ما يواجهون ضعفا يف إد

وابلتايل يفاقم من صعوابهتم  ،للتكيف مع حميطهم االجتماعي والتعليمي هذا الضعف يلقي آبثره السلبية  ن  االجتماعية، وإ
التعليمية، وابلرغم من أن عددا كبريا من األحباث السابقة تشري إىل أن القصور يف املهارات االجتماعية يرتبط بصعوابت 

 (43)التعلم.
 غالبا ما  صعوابت التعلمجند األفراد ذوي  ة  للقصور يف املهارات االجتماعيةأنه نتيج ويؤكد األدب السابق

غري املرحب هبا من األفراد العاديني قد اليتعرضون للسخرية والرفض والتجاهل من أقراهنم العاديني، وأن مثل تلك السلوكيات 
 .(44)ات منحرفة اجتماعيايت التعلم بسلوكتزيد من إمكانية اخنراط األفراد ذوي الصعواب

 ، إال أهنا أشارت ملواجهة صعوابت التعلمفكرة أن القصور يف املهارات االجتماعية سبب ورفضت بعض الدراسات 
 .(45)بني صعوابت التعلم وبني القصور يف املهارات االجتماعية قواي اأن هناك ارتباطعلى 

 عدم وهي:  عوامل شائعة ارتبطت ابلقصور يف املهارات االجتماعية جند أن هناكهذه الدراسات  فبناءا  على ما أفادته

                                                           
مدرس الصحة -باملهارات الاجتماعية وفعاليات الذات لطالب الجامعة املتفوقين والعاديين واملتأخرين دراسيا/د.عبد املنعم عبد هللا حسي (41)

 م2001-سبتمبر -أغسطس -يوليو-علم النفس-/ جامعة قناة السويس 125جامعة قناة السويس/ص:-كلية التربية بالعريش-النفسية
 /املرجع السابق.55أنماط السلوك القيادي وعالقتها باملهارات الاجتماعية لدى املدير املصري/د.شعبان السيس ي/ص: (42)
(43)
 املرجع نفسه 

أسامة -ينظر: مستوى املهارات الاجتماعية لدى ألاطفال العاديين وألاطفال صعوبات التعلم في ألاردن من وجهة نظر املعلمين/قيس املقداد (44)

 .254/ص:270-253-2011-3/العدد:7بطاينة وعبد الناصر الجراح /املجلة ألاردنية في العلوم التربوية/مجلد:

ها بالكفاءة الذتية املدركة والتحصيل الدراس ي العام لدي عينة من طلبة املرحلة املتوسطة في منطقة حائل وينظر: املهارات الاجتماعية وعالقت

/جامعة حائل قسم علم النفس/مجلة الجامعة 336باململكة العربية السعودية في ضوء من عدد من التغيرات/د. رامي محمود يوسف/ص:

 م.2013يناير /365ص:-327/ص:1/العدد:21:ة/املجلدإلاسالمية للدراسات التربوية والنفسي
 .257/ص:السابقاملرجع  (45)
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، ومواجهة ، والعنف، وعدم القدرة حلل املشكالت االجتماعيةاملدركةاالستجابة لآلخرين، والرفض االجتماعي، واحلالة 
جتماعية القصور يف املهارات االط ارتبا عند العلماء ...وغري ذلك، وابلرغم من أنه من غري الواضحالصعوابت يف التعلم

 كثر عرضة من غريهم ألن يطوروا قصورا ن األفراد ذوي صعوابت التعلم هم أواضحا أ ه يبدون  إال أ بصعوابت التعلم
 يف املهارات االجتماعية.

 احلياة، وحىت  ةواجهمن ميف املستقبل  والدى الطالب، حىت يتمكن على هذه املهاراتومن هنا يظهر  أمهية التدريب 
عية، ال ميكن أن الدعوية على الوجه الالئق، فاإلنسان الذي يعاين من قصور يف املهارات االجتما ممن أداء وظيفته وايتمكن

والتكيف مع ذاته، وعلى التعايش مع متغريات  ألن ه يعجز عن التكيف مع احمليط االجتماعي لديه،، يكون داعية انجحا  
 .، والداعي الناجح هو املتفنن يف التعامل  مع اآلخرينه ال يقدر على التعامل مع اآلخرينن  ومن مث فإالعصر الذي يعيش فيه، 

 /رات الشخصية وأهميته لدى طالب املنح:االتدريب على املهرابعا 

 مفهوم املهارات الشخصية:

 ليس هناك تعريف حمدد للمهارات الشخصية، ولكن من املمكن من خالل ما يقصد من قال انصر إبراهيم احملارب: 
 ،والقدرة على تغيري وحتسني الذات ،والتفكري الناقد ،وراء التدريب عليها أن تعرف إجرائيا أبهنا القدرة على اختاذ القرارات

 .(46)والقدرة على مقاومة الضغوط االجتماعية والقلق
 (47)جيايب مع األحداث واملواقف االجتماعيةالتعامل بشكل إ علىالقدرة  اهنإ :وقيل

 .(48)هي عبارة عن قوى كامنة يف األشخاص تعرب  عن نفسها أبشكاٍل خمتلفة من الس لوك اإلنساين الر اقي وقيل:
 أهمية التدريب على املهارات الشخصية:

 ألن الوظائف الشاغرة لديهم،  بلطيف املتقدمني لهارات الش خصي ة يتمس ك كثري  من أصحاب العمل مبسألة توف ر امل
وهو األقدر على إجناز األعمال وتسيريها وحتقيق  ،املوظف الذي ميتلك املهارات الش خصي ة هو األقدر على حتم ل املسؤولي ة

مؤس سته ووضعها املدير الن اجح الذي ميتلك مهارات شخصي ة هو األقدر على تطوير وكذلك  ،أهداف الش ركة وزايدة رحبها
 .يف مصاف  الش ركات املتقد مة الر احبة

 و التدريب على املهارات الشخصية يؤهل الفرد القدرات واملهارات آلاتية: 

                                                           
التدريب على املهارات الشخصية والاجتماعية، أسلوب نفستربوي للوقاية من تعاطي املخدرات/ناصر إبراهيم املحارب/املرجع  (46)

 .92السابق/ص:
في مرحلة التعليم ألاساس ي/إعداد الطالب: مروان سالم فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة الاجتماعية للطالب الخجولين  ((47

-/رسالة مقدمة لقسم علم النفس بكلية التربية في الجامعة الاسالمية بغزة كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستير في علم النفس43الددا/ص:

 قسم علم النفس.-كلية التربية-م/الجامعة إلاسالمية في غزة2008يناير
 /2015مايو  24،  05:41 :بتاريخ/منشورات موضوع.كوم./ طالل مشعل/أهم املهارات الشخصيةمقالة بعنوان:   (48)

  http://mawdoo3.com/%D8%A3% الرابط:

 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%25
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 اس
ّ
 اس على يكون قادر ا على الت واصل مع الن   ،فاإلنسان حني ميتلك مهارة االتصال :مهارات الاتصال مع الن

الفئة من الن اس مطلوبة  ه، وهذممنه واحدٍ  كيفي ة الت عامل مع كلشخصي ات الن اس و  تراه يعرفو اختالف طبائعهم ومساهتم، 
 ا. وهنملحيوظيف بسبب أمهي ة املهارة اليت بكثري يف الت   ىكرب يف الش ركات وتتاح هلا فرص   بكثرة

 ركيز
ّ
اس مع الت

ّ
 مهارة االستماع إىل الن اس حبيث  اإلنسان ميتلك وهو أن :مهارة الاستماع وإلانصات للن

يكون قادر ا على حسن اإلنصات مع حتليل ما يسمعه حتليال  دقيق ا وفهمه فهم ا ال لبس فيه، كما تكون مهارة الرت كيز انفعة 
 بشكل كبرٍي يف عدم تشتيت اإلدراك العقلي  حنو املسائل واألمور.

 تمي ز مبهارة اخلطابة اليت تعد  من مسات القائد الن اجح، فالقائد الن اجح هو ال وهي :والخطابة لقاءمهارات إلا 

 يعمل على توجيههم حنو هدف وغاية معي نة.و  ،تباعه ومرؤوسيهألقادر على توجيه خطاٍب مؤث ر يف ا

 كنلوجيا
ّ
  ،يكون اإلنسان قادر ا على استخدام الت كنلوجيا وتطويعها يف العمل أن وهي :مهارات استخدام الت

ل كثري  من الش ركات وجود هذه املهارات لدى فض ر لذلك تُ و وعمل شركته،  اإلنسان مهارة شخصي ة تيس ر عمل وهي
 األشخاص الذين توظ فهم. 

 يف بناء فريق عمل وتوجيهه حنو حتقيق هدف أو غاية معي نة. وهي القدرة :مهارة بناء الفريق 
 اس

ّ
وفيق بين الن

ّ
 من خالل  ،على حل  املشكالت بني الن اس وهي القدرة :مهارة حّل املشكالت والت

 والعمل على الت وفيق بينهم.  ،إىل كل  طرٍف من أطراف املشكلةاالستماع 

 ن
ّ
خطيط والت

ّ
 أن  هذه املهارة هلا دور  كبري يف جناح اإلنسان وال شك   :ظيم واستشراف املستقبلمهارة الت

 .(49)، ولقد سبق اإلشارة إىل أمهيتهحياته وأعمالهيف 

 فإذا أراد الطالب أن يكون غاليا يف سوق العمل فال بد أنه سيحتاج حتما إىل تدريب يؤهله هذه الكفاءات 

 والقدرات الشخصية ليساهم يف تنوير حياته.

  

                                                           
(49)
 املرجع السابق/ بتصرف. 
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 ةـــــــــــــامتــــــــــــــــاخل
 أمحد هللا تبارك وتعاىل على ما من  به علي  من إمتام الكتابة يف هذا البحث، وهللا أسأل أن جيعل هذا اجلهد املتواضع 

مبا حيبه هللا من العلم النافع لإلسالم واملسلمني، أرجو أين قد وفيت ابملقصود، وأسأل هللا لنفسي وللجميع الن رجاَح والت روفيَق 
 ويرضاه، وأصلي وأسلم  على احلبيب املصطفى دمحم بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أهم النتائج:
 من خالل هذه اجلولة العلمية توصل الباحث إىل نتائج وفوائد كثرية من أمهها ما أييت:

 .التدريب أهم أسباب جناح املؤسسات 
  املعاصر.إعداد الدعاة تلبية ملتطلبات الواقع 
 التدريب وسيلة لتثبيت وتطوير املعلومات النظرية. 
  ال يدرك حقيقة فائدهتا إال بعد حتويلها إىل مادة أو سلوكالعلوم النظرية. 
 بني األفراد يف املنظمات والعمل اجلماعي. من أهداف التدريب جتسيد الربط األخوي 
 يساهم يف تنمية مهاراته احلياتية ، مما كما   لفرديساهم التدريب يف حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي ل

غريات العصر الذي يعيش فيه، كما يكسبه يساعده يف إدارة حياته والتكيف مع ذاته، وعلى التعايش مع مت
 .ملواجهة العديد من املسئوليات والتحدايت هنفساالعتماد على 

  وسلوكه الذهين الذي يعينه على  ةاإلنسان الفكري يساعد يف تنمية جهودالفكرية  التدريب على املهارات الذهنية
 التعلم والتكيف مع البيئة املادية واالجتماعية من حل املشكالت... وغري ذلك.

 إن الشعور ابلوحدة النفسية لدى طالب اجلامعة  يرجع يف كثري من احلاالت إىل العجز يف املهارات االجتماعية. 
  ون ابإلدراك الدقيق والفهم اجليداألشخاص األكثر مهارة اجتماعية يتميز. 
  هناك عوامل شائعة ارتبطت ابلقصور يف املهارات االجتماعية وهي: عدم االستجابة لآلخرين، والرفض

 .االجتماعي، واحلالة املدركة، والعنف، وعدم القدرة حلل املشكالت االجتماعية، ومواجهة الصعوابت يف التعلم
 ألن ه يعجز عن كون داعية انجحا  هارات االجتماعية، ال ميكن أن ياإلنسان الذي يعاين من قصور يف امل ،

 .والتكيف مع ذاته، وعلى التعايش مع متغريات العصر الذي يعيش فيه التكيف مع احمليط االجتماعي لديه،
 علك نفيسا يف سوق العمل.ستخدام التكنولوجيا مهارة شخصية تسهل لك أعمالك وجتالقدرة على ا 
  ا.وهنملحياليت  اتوظيف بسبب أمهي ة املهار بكثري يف الت   ىكرب فرص   متتاح هل الشخصيةت هارااملأصحاب 
  من مسات القائد الن اجحمهارات اإللقاء واخلطابة. 
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 :أهم التوصيات
 أوصي نفسي واجلميع بتقوى هللا عزوجل يف السر والعلن. 
  يف رسائل أوسع وأقعد إىل هذا املوضوع املهم لالعتناء به أتصيال وتصنيفالفت االنتباه. 
 .االهتمام بتدريب طالب املنح تدريبا منوذجيا يليب متطلبات العصر ومتغرياته 
 .تطبيق وسائل التدريب وطرائقه على العمل الدعوي حبيث يعود عليه ابلنفع اجلم والفائدة الكبرية 
  ،ملا فيها من أوصي نفسي وإخواين طلبة العلم ابنتهاز هذه الفرص التدريبية اليت تقام داخل اجلامعة وخارجها

 .عظيمةأمهية تعود إلينا بفوائد 
  

 كبوري عمر

 الجامعة إلاسالمية باملدينة املنورة

 م06/04/2016هـ /املوافق:28/6/1437
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 عـــــــــــــادر واملراجـــــــــــــــاملص
 
 /قسم علوم القرآن.3الشاملة /إصدار:/ عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي/اإلتقان يف علوم القرآن  .1
الرابط: /402م/: 2008سبتمرب  7هـ =  1429رمضان  7مت حتميله : يف 2 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  .2

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php? 
 شبكة مشكاة اإلسالمية/نقال عن موقع اإلسالم/رالرابط: اإلكليل يف املتشابه والتأويل لشيخ اإلسالم ابن تيمية/ .3

 utashabihhttp://www.archive.org/details/iklilfimo 
من إنتاج مركز نور اإلسالم  -اجملاين  -برانمج منظومة التحقيقات احلديثية  صحيح وضعيف اجلامع الصغري حملمد انصر الدين األلباين/ .4

 .ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية
 ./ مكتبة املعارف للنشر والتوزيع3مباحث يف علوم القرآن/مناع القطان /ط: .5
 القاهرة -مؤسسة قرطبة  /تعليق شعيب األرانؤوط/ ألمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين مسند اإلمام أمحد/ .6
 
 
/ تح: جمموعة من  ، الزبيديأبو الفيض ، امللقب مبرتضى  -اتج العروس من جواهر القاموس حملم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين .7

 دار اهلدايةاحملققني/
 .العامي الفصيح من إصدارات جممع اللغة العربية ابلقاهرة/ جممع اللغة العربية ابلقاهرة .8
 /قسم الغريب واملعاجم3قاموس فرنسي ـ عريب ـ اجنليزي/الشاملة/إصدار: .9

 م2006هـ = 1427رئيس اجملمع ـ/ القاهرة -اللغة العربية ابلقاهرة للدكتور حممود حافظ كلمايت مع اخلالدين من إصدارات جممع .10
 لبنان -بريوت –دار صادر  /مد بن مكرم بن منظور األفريقي املصريحمللسان العرب  .11
بريوت /  - الكتب عامل /دار النشر :1ط:أب القاسم إمساعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس الطالقاين/-احمليط يف اللغة  .12

 م 1994-هـ 1414 -لبنان 
 الدعوة/دار 1ط: 277العربية / املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ دمحم النجار /تح: جممع اللغة  .13
 .معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب لألستاذ الدكتور عبد اهلادي بوطالب .14
إعداد زهري / http://www.alwarraq.com : من موقع الوراقخليل بن أيبك الصفديصالح الدين  الوايف ابلوفيات: .15

 ./قسم التاريخ3الشاملة/إصدار:ظاظا/
 
 
 

أ . م . د دمحم  -يف تطوير املستوى الرقمي يف فعالية قذف الثقل أ . م . د عقيل حيىي االعرجي أثر استخدام التدريب الذهين املهاري .16
 2010/اجمللد الثالث الثالثجملة علوم الرتبية الرايضية/ العدد  جاسم اخلالدي/

 فلسطسن.-غزة-بشري/كلية أصول الدين ابجلامعة اإلسالمية أ.دمحم-اعداد الدعاة تلبية حلاجات الواقع املعاصر/عبد السالم اللوح .17

 كتب الحديث وعلوم القرآن 

  اجمــــــــــــــــــــــــــــــة واملعـــــــــــــــــــــــــــــــاللغ

 املؤلفات والبحوث واملجالت في التدريب

 

http://www.archive.org/details/iklilfimoutashabih
http://www.alwarraq.com/
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دراسة وصفية حتليلية مطبقة على عينة خمتارة من طالب جامعة اإلمام دمحم -األنشطة الالصفية واملهارات االجتماعية لطالب اجلامعة .18
االجتماعية/ كلية اآلداب جامعة امللك  قسم الدراسات-أستاذ اخلدمة االجتماعية املشارك-بن سعود اإلسالمية/د.سعد بن مسفر القعيب

 م2003فرباير/16-ه15/112/1423سعود
حبوث -أمناط السلوك القيادي وعالقتها ابملهارات االجتماعية لدى املدير املصري/د.شعبان السيسي/ جملة اإلدارية .19

 م2003حمكمة/العدد:يناير
كلية احلقوق/مملكة -أستاذ القانون اخلاص ابلقاهرة-.حسن مجيعيأمهية التدريس والتدريب يف جمال امللكية الفكرية يف اجلامعات/د .20

-14ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الفكرية اليت تنظمها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ابلتعاون مع وزارة اإلعالم/املنامة-البحرين
 م.2004/يونيه حزيران15

ختصص مناهج وطرق –بات احلصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية حبث مقدم ضمن متطل-برامج لتنمية املهارات احلياتية .21
  https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q =إعداد سلوى علي محادة./رابط التحميل:-التدريس

-األساسية بكرة اليد/ للدكتور حممود موسى العكيلي /جملة علوم الرتبية الرايضيةبعض املهارات  -أتثري التدريب الذهين يف العلم .22
 م2005جامعة اببل/العدد الرابع/اجمللد الرابع/

فرع تسيري -أتثري التدريب على إنتاجية املؤسسة دراسة حالة مؤسسة سونلغاز/بوعريوة الربيع/مذكرة لنيل املاجستري يف علم التسيري .23
علوم التسيري والعلوم التجارية/جهورية اجلزائرية -كلية العلوم االقتصادية-م/جامعة أدمحم بوقرة بو مرداس2007-2006املنظمات/

 الدميقراطية الشعبية.
/جملة الباحث/  12-11حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية املوارد البشرية يف البلدان االسالمية للدكتور داوي الشيخ/ص: .24

 اجلزائر  م/جامعة06/2018العدد:
-م2010-ه1431-الرايض-1التدريب اإلداري واألمين رؤية معاصرة للقرن احلادي والعشرين/أ.د. عامر خضري الكبيسي/ ط: .25

 اململكة العربية السعودية.-الرايض-جامعة انيف العربية للعلوم األمنية
 /غري منشورالتدريب اإلداري ومعايري اجلودة لياسر دمحم مهلهل/ معهد الضوء األخضر للتدريب .26
 /غري منشورم2013التدريب أهم أسباب جناح املؤسسات، أتليف: د. عبد هللا أمحد روبلي/ .27
 جدة.-م/ دار األندلس اخلضراء للنشر والتوزيع2003-ه1424-4التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي/ دمحم موسى الشريف/ ط: .28
 /غري منشور/ د. عايض شايف األكليباحلكومية دور التدريب يف إحداث التغيري يف املنظمات العامة .29
/ إعداد فيصل بن دمحم املطريي/رسالة مقدمة -دور التدريب يف تنمية مهارات األفراد العاملني بدورايت األمن  مبحافظة جدة .30

قسم -اسات العلياكلية الدر -استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف قسم العلوم اإلدارية/جامعة انيف العربية للعلوم األمنية
 م/2010-ه1431-العلوم اإلدارية/ الرايض

دراسة ميدانية يف جامعة العقيد أكلي حمند أو احلاج ابلبويرة/ -دور احلاسوب يف تنمية مهارات التفكري النقدي لدى الطالب اجلامعي .31
 -م/جامعة أكلي حمند أوحلاج2012-2013-ليندة/مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف علم النفس املدرسي عوموش-قارور نورة

 فرع علم النفس/جهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.-قسم علوم االجتماعية-كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية-البويرة
مي الرتبية الفنية من وجهة نظرهم، حبث تكملي  كمتطلب للحصول على دور الدورات التدربية يف تطوير مهارات املدرسني ملعل .32

 هـ1431-1430مكة -درجة املاجستري يف قسم الرتبية الفنية/بندر بن سعيد بن دخيل هللا الزهراين/جامعة أم القرى
م/ 2006-2005حسينة عنابة/اعداد بلهي-دراسة ميدانية مبركب مطال ستيل-عالقة التدريب ابحتياجات املشرفني وانتظاراهتم .33

 مذكرة خترج لنيل ماجستري.-قسم علم النفس-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية-عنابة-جامع ابجي  خمتارة

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q
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فعالية برانمج مقرتح لزايدة الكفاءة االجتماعية للطالب اخلجولني يف مرحلة التعليم األساسي/إعداد الطالب: مروان سامل الددا/رسالة  .34
-م/اجلامعة اإلسالمية يف غزة2008يناير-م علم النفس بكلية الرتبية كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف علم النفس/مقدمة لقس
 قسم علم النفس.-كلية الرتبية

 206(/اجلزء: 102 - 81جملة جممع اللغة العربية ابلقاهرة ـ األعداد ) .35
-ال صعوابت التعلم يف األردن من وجهة نظر املعلمني/قيس املقدادمستوى املهارات االجتماعية لدى األطفال العاديني واألطف .36

 .270-253-2011-3/ العدد:7أسامة بطاينة وعبد الناصر اجلراح /اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية/جملد:
-ولبسري/جامعة اجلزائررسالة لنيل املاجستري يف علم النفس العيادي/جويدة أ-املهارات االجتماعية وأثرها يف ظهور السلوك اجلانح .37

 م1995-1994عام 
املهارات االجتماعية وعالقتها ابلكفاءة الذتية املدركة والتحصيل الدراسي العام لدي عينة من طلبة املرحلة املتوسطة يف منطقة حائل  .38

/جملة اجلامعة اإلسالمية ابململكة العربية السعودية يف ضوء من عدد من التغريات/د. رامي حممود يوسف/ جامعة حائل قسم علم النفس
 م.2013يناير -365ص:-327/ص:1/العدد:21للدراسات الرتبوية والنفسية/اجمللد:

مدرس -املهارات االجتماعية وفعاليات الذات لطالب اجلامعة املتفوقني والعاديني واملتأخرين دراسيا/د.عبد املنعم عبد هللا حسيب .39
 م2001-سبتمرب -أغسطس -يوليو-علم النفس-اة السويس/ جامعة قناة السويس جامعة قن-كلية الرتبية ابلعريش-الصحة النفسية

على  د.عمارة أمحد العجمي/ كلية الرتبية األساسية-مهارات احلياة: مفهومها، وأمهيتها، وأساليب تدريسها/دكتور عيد صقر اهليم .40
  /:www.google.com.sa/url?sa=t&https/ هذا الرابط: 

قسم علم -أسلوب نفسرتبوي للوقاية من تعاطي املخدرات/انصر إبراهيم احملارب أستاذ مشارك-املهارت الشخصية واإلجتماعية .41
 اململكة العربية السعودية.-الرايض-جامعة امللك سعود-كلية الرتبية-النفس

 
 

 /http://www.bab.com/Node/7317علم  الكيمياءجابر بن حيان مؤسس  .42
 9297/العدد:2002/إبريل/24بتارخ:

 /الرابط:2015مايو  24،  05:41 :بتاريخ /منشورات موضوع.كوم./ طالل مشعل/أهم املهارات الشخصيةمقالة بعنوان:  .43
http://mawdoo3.com/%D8%A3% 

 http://www.tunashat.com/ams/program.php?clubid=1115األندية الطالبية  .44
 بد هللا إبراهيم اخلري لتنمية مهارات طالب املنح.م/كرسي مؤسسة دمحم وع2016ه1437قصاصة مسابقة البحوث  .45
صفحة كرسي مؤسسة دمحم وعبد هللا إبراهيم السبيعي اخلريية على الفيسبوك:   .46

https://www.facebook.com/sbchair32 
 

 

 /الانترنت/أخرى املقاالت

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&
http://www.bab.com/Node/7317
http://mawdoo3.com/%D8%A3%25
http://www.tunashat.com/ams/program.php?clubid=1115
https://www.facebook.com/sbchair32
https://www.facebook.com/sbchair32
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الفصل الثاين: أمهية التدريب يف اجلانب اإلداري والتعليمي واالجتماعي والشخصي، والتدريب   .11
 .............................مع بيان أمهية ذلك لدى طالب املنحعلى مهارات هذه اجلوانب 

12. 
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