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  شبيب بن حسن الحقباني. د
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  :ملخص ال

لقد فضلت األمة اإلسالمية بشعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

ومتيز �ا املسلمون على تعاقب األيام والدول، ويف هذه الدراسة سيحاول الباحث 

 دراسة األمهية الكبرية اليت ترتتب على التدريب يف ا�االت احلسبية ومعرفة تلك

  .ا�االت وأنواع التدريب فيها

و�دف الدراسة إىل معرفة جماالت التدريب الضرورية للمحتسبني، والتعرف 

  .على أنواع التدريب،  وأساليب التدريب املهمة للمحتسبني

إن تنوع األساليب التدريبية يف غاية األمهية للعاملني يف اجلهات احلسبية 

وتوصي الدراسة . ية بني أفرادهحيث يشمل مجيع أطياف ا�تمع ويعاجل الفروق الفرد

بتطوير مصطلح احملتسب، ونشر ثقافة احلسبة على أوسع نطاق، وذلك من خالل 

األطروحات العلمية، واألوراق البحثية، واملؤمترات العاملية، وضرورة إقامة برامج 

تدريبية مقننة جلميع الواليات واملنظمات، ذات الطابع احلسيب وبرامج مقرتحة تعاجل 

ّص احلاد يف مفهوم التدريب اآلين، وإشباع حاجة احملتسبني ومتطلبا�م، وذلك النق
  .من خالل تكثيف التدريب اإلجيايب املتوائم مع مستجدات العصر

وظائف  ، احملتسب ، احلساب ، التدريب ،الوظيفة  : الكلمات المفتاحية

 .احملتسب
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Abstract: 

The Islamic nation has been preferred by the ritual of 

enjoining good and forbidding evil, and distinguished 

Muslims by it over the succession of days and states. 

The study aims at knowing the necessary training areas for 

the accountants, identifying the types of training, and 

identifying the important training methods for the 

accountants. 

The study recommends developing the term Al-Muhtasib, 

and spreading the culture of Al-Hisbah on the widest 

scale, through scientific theses, research papers, and 

international conferences, and the need to establish 

codified training programs for all states and organizations, 

and proposed programs that address the acute shortage 

of the concept of real-time training, and satisfy the needs 

and requirements of Al-Muhtasib. Through the 

intensification of positive training in line with the 

developments of the times. 
Keywords: job , training , arithmetic , al-Muhtasib , Al 

Mohtaseb Jobs. 
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 ا  

ــــاهللا مــــن شــــرور أنفــــسنا ومــــن              إن احلمــــد هللا  حنمــــ ــــستغفره، ونعــــوذ ب                                                      ده، ونــــستعينه، ون

                                                                    سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مـضل لـه، ومـن يـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال 

ُوأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله  .                         إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه ُ ً                         ُ ُ   حي  جي  يه    ُّ    :ً

                   ََّّ  ٍّ    ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي
)   ١( 

 

  ىن  من  خن  حن    جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل      ُّ   

   َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىيمي  خي    حي  جي  يه  ىه  مهجه  ين
) ٢(     

  حت  جت  هب  مب    خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي    ُّ 

   َّ  جس  مخ  جخ  مح  جح    مج  حج  مث  هت  متخت
) ٣ .(     

                                                             فــإن شــعرية األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر مــن أهــم الــشعائر يف الــدين    :         أمــا بعــد
       ، وهــذا                                                              اإلســالمي، وعليهــا ومــن أجلهــا مت تفــضيل هــذه األمــة علــى ســائر األمــم قبلهــا

ً                                                                       ًالتمييــز هلــذه األمــة مل يكــن بــدعا مــن التــشريع فقــد فــضلت بكثــري مــن املزايــا يف الــدين 
   .     احلنيف

األمر باملعروف والنهي (وقد فضلت األمة اإلسالمية �ذه الشعرية املباركة 
ومتيز �ا املسلمون على تعاقب األيام والدول، ويف هذا العصر لقيت ) عن املنكر

ُ                                                        لة السعودية وأسندت هلا والية مستقلة عرفت بالرئاسة العامة عناية فائقة من الدو
  .هليئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر

                                                           

 . ١٠٢:سورة آل عمران، آية) ١(

 . ١: سورة النساء، آية) ٢(

 . ٧١-٧٠: سورة األحزاب، اآليتان) ٣(
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ويف هذه الدراسة سيحاول الباحث دراسة األمهية الكبرية اليت ترتتب على 

مع مالحظة أن لفظ (تدريب احملتسبني ومعرفة جماالت التدريب وأنواعه، 
ً                                          يس مقصورا على الرئاسة العامة لهيئات األمر المحتسب هنا في هذا البحث ل

بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن مجاله أوسع من ذلك بكثير، حيث 

يشمل الوزارات التنفيذية والهيئات والمؤسسات التي تقوم بدور الحسبة مثل 
وزارة البلدية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للمواصفات 

مقاييس، وهيئة الغذاء والدواء ، وغيرها من الجهات ذات طابع الضبط وال

للمخالفات، وبهذا يكون مفهوم الحسبة أوسع من حيث النطاق المشمول 

  . )به

  

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ً    أوال

  : تربز أمهية املوضوع وأسباب اختياره يف األسباب اآلتية

احلكومية والوزارات التنفيذية للتدريب حاجة احملتسبني يف مجيع اإلدارات  )١

  .  والتطوير

  .  جهل الكثري من احملتسبني بأمهية التدريب )٢
  .عدم معرفة بعض احملتسبني ملدى األثر اإلجيايب للتدريب )٣

  :أهداف البحث: ً      ثانيا

  : يهدف البحث إلى

  .معرفة جماالت التدريب الضرورية للمحتسبني )١

  .التعرف على أنواع التدريب )٢
  .على أساليب التدريب املهمة للمحتسبنيالتعرف  )٣

  : تساؤالت الدراسة: ً      ثالثا

  :ستجيب الدراسة عن التساؤالت التالية
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  ما جماالت التدريب الضرورية للمحتسبني؟ )١

  ما أنواع التدريب الالزمة للمحتسبني؟ )٢
  ما األساليب التدريبية املناسبة للمحتسبني؟ )٣

  :الدراسات السابقة: ً      رابعا

لعربية بالعديد من الدراسات املتعلقة بدراسات تقومي الربامج تزخر املكتبة ا

والدورات التدريبية للموظفني ولكن ما يعين الباحث منها هو ما يتعلق باحملتسبني 
يف اهليئات وعالقتهم بالتدريب وبعد البحث وجد الباحث أن أقرب الدراسات اليت 

عبداهللا بن إبراهيم اللحيدان .د.تدريب الدعاة، أ: ميكن أن يطلق عليها دراسة سابقة

  .هـ، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٤٢٥

 حتدثت :أوجه الشبه واالختالف بين هذه الدراسة والدراسة الحالية
الدراسة السابقة عن موضوع تأهيل الدعاة، ووجه الشبه االتفاق يف املضمون الدائر 

  .حول إصالح األفراد وا�تمعات

 من املعلوم أن الدعاة ال ميارسون احلسبة كوالية بل هي :الفأوجه االخت

خاصة باحملتسبني الرمسيني الذين ميارسون دور الضبط امليداين مما ال يتأتى للدعاة 
القيام به، وستتم االستفادة من هذه الدراسة وغريها من الرتاكمات العلمية يف سبيل 

  .ات احلسبيةتقومي الربامج التدريبية يف اجله

  :منهج الدراسة: ً      خامسا

"  سوف تعتمد هذه الدراسة على املنهج االستقرائي الذي هو عبارة عن منهج 

يعتمد على جمع المادة العلمية واستقراء النصوص وتصنيفها للوصول إلى 

  .  )١("قواعد وأحكام عامة 

                                                           

الدار السعودية للنشر / ، ط٣١صباح عبد اهللا بافضل، صـ . ً                      كيف تكتب حبثا ناجحا، د)١(

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩/ والتوزيع، ط األوىل 
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وسيتم توظيف هذا املنهج بتتبع جزئيات البحث ومدى أمهية التدريب 

  . عاملني يف اجلهات احلسبية على وجه اخلصوصللمحتسبني ال

  

  تقسيمات الدراسة: ً      سادسا

، وخامتة، ثالثة مباحثلقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون يف مقدمة، و

  . وفهارس

 فتشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره، وأهداف الدراسة، :أما المقدمة

  . سة، وخطتهاوتساؤال�ا، والدراسات السابقة، ومنهج الدرا

  لتعريف بمصطلحات عنوان الدراسةا:  المبحث األول

   : ثالثة مطالب وفيه 

  . تعريف الوظيفة: املطلب األول

  .   ومفهومهتعريف التدريب: املطلب الثاين

  .   تعريف احلسبة: املطلب الثالث

ــــدريب فــــي الجهــــات الحــــ ــــة الت ــــاني أهمي ــــه المبحــــث الث سبية وأهدافــــه ومتطلبات

  ومجاالته

  : وفيه أربعة مطالب 

  . أمهية التدريب للجهات احلسبية: املطلب األول

  . أهداف التدريب يف اجلهات احلسبية: املطلب الثاين

  . طلبات التدريب يف اجلهات احلسبيةمت: املطلب الثالث

  . االت التدريب يف اجلهات احلسبيةجم: املطلب الرابع

  في الجهات الحسبية، هالمبحث الثالث أنواع التدريب وطرقه، وأساليب
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  :  وفيه ثالثة مطالب

   . أنواع التدريب يف اجلهات احلسبية: املطلب األول 

   .طرق التدريب يف اجلهات احلسبية: املطلب الثاين 

  . ساليب التدريب يف اجلهات احلسبيةأ: املطلب الثالث 

   .وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

  . مراجع واملصادرشتمل على فهرس للوت: الفهارس
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  ا اول

راان ا ت ا   

  : ثالثة مطالبوفيه 

  : تعريف الوظيفة: المطلب األول

   الوظيفة، كسفينة) و ظ ف(مأخوذة من :  الوظيفة لغة:وظيفة
 
                   ِ َِ

ِ
َ ُ َ قال ابن : َ

ُ        وظفت : ُّ                            كلمة تدل على تقدير شيء يقال: الواو والظاء والفاء) وظف(فارس  له، َّْ
ٍ                                            إذا قدرت له كل حني شيئا من رزق أو طعام( ِ ً ٍ َّ َ  ، وقال ابن عباد)١()ّ

                  ٍ
َّ    الوظيفة:( ُ

        ُ َ ِ
ُ         العهد : َ ْ َ

 والشرط، والتـوظيف
 
                      ُ

ِ
ْ َّ َُّ   تـعيني الوظيفة يقال: ْ

                          ُ ُ
ِ َِ ََ ُ         وظفت على الصيب كل يـوم حفظ آيات : ِْ

                                        ٍ َ َّ َْ ِْ ٍ
ْ َ َّ ُ َّ َ ُ َّ َ

    من كتاب اهللا عز وجل
                    َّ َ ََّ
ِ ِ ُ       ويقال. ِ َ        وظف ع: ُ َّ   ليه العمل، وهو موظف عليهَ

                             ٌ َّ
َ ُ َ َ َ() ٢( .  

ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغري ذلك يف زمن : ً               الوظيفة اصطالحا

  .)٣(معني والعهد والشرط واملنصب واخلدمة املعينة

تقدير متطلبات التدريب وأساليبه في : ويقصد بالتوظيف في هذه البحث
  .الجهات الحسبية

   : ومفهومه يبتعريف التدر: المطلب الثاني

ً                                              التدريب على وزن تفعيل من درب باألمر دربا   :ة التدريب في اللغ َ َ ََ ِ

ْ        ودربة، ّ                             ضري ودربه به وعليه وفيه :ّ      وتدرب  ُ َ ِ ُ       ضراه: َ َّ.   

                                                           

عبد السالم حممد :  معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، احملقق(١)

 ).٦/١٢٢( م، ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩: الطبعة-دار الفكر/ هارون بريوت، ط

ّ                                                                      تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، حتقيق(٢) ّ جمموعة : ّ

 .)٤٦٥ / ٢٤( اهرة، ط، دار اهلداية، بال سنة نشر، من احملققني الق

 دار -جممع اللغة العربية، اإلسكندرية:  املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، حتقيق(٣)

 ).٢/١٠٤٢( بال سنة نشر، –الدعوة
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الذي قد أصابته الباليا ودربته الشدائد  :ّ       واملدرب ..ّ     ا�رب  :َّ                 واملدرب من الرجال

. عادة وجرأة على احلرب وكل أمر :ُّ        والدربة الضراوة، :ُّ        والدربة .حىت قوي ومرن عليها
ما زلت أعفو عن  :تقول ُ                                                وقد درب بالشيء يدرب ودرب به إذا اعتاده وضري به،

  . )١(احلاذق بصناعته :والدارب .. فالن حىت اختذها دربة

  
ال خيرج املعىن االصطالحي يف هذه اللفظة عن املعىن اللغوي : وفي االصطالح

ّ                                                         تمرن والتعود والتمرس ومعرفة أسرار الصناعة أو ا�ال الذي الذي يدور حول معىن ال ّ
  . )٢(جييده ويتقنه

النشاط املستمر لتزويد الفرد : " يف تعريف املعاصرين للتدريب أنهوجاء

ٍ                                               باملهارات واالجتاهات اليت جتعله صاحلا ملزاولة عمل ما عملية خمططة : "، أو هو)٣("ً

من خالل جتربة تعليمية �دف الوصول إىل أداء لتصحيح األداء واملعرفة واملهارات 
  .)٤("أكثر فاعلية

فالتدريب �ذه الصورة هو عبارة عن عملية منظمة مستمرة لتنمية جماالت 

واجتاهات الفرد أو ا�موعة لتحسني األداء وإكسا�م اخلربة املنظمة، وخلق الفرص 
 مهارا�م وقدرا�م عن املناسبة للتغيري يف السلوك من خالل توسيع معرفتهم وصقل

طريق التحفيز املستمر على تعلم واستخدام األساليب احلديثة؛ لتتفق مع طموحهم 

                                                           

 بريوت، –دار صادر / لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، ط) ١(

 ).مادة درب(، ١/٣٧٤ سنة نشر،  الطبعة األوىل، بال

: دار ومكتبة اهلالل، حتقيق/ كتاب العني، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ط) ٢(

 . ٨/٢٧إبراهيم السامرائي، .مهدي املخزومي، ود.د

إيرتاك للنشر والتوزيع / السيد عليوة، ط. تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني، د: انظر) ٣(

 . ٥٢ ص١/٢٠٠١ طالقاهرة

 .٢٣تدريب املوظفني لرفع كفاءة األداء، ديفيد، أوسبورن ص ) ٤(
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الشخصي، وذلك ضمن برنامج ختططه اإلدارة مراعية فيها حاجا�م وحاجات 

  . )١(املنظمة وحاجات الدولة يف املستقبل من األعمال
رف وليم تريسي وقدم الباحثون مفهوم التدريب بأكثر من طريقة، فع

الوسيلة اليت ميكن بواسطتها تزويد العاملني باملهارات واملعرفة الفنية يف : التدريب بأنه

  .  )٢(جمال معني؛ �دف زيادة فاعلية املتدرب وكفاءته
 وعن طريق التدريب يتسىن ملديري اإلدارات يف املؤسسات استخدام القوى 

يب أحد األساليب املهمة إلعداد املوارد العاملة لديهم ومعرفة قدرا�م، ويعد التدر

البشرية وتأهيلها، وذلك من خالل إحداث تغريات مقصودة يف سلوك األفراد 
واجتاها�م؛ �دف تطوير قدرا�م وتنميتها وإعدادهم لشغل األدوار والوظائف 

عملية التنمية : ً          أيضا بأنه ويعرف التدريب . املتقدمة، وزيادة كفاء�م وفاعليتهم

ستمرة واملتكاملة املعرفة مهارات العاملني على اختالف مستويا�م التنظيمية، امل
وحتسني اجتاها�م بقصد رفع مستويات األداء والكفاءة اإلنتاجية مبا يعود بالفائدة 

  . )٣(على املنظمة والعاملني فيها، وعلى ا�تمع بصفة عامة

 إحداث تغريات سواء نشاط موجه وخمطط يهدف إىل: ّ                          كما يعرف التدريب بأنه
ً                                                                      يف الفرد أو اجلماعة متضمنا املعلومات واملهارات واخلربات وطرق العمل والسلوك 
والتفكري مبا يؤهل الفرد أو اجلماعة للقيام بأعماهلم بكفاءة ويساعدهم على حتقيق 

  .  )٤(األهداف املنشودة

                                                           

 م، ۲۰۰۹دار اليازوري العلمية، عمان األردن، / جنم العزاوي، ط. د.التدريب اإلداري، أ) ١(

 . ۲۰ص

معهد اإلدارة العامة بالرياض، / تقييم نظم التدريب والتطوير، ترمجة سعد أمحد اجلبايل، ط) ٢(

 . ٥٤ص 

 . ١٤زيد اخلمشي ومعاونيه، ص. تدريب املدربني ومهارات القرن الواحد والعشرين ، د) ٣(

دار الثقافة للنشر / فن التعامل مع الناس، سليم حممد قارة، وعبداحلكيم حممود الصايف، ط) ٤(

 . ٥٤م، ص ٢/٢٠١٦والتوزيع عمان األردن ط
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هارات النشاط املستمر لتزويد الفرد بامل: "وجاء يف تعريف التدريب أنه

ٍ                                      واالجتاهات اليت جتعله صاحلا ملزاولة عمل ما عملية خمططة لتصحيح : "، أو هو)١("ً
األداء واملعرفة واملهارات من خالل جتربة تعليمية �دف الوصول إىل أداء أكثر 

  .)٢("فاعلية

فالتدريب �ذه الصورة هو عبارة عن عملية منظمة مستمرة لتنمية جماالت 
موعة لتحسني األداء وإكسا�م اخلربة املنظمة، وإجياد الفرص واجتاهات الفرد أو ا�

املناسبة للتغيري يف السلوك لألفراد من خالل توسيع معرفتهم وصقل مهارا�م 

وقدرا�م عن طريق التحفيز املستمر على تعلم واستخدام األساليب احلديثة؛ لتتفق 
ية فيها حاجا�م مع طموحهم الشخصي، وذلك ضمن برنامج ختططه اإلدارة مراع

  . )٣(وحاجات املنظمة وحاجات الدولة يف املستقبل من األعمال

  
ً                                                                 لقد أوىل اإلسالم اهتماما كبريا لتدريب العاملني �دف تنمية قدرا�م على  ً

 يقوم بتدريب من يستعملهم على ملسو هيلع هللا ىلصالعمل العام املوكل إليهم، حيث كان الرسول 

دات، وكان يستشري أصحابه عندما يريد مصاحل املسلمني ويزودهم بالنصائح واإلرشا
ً                                                                     اختيار رجل منهم لتحمل مسؤولية كربى، وكان حني ينصب واليا يبني له سلطاته 

 حيرص على أن جيتمع ملسو هيلع هللا ىلصوما يفرض عليه من واجبات، وكان عمر بن اخلطاب 

بالعاملني وباملسلمني كافة يف موسم احلج، وكانت هذه املؤمترات السنوية من أهم 
ريب يتبادل فيها األمراء والعمال الرأي يف كل ما يقابلهم من معضالت وسائل التد

ً                                   أيضا يرسل بتوجيهاته يف كتب مفصلة رضي اهللا عنه وكان عمر. إدارية يف مناطقهم
  . )٤(للوالة والعمال يعظهم فيها ويذكرهم بواجبا�م وبالعدل والرفق بالرعية

                                                           

إيرتاك للنشر والتوزيع / السيد عليوة، ط. تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني، د: انظر) ١(

 . ٥٢ ص١/٢٠٠١القاهرة ط

 .٢٣تدريب املوظفني لرفع كفاءة األداء، ديفيد، أوسبورن ص ) ٢(

 م، ۲۰۰۹جنم العزاوي، دار اليازوري العلمية، عمان األردن، . د.التدريب اإلداري، أ) ٣(

 . ۲۰ص

= دار / زيد اخلمشي ومعاونيه، ط. ن ، دتدريب املدربني ومهارات القرن الواحد والعشري) ٤(
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ً                                           وإن مفهوم التدريب مل يعد مفهوما تقليديا يق تصر على تنظيم الدورات ً

ً                                                                            التدريبية التقليدية ومنح شهادات االجتياز، بل أصبح خيارا اسرتاتيجيا يف منظومة  ً
استثمار وتنمية املوارد البشرية، وإن اإلنسان مل يعد يطلق عليه اسم العامل أو 

املوظف، بل أصبح يطلق عليه اسم املورد البشري، ولذلك يعد اإلنسان من أهم 

. يت تقوم عليها صروح التنمية والبناء والتنوير يف أي دولة ويف أي مكاناملوارد ال
وتشري الكثري من التغريات والتطورات والدراسات، إىل أن التدريب له تأثري كبري على 

إدارة املوارد البشرية يف أي دولة من دول العامل، ومنها تنمية املوارد البشرية يف 

 يتناسب مع إطار ضمان اجلودة الذي يركز على اململكة العربية السعودية، حبيث
تدريب وإعداد وتنمية قدرات املوارد البشرية بشكل عام والعاملني يف جمال الرتبية 

  . والتدريب بشكل خاص، حبيث يتم الرتكيز على النوعية والكفاءة وفق معايري عاملية

  
  : تعريف الحسبة: المطلب الثالث

  : يف اللغة ومنهاتأيت مبعان عدة:  الحسبة لغة-أ

  الـحسبة )١
        ُ ْ
    مصدر احتسابك األجر علـى الله، تقول: ِ

                                  َّ َ ِ ِ
      فـعلته حسبة، واحتسب فـيه : ْ

                             َ َ َ ْ ً ْ
ِ َْ َ

 احتسابا، واالحتساب
  
                    ُ

ِ ِ
ْ ْ                    طلب األجر، واالسم: ًْ َ ُ      الـحسبة بالكسر، وهو األجر: ََ

                         ُ ْ َ ُ ْ
ِ .

َ                                                                    واحتسب فالن ابنا له أو ابنة له إذا مات وهو كبـري، وافـتـر َ َْ َ ِ ً ْ َْ ً َ ِ                        ط فـرطا إذا مات له َ ً ََ َ
َ                                  ولد صغري، لـم يـبـلغ الـحلـم ُ ُُ َِ ْ

)١( .  
        وتأيت مبعىن الظن من حسبت أحسب، أي ظنـنت )٢

  
                                       ُ ُْ ََ َ َُ

ِ ِ
ْ ْ َ

)٢(.  

تعددت التعريفات للحسبة يف االصطالح، وفيما :  الحسبة في االصطالح-ب

  :يلي أذكر أمهها
ف إذا ظهر تركه و�ي أمر باملعرو: عرفها املاوردي والقاضي أبو يعلى الفراء بأ�ا

  . )٣(عن املنكر إذا ظهر فعله
                                                                                                                                      

 . ١٣هـ ص١/١٤٤١احلضارة للنشر والتوزيع ط=

 ).٣١٤ /١(لسان العرب، (١) 

 ).٣١٤ /١(، املرجع السابق) ٢(

= األحكام السلطانية والواليات الدينية، أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري ) (٣
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عبارة عن املنع عن منكر حلق اهللا صيانة للممنوع عن مقارفة : وعرفها الغزايل بأ�ا

  . )١(املنكر
 ظهر فعله أمر باملعروف إذا ظهر تركه و�ي عن املنكر إذا: وعرفها ابن اإلخوة بأ�ا

  .)٢(وإصالح بني الناس

وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر : أ�اوعرفها ابن خلدون ب
ً                                                                    الذي هو فرض  على القائم بأمور املسلمني، يعني لذلك من يراه أهال له فيعني 

  .  )٣(فرضه عليهم، ويتخذ األعوان لذلك

كل إدارة حكومية أو وزارة أو :والجهات الحسبية في هذا البحث يقصد بها 
  .املون فيها بالحسبةهيئة أو مؤسسة يقوم الع

إعمال الوسائل التدريبية في :  فيقصد به:أما التعريف اإلجرائي للدراسة

  .الوظائف الميدانية للجهات الحسبية وبيان أهميتها

                                                                                                                                      

، األحكام السلطانية، ٢٩٩ريوت، ص دار الكتب العلمية، ب/ البغدادي املاوردي، ط=

: للقاضي أبو يعلى  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،  صححه وعلق عليه

 -  هـ ١٤٢١الثانية، : دار الكتب العلمية الطبعة/  لبنان، ط–حممد حامد الفقي، بريوت 

 ).٢٨٤ص(م، ٢٠٠٠

 ). ٢/٣٢٧( دار املعرفة، بريوت، / طإحياء علوم الدين، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، ) ١(

 معامل القربة يف أحكام احلسبة، ضياء الدين حممد بن حممد القرشي املعروف بابن اإلخوة (٢)

 ).١٣ص(، )٧٢٩ت (

 .٢٥٥مكتبة اخلاجني، القاهرة، ص / مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن ابن خلدون، ط) ٣(
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ما ا  

 ت اا  را أ  

 و و اوأ  

  : وفيه أربعة مطالب

  . ب للجهات الحسبيةأهمية التدري: المطلب األول

 ألجل تطوير العمل ؛ خيفى على صاحب لب أن التدريب بعمومه مهم للغايةال
وإجياد البدائل والتماهي مع متطلبات العصر، ومن أهم العوامل والتغريات اليت جتعل 

ً                                                      من التدريب أمرا مهما، ومطلبا ملحا يف النقاط التالية ً ً ً:  

ت املميزة للعصر، والذي نتج عن االنفجار املعريف الذي أصبح من السما )١

الثورة العلمية والتكنولوجية اليت يشهدها العامل اليوم، ما جعل اإلملام 
الكامل واإلحاطة املوضوعية �ا يستجد من معلومات يف ميدان التخصص 

ً                       أمرا يكاد يكون مستحيال ً.  

سهولة تدفق املعلومات، بفضل التعدد والتقدم يف جمايل الطرق واألساليب  )٢
  .)١(خلاصة بتشغيل املعلومات وصيانتها ونشرهاا

ً                                                                وما من شك يف أمهية التدريب، وأن له أثرا كبريا كذلك على معنويات  ً
املتدربني، ويشعر املتدرب من خالله باهتمام املؤسسة اليت ينتمي إليها، وأ�ا مؤسسة 

  .)٢(جادة يف تقدمي العون له، وراغبة يف تطويره

مية والعملية تسعى الكليات التطبيقية إىل ويف معظم التخصصات العل

إضافة برنامج تدرييب يسبق التخرج كالكليات الرتبوية والعسكرية والطبية ويسهم هذا 

                                                           

مراكز التنمية املهنية، حممد هاشم فالويب، التدريب يف أثناء العمل دراسة لبعض جوانب ) ١(

 . ٦٠، ص)م١٩٩٦(الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع طرابلس،/ ط

 . ٥٢تنمية مهارات مسئويل شؤون العاملني، السيد عليوة، ص : انظر) ٢(
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الربنامج التدرييب يف إكساب الدارسني اخلربة واملهارة والتطبيق العملي وحيظى الدارس 

 أحوج ما ةاحلسبيات املون يف اجلهخالله بالتوجيه والتسديد من قبل أساتذته، والع

  . إىل مثل ذلك ال سيما يف العصر احلاضرونيكون

  :و حيقق التدريب فوائد أخرى للعاملني من أمهها

  .مساعد�م يف حتسني فهمهم للمنظمة وتوضيح أدوارهم فيها )١

  .ً                                                                 يطور وينمي الدافعية حنو األداء وخيلق فرصا للنمو والتطور لدى العاملني )٢

ر الناجم عن النقص يف املعرفة أو املهارة  مساعد�م يف تقليل التوت )٣
  .أوكليهما

  .  يساهم يف تنمية القدرات الذاتية لدى العاملني )٤

 .مساعد�م يف حل مشاكلهم يف العمل )٥
إن ما ذكر أعاله من فوائد للربامج التدريبية تتحدد مبدى توفـر املبـادئ للتعلم، 

ً                  ءا أو كال من هذه إذ إن أي برنامج خيلو من هذه املبادئ قد ال حيقق جز ً
  . )٢)(١(األهداف أو الفوائد

يدخل النقص على العمل احلسيب بفقد أحد هذه األمور، ولذا البد   وإمنا
للقائم بالعمل احلسيب من العلم  بالطرق الشرعية اليت تؤدى �ا احلسبة قال شيخ 

ية إال فال يعدل أحد عن الطرق الشرعية إىل البدع: "- رمحه اهللا- اإلسالم بن تيمية

  . )٣("جلهل أو عجز أو غرض فاسد

                                                           

سهيلة حممد عباس، دار وائل للنشر . إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي د) ١(

 . ١٨٨ عمان ، ص ، األردن،٢/٢٠٠٦ط

 ٢٠٠٥ / ٢دار وائل للنشر  ط/ خالد عبدالرحيم اهلييت، ط.د.إدارة املوارد البشرية أ: انظر) ٢(

 . ٢٤٤م عمان األردن، ص 

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية، لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن )  ٣(

: دار الوفاء الطبعة/  عامر اجلزار، ط- باز أنور ال: احملقق) هـ٧٢٨: املتوىف(تيمية احلراين 

 .١١/٦٢٥  م،٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦الثالثة، 
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ً                                                               فقد يكون مصدر احملتسب خمالفا للكتاب والسنة بوجه من الوجوه، أو قد 
ال يستطيع القائم باحلسبة يف استمالة الناس إىل اخلري واحرتام النظام وترك الشر 
وجتنب املخالفة لضعف يف حتصيله أو مهارته، وهنا ينبغي أن نقف على األسباب 

نة على جتاوز ذلك يف زمن تكتنفه حتديات كبرية، حيث تعددت وسائل املعي

  .االتصال وتشابكت وتعددت أساليبه وطرائقه

  يقول البنه احلسن فهذا علي بن أيب طالب . وللتدريب أثره يف التأثري
 :ب ّ                 وأنا أراك فتغي، إين أهابك أن أخطب: فقال.قم يا حسن فاخطب الناس

 فقام احلسن فحمد اهللا وأثىن عليه وتكلم مث نزل ،وال يراهعنه حبيث يسمع كالمه 

 . )١(ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم:  فقال علي

إن للمحتسب أثره الكبري يف حفظ الدين واملكتسبات حيث  يبدأ ذلك 
من احملتسب احلصيف الذي يأخذ بيد كل أحد من أفراد ا�تمع ويدله على مواطن 

 وجيعله لبنة صاحلة يف بناء ا�تمع،  وحتصني احملتسب لنفسه القوة والضعف فيه،

  .وأخذه بأسباب القوة قوة حلجته وإقناعه، وهو قوة من بعد للمجتمع

إن من أسباب جناح احملتسب أن يتعلم عادات من حيتسب عليهم ولغتهم 
ما ووسائل التأثري فيهم، وكذلك الوسائل اليت جتذ�م إىل اخلري، ويكمل تأثريه عند

  .ً                                                  يكون قريبا منهم كالطبيب الذي يعاجل مرضاه ويتفحصهم 

   فلقد كان النيب ً                                                 وكل ذلك ليس بدعا من األمر بل هو من صميم هدي النيب 

َ               أتيت رسول اهللا : خياطب األقوام مبراعاة ذلك كله، فعن أم خالد بنت خالد قالت ُ
وقد أيت بثياب فيها مخيصة سوداء صغرية، فقال  

 
                                          ِ

َ
ْ                   تـرون أكسو هذه؟ ْ    من : ُِ َُ

  ائتوين بأم خالد، فأيت يب النيب : فسكت القوم ، فقال
                               َّ َ
ُِ ُِّفألبسنيها بيده، وقال ، :

                                                           

 . �٤/٢١٧ذيب تاريخ دمشق، ابن عساكر، : انظر) ١(
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َّ                                                 فجعل ينظر إىل علم اخلميصة، ويشري بيده إيل، ويقول-  مرتني- َْ              أبـلي وأخلقي يا : ََ

َّ                               أم خالد، هذا سنا، يا أم خالد ُ      احلسن: َّ                     والسنا بلسان احلبشة-َ        هذا سنا: ََّ َ
)١( . 

:  يقولمسعت رسول اهللا : وعن كعب بن أيب عاصم األشعري قال
      ليس من امبر امصيام في امسفر"

 
  

    
 

                              ِ َ َ ْ ْ ْ
ِ

ُ َ
ِ ِِّ َ

ِ
َ وهي لغة بعض أهل اليمن يبدلون الالم . )٢(" َْ

 ً.     ميما

  . أهداف التدريب في الجهات الحسبية: المطلب الثاني

دريب كما تتعدد تتعدد طرق التدريب بتعدد األهداف املوضوعة لربامج الت
أهداف التدريب حبسب ا�ال الذي يتم تدريب الفرد فيه، وجيمع هذه األهداف 

وميكن أن نتبني . حتسني األداء عند احملتسب مبا يناسب العصر: هدف عام هو

  :بعض األهداف األخرى، ومنها

  .االرتقاء مبستوى أداء العاملني يف اجلهات احلسبية )١
  .بيقي وتبادل اخلرباتإثراء اجلانب املعريف والتط )٢

تعريف احملتسب بوسائل االتصال املعاصرة والتقنيات وتدريبه على  )٣

  .استخدامها بشكل مثمر يف عمله
  .تعريف احملتسبني بأفضل الوسائل واألساليب يف ا�االت احلسبية )٤

إكساب احملتسبني املهارة واخلربة اليت متكنهم من القيام باحلسبة على أكمل  )٥

  .وجه
  .تسب فقه التعامل مع احملتسب عليهإكساب احمل )٦

                                                           

دار / ً                             ما يدعى ملن لبس ثوبا جديدا، ط: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اللباس، باب) ١(

مصطفى ديب . د: ، حتقيق١٩٨٧ – ١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة ، -ابن كثري، اليمامة

 . ٥/٢١٩١، )٥٤٨٥(البغا، حديث رقم 

 القاهرة، –مؤسسة قرطبة / مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، ط) ٢(

  ، ٥/٤٣٤، )٢٣٧٢٩(حديث  رقم 

 . إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط
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  .إكساب احملتسب املهارة الالزمة يف االتصال واإلعداد والتحضري )٧

  متطلبات التدريب الحسبي :المطلب الثالث

ً                                                                          فكما أن للمحتسب حقوقا كفلتها الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية ،كذا عليهم 
 من املهم عند وضع الربامج مسؤولية كبرية يف حفظ ا�تمع، وصيانته، ولذا كان

التدريبية للمحتسبني مراعاة طبيعة عملهم، كي ال يفو�م  اللحاق بالركب السيما 

  .ً                                                              أن كثريا من معاهد التدريب قد ال تراعي احتياجات احملتسبني وخصوصيتهم

ومن متطلبات التدريب احلسيب أن تقدم احلوافز املادية للمحتسبني والبد    
احلسبية أن إشباع حاجات احملتسبني املادية من أهم متطلبات أن تدرك املؤسسات 

احلسبة، وقد أشار ابن خلدون بأن القائمني بأمور الدين من القضاء والفتيا 

والتدريس واإلمامة واخلطابة واألذان وحنو ذلك ال تعظم ثروا�م يف الغالب وأ�م ال 
يسعهم ابتذال  الشريفة والتفرغ أوقا�م لتحصيل املكاسب الشتغاهلم �ذه البضائع 

ولذا فال ينبغي تكليف احملتسب بتدريب  .١()أنفسهم ألهل الدنيا لشرف بضائعهم 

نفسه أو تكليفه بأعباء مالية مقابل تدريبه، بل ال بد من إشباع حاجات احملتسبني 
والوفاء مبتطلبا�م كي تصفوا أذها�م للقيام بعملهم وال يشغلهم عنها حتصيل 

  .ذاء ولد، أو كسوة امرأةمعاش، أو غ

أن يستهدف احتياجات احملتسب عليهم : ومن متطلبات التدريب احلسيب

حيتاجه ويعرض له أثناء عمله  كالتدريب مثال على اإلسعافات األولية، وغريها مما قد

  .إن التدريب يكون حبسب طبيعة ا�تمع الذي يتوجه إليه احملتسب: وميكن أن يقال

دريب القائم بالعمل احلسيب  على  حتمل ضغوط العمل ورمبا تطلب األمر ت

  .والتعامل مع ذوي الطباع املختلفة، واختاذ القرارات املناسبة يف املواقف احلرجة

  

                                                           

لكتب العلمية، بريوت، ط دار ا/ مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، ط: انظر) ١(

 . ٣٩٣هـ، ص ١٣٩٨، ٤
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  مجاالت تدريب الجهات الحسبية  : المطلب الرابع

تتعدد جماالت التدريب وا�االت ختتلف باختالف املوضوع واملتدرب 

، وجدير بالذكر أن التدريب كنشاط إنساين ليس من بدع والفرتة الزمنية للتدريب

العصر احلاضر بل ميتد إىل  وجود اإلنسان على هذه األرض، ومن حكمة اهللا تعاىل 

 مب زب  رب يئ ىئ نئ  ُّ : قال تعاىل: أن خلق اإلنسان من ضعف

َّنثىث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
)١( ،

ً                                             وأخرجه من بطن أمه جاهال ال يعلم شيئا قال تعاىل  خص  حص   ُّ  : ً

 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص

 َّخف حف جف مغ
، وما يلبث اإلنسان أن يتعلم ويتدرب )٢(

على كثري من املعارف والسلوك لينال حظه من أسباب البقاء على هذه األرض 

  .والتعايش مع بين جنسه

ويف السنة النبوية املطهرة ما يشري إىل أنواع كثرية من التعليم والتدريب على 
جتاهات والسلوك ويعجز املرء عن حصر الشواهد يف ذلك، ونكتفي اآلداب واال

  :مبثالني على التدريب العقلي والعملي

 : قال رسول اهللا :  قالفالتدريب العقلي كما يف حديث ابن عمر

   إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقـها وإنـها مثل ال مسلم فحدثوني، ما (
          

                       
                   ْ                                           َ َ َ

ِ ُ ِّ َ َ ََ ِ َِّ
ْ ُْ َ َ َُ َ َ ََِّ ُِ ُ ُ َ ً َ َ ِ َّ َ

 هي ِ
    َ
ِ

  فـوقع الناس في شجر ال بـوادي 
                  ْ                     ِ ِ
َ ََ َِ َ ُ َّ َ َ ِ                قال عبد اهللا(َ ُ ْ َ َ         ووقع في نـفسي أنـها النخلة ): َ

                                  ُ َ ْ ََّ ََ َّ
ِ ِْ َ َ َ َ

ُ                           فاستحييت ثم قالوا َ َّ ُ ُ ْ ْ َ ْ     حدثـنا، ما هي يا رسول اهللا قال: َ
      

                                َ ََ ِ
ُ َ َ ََ َ

ِ َْ      هي النخلة: ِّ
          ُ َ ْ َّ َ
ِ() ٣( . 

                                                           

 . ٥٤: سورة الروم، جزء من اآلية) ١(

 .٧٨: سورة النحل، اآلية) ٢(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ) ٣(

 .  ١/٣٤، )٦١(ما عندهم، حديث رقم 
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باب طرح اإلمام : فقال هذا احلديث - رمحه اهللا–وقد بوب اإلمام البخاري 

وهذا املنهج النبوي أصل يف . املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم
ترسيخ املفاهيم واملعاين من خالل هذا األسلوب، وفيه تشجيع على التفكري 

  . )١(والبحث والتأمل

إلقاء العامل املسألة على :  يف احلديث- رمحه اهللا–وقال اإلمام ابن القيم 

  .)٢( ومترينهم واختبار ما عندهمأصحابه

واحلاصل ): ص( عند ذكره لقصة داود من سورة - رمحه اهللا- وقال البقاعي
ً                                             على الصرب على قومه فكانت هذه الدعوى تدريبا أن هذه القضية لتدريب النيب 

ً                                   تدريبا له على األناة يف مجيع أموره لداود عليه السالم يف األحكام وذكرها للنيب 
 .)٣(امعلى الدو

وأما املثال على التدريب العملي على االستئذان فكما يف حديث ربعي بن    
 وهو يف بيت فقال حدثنا رجل من بين عامر استأذن على النيب :  قالحراش 

               اخرج إلى هذا فـعلمه االستئذان فـقل له : ( خلادمهأأجل ؟ فقال رسول اهللا : 
      

                                       ُ َُ َْ ُ َ ََ َ َِْ ْ ِ
ْ ِّ َ َْ ِ

ُ ْ
َ                قل السالم ع ُ َ َّ ِ ُ                   ليكم أأدخلُ ُ ْ ََ ْ ُ      فسمعه الرجل . »؟َْ

 
              ُ ُ َّ ُ َ

ِ
َ َ                                                 فـقال السالم عليكم أأدخل فأذن َ ِ ََ َُ ُ ْ ََ ْ ُ َْ َ ُ َ َّ َ َ

ُّ              له النبي  َِّ ُ َفدخل          َ َ َ َ
 .، ويف هذا تدريب عملي على أدب من اآلداب اإلسالمية)٤ (

ً                                            يف السالم على الصبيان تدريبا عمليا هلم على كما أن يف هدي النيب  ً
 أنه مر على صبيان فسلم عليهم قد روى البخاري عن أنس آداب املشرع، ف

                                                           

 . ١/٣٦٥هـ، ١٤١٨، ١خالد القريشي، ط فقه الدعوة يف صحيح البخاري، : انظر) ١(

   .    ٣٩٧ / ٤    هـ،     ١٤٠٦  ،   ١٤                      مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  /                        زاد املعاد، ابن القيم، ط  :     انظر  ) ٢ (

  -                 دار الكتــب العلميــة  /                                                         نظــم الــدرر، برهــان الــدين أيب احلــسن إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي، ط  ) ٣ (

    .   ٣٧٧ / ٦                       عبد الرزاق غالب املهدي،   :        م، حتقيق    ١٩٩٥  -  هـ    ١٤١٥  -    بريوت

ـــو داود يف ســـننه، كتـــاب األدب، بـــاب كيفيـــة االســـتئذان، ط  ) ٤ (                  دار الفكـــر، بـــريوت،   /                                                       رواه أب

   .    ٧٦٦ / ٢  )     ٥١٧٧ (                                  حممد حميي الدين عبد احلميد، حديث رقم   :     حتقيق
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، ويف هذا تعويد للصغار على حماسن )١( يفعلهكان رسول اهللا : وقال

و فيه :  عند شرح هذا احلديث-رمحه اهللا-وقال اإلمام ابن حجر . )٢(األخالق
 ويف السالم عليهم إظهار واضح. تدريبهم على آداب الشريعة: فوائد عظيمة منها

لالهتمام �م وإشعارهم بذلك والرفع من شأ�م وأ�م يستحقون أن يسلم عليهم 

ً                                      تعويدهم على خماطبة الكبري وإن كان غريبا: وإن كانوا يف هذا السن، ومنها
)٣(.  

 الذي ويف صدر اإلسالم  ترىب الصحابة رضي اهللا عنهم على عني النيب 
، وكان  والتهذيب والتعليم والتدريببيةكان حيوطهم برعايته ويغمرهم بألوان من الرت

الصحابة يدركون أن أفعال اخلري كلها تدرك بالتعليم والتدريب، وإمنا يدرك العلم 

ُ                                   ومن يـتصبـر يصبـره اهللا: (بالتعلم واحللم بالتحلم وقد قال النيب  ُْ َِّْ َُ َ ْ ََّ َ ، قال العلماء )٤ ()َ

 .على ذلكوهذا يتطلب تدريب النفس . )٥(يتكلف الصرب : يتصرب أي

ٍ                                                             كما كان الصحابة رضي اهللا عنهم على قدر عال من االستجابة لتطوير  ٍ

الذات وحتسني األداء يف األقوال واألعمال مبا يتوافق مع كل موقف، ومن ذلك 

التحضري واإلعداد ملا يلقيه احملتسب، وهو ما يعرب عنه بالتحبري والتزوير، كما قال 
                                                           

                                                                         أخرجه البخاري  يف صحيحه، كتاب االستئذان، باب التسليم على الـصبيان، حـديث رقـم   ) ١ (

) ٢٣٠٦  /  ٥  )     ٥٨٩٣     .   

  :      املتـــــوىف (                          حممـــــد بـــــن صـــــاحل بـــــن حممـــــد العثيمـــــني   /                الـــــصاحلني، للـــــشيخ        شـــــرح ريـــــاض  :     انظـــــر  ) ٢ (

   .    ٤١٧ / ٤    هـ،     ١٤٢٦  :                               دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة  :       الناشر  )   هـ    ١٤٢١

                                                                         أخرجه البخاري  يف صحيحه، كتاب االستئذان، باب التسليم على الـصبيان، حـديث رقـم   ) ٣ (

) ٢٣٠٦  /  ٥  )     ٥٨٩٣     .   

  )     ١٤٠٠ (                           ســـتعفاف عـــن املـــسألة، حـــديث رقـــم                                  صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب اال  ) ٤ (

٥٣٤ / ٢     .    

                                                               دليــل الفــاحلني لطــرق ريــاض الــصاحلني، حممــد علــي بــن حممــد بــن عــالن بــن إبــراهيم   :     انظــر  ) ٥ (

    دار   /                   خليــل مــأمون شــيحا، ط  :        اعتــىن �ــا  )   هـــ    ١٠٥٧  :      املتــوىف (                       البكــري الــصديقي الــشافعي 

   م،     ٢٠٠٤  -   هــــ     ١٤٢٥        لرابعـــة،  ا  :               لبنـــان الطبعــة-                                     املعرفــة للطباعـــة والنــشر والتوزيـــع، بــريوت 

٥٣ / ١   .   
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َ                                ِّ                         نت زورت مقالة أعجبتين أريد أن أقد مها وك:  يف حديث سقيفة بين ساعدةعمر  َ َ ََُ َ ُ َْ ُ ِ ِْ َْ َ ُ ََّ ُ
َ                                     ِّ      بني يدي أيب بكر، وكنت أداري منه بعض احلد  َُْ ُ َّ                                فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر.ٍ ُ :

            على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر ، فكان هو أحلم مين، وأوقـر، 
     

                                                                     َ ََ ِ َ ْ َ َُ ُ َْ
ِ ْ ُ ِْ

ِ ِ

ٍ                        واهللا ما تـرك من كلمة  َ  أعجبتين يف تـزويري إال قال يف بدََ
                                   ِ
َ َ َِ َْ َ                          يهته مثلها، أو أفضل ْ َ ْ ِ ِِ

 .)٢(قوله قد زورت أي هيأت وحسنت: - رمحه اهللا- قال اإلمام ابن حجر. )١(منها

 . بيان ألمهية التحضري واإلعدادويف قول عمر 

ويف العصر احلاضر فإن جماالت التدريب ال ميكن أن حتصر، ويف نطاق 

ب وأمهيتها له، فإن حاجة احملتسب ماسة إىل التدريب على طرائق اهتمام احملتس

احلسبة، وعلى املهارات الشخصية اليت يفيد منها احملتسب يف معاملة احملتسب 

  .عليهم يف امليدان

وختتلف جماالت التدريب حبسب نوع التدريب واملتلقي للتدريب، فتحديد 

تسبني، واجلهة املستفيدة من جماالت التدريب يف احلسبة خيضع الحتياجات احمل

التدريب، وال بد أن يسبق التدريب اإلعداد والتخطيط، والوقوف على االحتياجات 
الفعلية للفئة املستفيدة من التدريب، حيث قد توضع الربامج اليت يقل احتياج 

  .  )٣(احملتسبني إليها أو ال تدخل يف دائرة اهتماما�م ورغبا�م

  

                                                           

( صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب رجم احلبلى من الزنا إذا أحصنت، حديث رقم ) ١(

٨/٢١١، )٦٨٣٠ . 

 . ١٢/١٥٢فتح الباري، : انظر) ٢(

 ٢٠٠٥ / ٢دار وائل للنشر  ط/ خالد عبدالرحيم اهلييت، ط.د.إدارة املوارد البشرية، أ: انظر) ٣(

 . ٢٤٤ن،  صم عمان، األرد
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ا ا  

    ات ا ار وط وأ أماع

  .  أنواع التدريب في الجهات الحسبية: المطلب األول 

ً                                                        ختتلف أنواع التدريب حبسب اختالف العلوم، وإمجاال ميكن أن يقسم 
  : التدريب إىل نوعني أو ثالثة

 تدريب قبل العمل وتدريب أثناء العمل، أو قد يقال تدريب قبل التعيني 

  . العمل وتدريب بعد التعيني وقبل مباشرة العمل وتدريب أثناء اخلدمةومباشرة

ويف جمال العمل احلسيب فإن على القائم بالعمل  أن يأخذ بنصيب وافر من 

التدريب قبل العمل وأثناءه، وهذا يتطلب تكثيف برامج اإلعداد اليت تسهم يف 
 احلسيب يف اجلوالت ً                                                تكوين شخصيته، ومن ذلك مثال مرافقة العاملني يف ا�ال

ً                                                                      امليدانية حيث إن هلا إسهاما واضحا يف تدريبه وإكسابه اخلربة العملية يف جمال  ً
  .عمله

وباالستقصاء عن أهم أنواع التدريب اليت ميكن اإلفادة منها يف جمال تدريب 

  : احملتسبني تدريبات معاصرة ما يلي 

مات  فقد بدأت املنظTeam Trainingما يسمى تدريب الفريق  .١

احلديثة تدرك بأن زيادة اإلنتاجيـة والكفـاءة والفاعليـة مرتبطة بكفاءة وقدرة 

فرق العمل لديها، إذ إن التوجهات اإلدارية احلديثة تتضمـن إناطة 
املسؤوليات واألعباء لفرق العمل، وليس لألفراد وكان لتطبيقات إدارة 

مل الفريـق الـدور اجلودة الشاملة اليت ركزت على مبدأ أساس، وهو مبدأ ع

فالعمل كفريق واحد  )١(الواضح يف بلورة أمهية وحمتوى هذه الطريقة التدريبية
له فوائد مجة حيث يتقاسم الفريق املسؤولية عن جودة التدريب ويساعد 

                                                           

 . ١٩٥سهيلة حممد عباس، ص . إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي د) ١(
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ً                                                             بعضهم بعضا يف إمتام الطريق فاإلنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه ويد 
 ، عن النيب  أيب موسىاهللا مع اجلماعة، ويف احلديث الصحيح عن 

ِ                            إن المؤمن للمؤمن« :قال ِ ِْ ُْ ُِْ َ َّ            كالبـنـيان يشد بـعضه بـعضا ِ
                              ً ُْ َْ َ َُ ُّ ُ ِ
َ ُْ َ         وشبك » َ َّ َ َ

ُ           أصابعه َ َِ ، وهذا شامل يف مجيع مناحي احلياة وأشكال النصرة واليت منها )١(.َ

  . التدريب على أمور االحتساب وغريها من األمور النافعة
ء الفريق وخنص منهم العاملني يف ا�ال احلسيب  و�ذا فإن تدريب أعضا

  : بشىت أنواعه ميكن أن يتم من خالل اخلطوات التالية

 تدريب أعضاء الفريق على مهارات االتصال والتفاعالت اليت تـؤدي إلـى احرتام - أ

  .كل عضو لألعضاء اآلخرين يف الفريق

  . ضاء الفريق الواحد تدعيم مهارات العالقات االعتمادية املتبادلة بني أع- ب

 إعداد برنامج تعليمي يف رفع الروح املعنوية ألعضاء الفريق وحل الصراعات -جـ
النامجة بني األفراد عند التباين يف األهداف واملصاحل، أي إكسـاب أعضـاء الفريق 

  .مهارة حل مثل هذه الصراعات

مل مع هذه  إكساب مهارات التكيف للمواقف املختلفة واملرونة فـي التعـا-د

  املواقف

 بدأت العديد من املنظمات Creativity Trainingالتدريب اإلبداعي -٢
الكبرية تأخذ بنمط التدريب الذي يسـتند علـى افرتاض تعلم وتعليم اإلبداع �دف 

مساعدة العاملني يف حل املشاكل اليت تواجهـهم يف أعماهلم بطرق مبتكرة ، ويراد 

 اليت خترج عن النمطية املقيتة اليت تأقلم عليها املدربون بالطرق املبتكرة هنا الطرق

 .ً                                                          واملتدربون ردحا من الزمن، واالنتقال إىل أمناط جديدة يف التدريب

                                                           

صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، حديث رقم ) ١(

)١/١٨٢، )٤٦٧  . 
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 تواجه املنظمات العديد من األزمات crisesTrainingتدريب األزمات -٣

كاحلوادث واألمراض ومشاكل العنـف اليت هي جزء من احلياة، والبد أن �يء 
فتدريب األزمات يركز .  نظمات نفسها ملواجهة هذه األزمـات لتاليف الكوارثامل

على جتنب ومنع حصول األزمات، وكذلك كيفية مواجهة األزمات من خالل 

سلسلة من احللقات الدراسية واجللسات، وبناء الفريـق، إضافة إىل برامج الطوارئ 
 وهذا النوع ١().ية أو غري طبيعيةالذي تعتمد عليه املنظمات ملواجهة أية أزمات طبيع

 .مهم جلميع احملتسبني يف مجيع القطاعات

 Customer Service  ٢()) املستفيد(تدريب خدمات الزبون-٤

Trainingأمهية كبرية لدى املنظمات املعاصرة، إذ إن ) املستفيد( أصبح للزبون
حقيقها أغلب اليت تسعى لت )٣(أحد املزايا التنافسية ) املستفيد(خدمة الزبـون

  .TQMاملنظمات املعاصرة، السيما يف ظل إدارة اجلودة الشاملة 

ً              حيتوي طرقا عن ) املستفيدين(إن الربنامج التدرييب اخلاص خبدمات الزبائن
كيفية خدمة الزبون وجلسات مناقشة و�يئة املعلومات عن مجيع املستفيدين الذين 

ة للعاملني للتعـامل املباشـر مـع الزبائن تتعامل معهم املنظمة؛ إضافة إىل إتاحة الفرص

من خالل املقابالت واالستفتاء عن آرائهم حنـو  اخلدمـات معهم املقدمة 

   ٤٥()().إليهم

هذا يف ا�ال التدرييب العام، أما يف جمال احلسبة فالبد أن يطلع املتدربون 
احللول املناسبة هلا على بعض الوقائع واحللول املقرتحة، ومتثيل مسرح القضية؛ إلجياد 

                                                           

 . ١٩٥سهيلة حممد عباس، ص . إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي د) ١(

 هذا البحث إذ نتوافق مع املصطلح املعتمد يف املرجع، إال أن املقصود به يف هذا وحنن يف) ٢(

 . البحث اجلمهور والذين هم حمط عمل احملتسب

 . ١٩٧سهيلة حممد عباس، ص . إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي، د) ٣(

 . ١٩٧ص، املرجع السابق) ٤(

 ٢٠٠٥ / ٢ دار وائل للنشر ط/، طعبدالرحيم اهلييتخالد .د.إدارة املوارد البشرية أ: انظر) ٥(

 . ٢٤٠م عمان، األردن ص



      
 
 

 

 
 
 

 

٦٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السامن  اخلامساملجلد    
 توظيف التدريب وأمهيته للجهات احلسبية 

وفق الرؤية الشرعية، واآلداب املرعية املأخوذة من الكتاب والسنة، وال خيفى أن آلراء 

اجلمهور أو املستفيدين حول تقييم عمل احملتسبني يف مجيع القطاعات له أثره يف 

  .تقومي العمل، ومعرفة املشكالت، ووضع احللول املناسبة هلا

  

  . ريب في الجهات الحسبيةطرق التد: المطلب الثاني 

تتعدد طرق التدريب اليت ميكن اكتساب املهارات الالزمة للمحتسب منها 

وفق األطر اليت تضعها املنظمة ومن أبرز طرق التدريب والتطوير الشائعة يف هذا 

  :ا�ال ما يأيت

هذه  . On –The Job Trainingالتدريب يف املوقع الوظيفي  )١

فـي ) احملتسب(ً                                  ر الطرق شيوعا، إذ يتم وضع العـاملالطريقة التدريبية من أكث

موقع العمل الفعلي ويقوم املشرف املباشر مبمارسة مهمة التدريب والتوجيه 
وفـق خطوات خمططة وأهداف مرسومة من خالهلا تتاح الفرصة للمتدربني 

  . من احملتسبني للتعلم ونقل ما يتعلمه وتطبيقـه يف امليدان بعد ذلك

. هذه الطريقة، اخنفاض إنتاجية املتدرب أثناء فرتة التدريـبومن سلبيات 
ً                                         يكرس جزءا من وقته هلذه العملية؛ إضافة إىل ) املشرف املباشر(كما أن املدرب 

أن االعتماد على املشرف املباشر كمدرب حيتم نقـل املمارسـات والسـلوكيات 

سي إذ يعتمد املدرب يف التقليدية باستمرار، وختلوا هذه الطريقة من التقييم املؤس
جمال احلسبة على جتاربه الشخصية واليت قد تكون يف بعض حاال�ا خاطئة أو 

  .أن اإلجـراءات اليت يدرب عليها مل تعد متناسبة مع املتغريات البيئية

 تنطوي هذه الطريقة على Apprenticeshipطريقة ممارسة املهنة  )٢

ـامل العمل هذه الفرتة قد ترتاوح إعداد املتدرب ملهنة معينة قبل دخوله إىل ع
سنة حبسب نوع املهنة ومتطلبات تعلمـها، ويف أغلب األحيان ) ٥- ٢(بني 

ً                                                            يدفع للمتدرب أجورا خالل فرتة التدريب أقـل مـن األجـور املدفوعة 
ويشا�ها يف ذلك ما يسمى بالتدريب املنتهي . للعاملني يف نفس املهن



      
 
 

 

 
 
 

 

٦٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السامن  اخلامساملجلد    
 توظيف التدريب وأمهيته للجهات احلسبية 

ن القطاعات احلكومية يف اململكة العربية بالتوظيف املعمول به يف الكثري م

  .السعودية
ً                      تعد هذه الطريقة جزءا  . Job Instructionطريقة التعليم الوظيفي  )٣

  :، وتتضمـن ثـالث خطوات هي)١(من برنامج التدريب الصناعي

 إحلاق املتدرب يف برنامج إرشادي حول متطلبات وإجراءات العمل ، وله - أ
ات احلسبية يف اململكة حيث يلحق املتدرب ملدة نظري يف الكثري من القطاع

سنة (وقد يسمى النمط من التدريب . سنة إلرشاده باملتطلبات الالزمة

  . )٢ ()التجربة

 تقدمي حماضرات نظرية حول نظام وضوابط العمل احلسيب والظروف اليت - ب
قة يؤدى فيها؛ إضافة إىل معلومات تتعلق باملهمات الرئيسة والثانوية، املتعل

  . بعمله

ً                                                             �يئة الفرصة للمتدرب لتجريب وممارسة العمل فعليا لنقل املعارف -جـ
  . مع ضرورة تقييم العمل الذي مت أداؤه٣().النظريـة إىل الواقع العملي

ً                         وفقا هلذا األسلوب يتم نقل  . Job Rotationالتناوب الوظيفي  )٤
ر؛ إذ العاملني داخل املنظمة من قسم إىل آخر أو مـن عمل إىل آخ

يصحب عملية النقل هذه تدريب وتوجيه علـى العمـل اجلديـد املنقول 

  . ٤()إليه

                                                           

وميكن تأطريها مبا يتوافق مع عمل احملتسبني يف امليدان مبفهوم احلسبة العام الذي أشرنا إليه ) ١(

سهيلة حممد عباس، ص . انظر إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي د.يف املقدمة 

١٩٤ . 

 . ١٩٤سهيلة حممد عباس، ص . وارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي دإدارة امل) ٢(

 .١٩٤املرجع السابق، ص ) ٣ (

وهذا األسلوب يليق باألعمال امليدانية واملكتبية فإذا حصل يف جمال احملتسب أن ميازج بني ) ٤(

 .كلتا احلالتني فجيد وحسن ويكسبه خربة كافية يف ا�ال الذي يعمل فيه



      
 
 

 

 
 
 

 

٦٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السامن  اخلامساملجلد    
 توظيف التدريب وأمهيته للجهات احلسبية 

ً                       جماال للتنويع يف الوظائف ) احملتسبني (ومينح هذا األسلوب العاملني 
املختلفة واملهارات املكتسبة ألداء هذه الوظائف، ويساعد املنظمة يف مواجهة 

واالصطباغ .  العاملة يف بعض الوظائفالظـروف االستثنائية املتمثلة بقلة األيدي

  .باملعارف املتعددة واملتجددة اليت قد حتتمها الظروف امليدانية

 تتم مبوجب هذا vestibuleTrainingالتدريب يف بيئة مماثلة للعمل  )٥

النوع من التدريب �يئـة مـكـان جمـهـز بكافـة أنـواع املستلزمات واملعدات 
ان العمل األصلي؛ الذي ميكن أن يعمل فيه املشا�ة ملا هو موجود يف مك

احملتسب واملراقب أي منـاذج من املكائن واآلالت واألجهزة الرقابية اليت 

  .يستخدمها العامل يف وزارته ومكان عمله وإدارته 
إضافة إىل االطالع على الطرق السابقة، فإن املتغريات البيئيـة املتمثلـة يف 

فسة ومتطلبات اإلبداع والتحديات اخلاصة برضـا املتغريات التكنولوجية واملنا

فالبد من اطالع . املستفيدين قـد أوجدت احلاجة إىل طرق تدريبية معاصرة

  .املراقب واحملتسب على كل املستجدات املتعلقة بعمله

ِ                                                             من الطرق التدريبية املسامهة يف زيادة اإلبداع لدى الوظائف احلسبية  )٦

 ، حيث  Brain stormingف الذهينوالرقابية ما يسمى بطريقة العص

مينح املشاركون فرصة حث األفكار اإلبداعية وبلورتـها مبا يتناسب مع 
  . لقضايا الضبط يف اجلهات احلسبيةالواقع، وإجياد احللول
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  . أساليب التدريب في الجهات الحسبية: المطلب الثالث 

د البدء فيه، ومن هنالك أساليب للتدريب جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عن
حيث ستختلف أساليب التدريب فيها من شخص إىل  )١(أمهها اختالف البيئات

شخص، ومن جهة إىل جهة حسب عدة اعتبارات جيب أن توضع قيد التقييم 

والتجربة، واإلفادة، مع إملام كامل بالتخصص املراد، وينبغـي أن نضـع يف اعتبارنا أن 
لتـي تتبناها املنظمات، ويصلح أن تستخدم يف جمال العديد مـن الربامج التدريبية ا

دراستنا احلسبية ما يستخدم عـدة طرق لالستفادة من نقاط قـوة كل طريقة يف التعلم 

  .وانتقـال التدريب

ً                                                             وبناء عليه فعلى املتخصصني يف جمال التدريب أن يقوموا بسرب األساليب 
يث يقوم األسلوب بتقدمي دورة املستخدمة يف ذلك، واإلفادة منها غاية اإلفادة، ح

عصف ذهين �دف إشراك املتدربني، ومساعد�م على االستمتاع بالتدريب، 

واالحتفـاظ بالكثري مما يتعلمونه، فيقوم املـدرب بالتعقيب عـلى أدائهم ويناقش 
املتدربـون مـا تعلموه، أو ما يزالون يف حاجة إىل تعلمـه، ويقوم املتدربون بإمتام اختبار 

ريـري كما يقومون باملراجعة للتأكد مـن احتفاظهم باملعرفة ولكسب والء املوظفني حت

  .)٢(للمنظمة واعتزازهم بعملهم وزيادة معدل إنتاجيتهم

ومن أساليب التدريب اليت تتطلب مشـاركة املتـدرب بفاعلية يف التدريب، 
عمل، الطرق العملية التطبيقية وتتضمن تلك األساليب التدريب على رأس ال

وتعد تلك الطرق من . واحملاكاة، ودراسـات احلالة ، ولعب األدوار، ومتثيل السلوك

                                                           

احلديث وفيه ) ....ً                       إنك تأيت قوما أهل كتاب (ذ بن جبل رضي اهللا عنه يف حديث معا) ١(

اجلامع الصحيح سنن : انظر. بيان أمهية معرفة البيئة املستهدفة بالدعوة إىل اهللا تعاىل

دار إحياء الرتاث العريب، / الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، ط

صحيح سنن : ينظر. صحيح: قال األلباين. أمحد حممد شاكر وآخرون: بريوت حتقيق

 . ، ترقيم املكتبة الشاملة٢/١٢٥) ٦٢٥(الرتمذي، حديث رقم 

علي بن سعيد القرين، طبعة .نوي ترمجة د.تدريب وتطوير املوظفني تأليف رميوند أ: انظر) ٢(

 . ٢/٤٨٣ه، ١٤٣٩معهد اإلدارة العامة 
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الطرق املثالية اليت تعمل على تنمية مهارات حمددة، أو فهم كيفية نقل املهارات 

ِ                                                                             والسلوكيات للوظيفة أو جتربة كل اجلوانب املتعلقة بإمتام مهمة ما، أو معاجلة قضايا  ٍ

   . )١(واجلمهور املستهدف يف جمال احلسبة .نيالتواصل بني املوظف

وهذا النوع ): OJT (ومن األساليب التدريبية التدريب على رأس العمل

من أهم األنواع اليت ميكن اإلفادة منها يف جمال احلسبة فهو يستهدف عدميـي اخلربة 

س ً                                                                     يف البيئة املستهدفة وهذا النوع من أكثرها استخداما، ويشري التدريب على رأ
العمـل إىل تعلم املوظفني اجلدد يف العمل وذلك أثناء العمل، من خالل مراقبة 

األقران أو املديرين وهم يؤدون وظائفهم وحماولة تقليد سلوكيا�م، ويعد التدريب 

 . )٢(على رأس العمل أقدم أساليب التدريب غري الرمسي

ني حديثي ً                                                      وقد يـكـون التدريب عـلى رأس العمل مفيـدا لتدريب املوظف
التعيني، ولتحسني مهـارات املوظفني من ذوي اخلربة على استخدام تكنولوجيا 

جديـدة، وللتدريب التباديل للموظفني داخل قسـم معني أو وحدة عمل، أو توجيه 

  . من يرتقـى أو ينقل من املوظفني لوظائفهم اجلديدة

 التعليم املوجه ً                                                     ويتخذ التدريب أشـكاال متنوعة تشمل التدريب املهين وبرامج
ً                                                                         ذاتيا، ويتميز التدريب على رأس العمل عن غريه من برامج التدريب بعدة مزايا؛ 

  :منها

  .أنه ميكن �يئته ليناسب خربات املتدربني وقدرا�م )١

ً                                                                      كـما يكون التدريب قابـال للتطبيق على الوظيفة؛ نظـرا ألن التدريب على  )٢ ً
ً                                                         س العمل يتم مـن خالل استخدام أدوات ومعدات حقيقية، ونتيجة رأ

  .لذلك يتوفـر لدى املتدربني احلافز للتعلم

                                                           

 .٢/٤٨٣علي بن سعيد القرين ، .ترمجة دنوي .تدريب وتطوير املوظفني تأليف رميوند أ )١(

 .٢/٤٨٣علي بن سعيد القرين ، .نوي ترمجة د.تدريب وتطوير املوظفني تأليف رميوند أ )٢(
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 ويكون كل من املدربني واملتدربني يف موقع العمل يواصلون أعماهلم وقت  )٣

ويعين هـذا أن املنظمات توفر بذلك التكاليف املتعلقة . حدوث التدريب
  . كزي وتعيينهم واستئجار منشآت للتدريببإحضار املتدربني ملوقع مر

كما ميكن تقدمي التدريب على رأس العمل يف أي وقـت، ويكـون املدربون  )٤

ويف النهاية، يستخدم . موجودين أل�م يف األسـاس زمالء عمـل أو مديرون
التدريب على رأس العمل مهام وظيفية حقيقية باإلضافة إىل حدوثه أثناء 

كون املهارات املتعلمة من التدريب على رأس العمل العمل، ونتيجة لذلك ت

  . )١(أكثر سهولة يف النقل للمهام الوظيفية
ً                                                                    ويعد التدريب على رأس العمل واحدا من أساليب التدريب الشيقة؛ ألنه عند 
مقارنته بالطـرق األخـرى جند أنه حيتاج إىل استثمار أقل يف الوقت أو املـال لتوفري 

ويتم االستعانة باملديريـن أو األقران اخلرباء  . أو احملتوى التعليمياملواد وراتب املدرب
مبجال املعرفة الوظيفية كمدربني ونتيجة لذلك قد يكون من املغري السماح هلم 

  . ٢()بإجراء التدريب بالشكل الذي يرون أنه األنسب

ومع ذلك فهناك عدة مسـاوئ للنهج غري املنظم اخلاص بالتدريـب على رأس 

ٍ                                                                      مل، فقد ال يستخدم املديرون واألقران العملية نفسـها إلكمال مهمة ما، بل قد الع

كما قد ال يفهمون أن الـشرح والتدريب . ينقلون عادات سيئة جبانب مهارات مفيدة

كما . والتغذية الراجعة هـي شروط مهمة للحصول على تدريـب فعال أثناء العمل

التدريب على رأس العمل موظفون مبسـتوى قـد ينتج عن النهج غري املنظـم اخلاص ب
ً                                                                 تدرييب ضعيف، وموظفون يستخدمون طرقا خطرية وغري فعالة أو خدمات ختتلف  ً

  .  )٣(يف اجلودة

وينبغي أن يسري التدريب على رأس العمل وخاصة ما يقدم �ال حبثنا من 

 فـإن ً                                                           احملتسبني يف مجيع قطاعات الدولة وفق �ـج حمدد ومنظم حىت يكون فعاال،

                                                           

 . ٢/٤٩٣علي بن سعيد القرين .نوي ترمجة د.تدريب وتطوير املوظفني، رميوند أ) ١(

 . ٢/٤٩٤  ،القرينعلي بن سعيد .نوي ترمجة د.تدريب وتطوير املوظفني تأليف رميوند أ)٢(

 . ٢/٤٩٥،  املرجع السابق)٣(



      
 
 

 

 
 
 

 

٦٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السامن  اخلامساملجلد    
 توظيف التدريب وأمهيته للجهات احلسبية 

التدريب الناجح على رأس العمل على املبادئ التـي تؤكد عليها نظريـة التعلم 

  . )١(االجتماعي

وتتضمـن تلك املبادئ استخدام مدرب موثوق، أو مدير أو زميل يظهر املهارة 

  . أو السلوك، وينقل سلوكيات أساسية حمددة، وممارسـات وتغذية راجعة

  : من أساليب التدريب

وهو طريقة تدريب جتمع بني الدراسـة والعمل حيث : مهنيالتدريب ال .١

. تشتمل على التدريب داخل القاعات الدراسية والتدريب على رأس العمل

ً                                                             ولكي يؤهل الشـخص ألن يكون متدربا فإنه ينبغي يف معظم األحوال أن 
يكمـل عـلى األقل سـاعات حمددة من التعليم داخـل القاعات الدراسية وأن 

. من الساعات من خربة التدريب على رأس العمل عدد آخرحيصل على 

ومبجرد اكتمال التدريب فإن العمال حيصلون على شهادة من الوزارة 
   .)٢(املعنية

  .  أسلوب المحاكاة-٢

احملاكاة هي أسـلوب تدرييب يعتمد على جتسيد موقف واقعـي، مصحوب 

حيدث إذا كانوا على رأس بقرارات املتدربني اليت ينتج عنها خمرجات تعكس ما قد 
ولعل من األمثلة الشائعة ألساليب احملاكاة املستخدمة يف التدريب هو مناذج . العمل

احملاكاة يف الرحالت اجلوية للطيارين، وتستخدم مناذج احملاكاة اليت تسمح للمتدربني 

                                                           

يندرج حتت مفهوم منوذج التعلم باملالحظة، ويقوم على افرتاض مفاده : التعلم االجتماعي) ١(

أن اإلنسان ككائن اجتماعي، يتأثر باجتاهات اآلخرين ومشاعرهم وتصرفا�م وسلوكيا�م، 

ابا�م وتقليدها و إمكانية التأثر أي أن باستطاعته التعلم منهم عن طريق مالحظة استج

ً                                        وهذا ما يعطي التعليم طابعا تربويا؛ ألن ) غري مباشر(بالثواب والعقاب على حنو بديلي  ً 

: النشوايت علم النفس الرتبوي عبدا�يد: التعلم ال يتم يف فراغ بل يف حميط اجتماعي، انظر

 . ٤٣م، ص ٢٠٠٥ .مؤسسة الرسالة بريوت

 . ٢/٥٠١علي بن سعيد القرين .نوي ترمجة د.طوير املوظفني، رميوند أتدريب وت: انظر) ٢(
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برؤية آثار قرارا�م يف بيئـة حماكاة خالية من املخاطر يف تعليم مهارات العمل 

ً                                                واإلنتاج فضال عن مهارات اإلدارة والتواصل بني األفراد
)١( .  

 ملا أنزل إىل وهلذا األسلوب نظائر يف الشريعة اإلسالمية حيث إن آدم 
ً           رأيت شيخا : األرض كان حباجة ماسة للتعليم والتدريب، فعن عيت الضمري قال

 حضره آدم إن : "فقال. هذا أيب بن كعب: باملدينة يتكلم، فسألت عنه فقالوا

فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم . أي بين، إين أشتهي من مثار اجلنة: املوت فقال لبنيه
يا بين : املالئكة معهم أكفانه وحنوطه، ومعهم الفؤوس واملساحي واملكاتل، فقالوا

أبونا مريض فاشتهى : آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون وأين تذهبون؟ قالوا

فجاءوا، فلما رأ�م حواء عرفتهم . ارجعوا فقد قضى أبوكم: قالوا هلم. ةمن مثار اجلن
إليك عين، فإمنا أتيت من قبلك، خلي بيين وبني مالئكة ريب : فالذت بآدم، فقال

فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، وحفروا له وحلدوا له، فصلوا عليه، مث . تبارك وتعاىل

 اللنب، مث خرجوا من القرب مث حثوا عليه، مث دخلوا قربه فوضعوه يف قربه ووضعوا عليه

 . )٢("يا بين آدم هذه سنتكم: قالوا

وكذا احلال يف الصورة الرمزية اليت قام �ا الغراب بأمر اهللا تعاىل ليعلم ابن 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّ آدم الدفن وذلك يف قوله تعاىل 

 جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق  مف

َّحن جن مم حمخم
)٣(  

 ومل يكن القاتل منهما أخاه علم سنة اهللا يف : - رمحه اهللا- طربيقال اإلمام ال
 
                                       َ
ِ
َ

ً                                                                           عادة املوتى، ومل يدر ما يصنع بأخيه املقتول، فذكر أنه كان حيمله على عاتقه حينا 
                                                           

 . ٢/٥٠٧،  املرجع السابق)١(

 ١٣٧٥٦رواه عبد اهللا بن أمحد ورجاله رجال الصحيح، غري عيت بن ضمرة وهو ثقة، برقم ) ٢(

ة جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي املتوىف سن: انظر

دار الفكر، / ، ط٨/١٣٠العراقي وابن حجر للهيثمي : هـ بتحرير احلافظني اجلليلني٨٠٧

 . ه١٤١٢بريوت، طبعة 

 ). ٣١(سورة املائدة، ) ٣(
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حىت أراحت جيفته، فأحب اهللا تعريفه السنة يف موتى خلقه، فقيض له الغرابني 

  .)١(اللذين وصف صفتهما يف كتابه

  

  :حاضرةالم أسلوب -٣

احملاضرة أو احملاضرة النقاشية، وتستخدم احملاضرة عادة؛ لتزويد املشاركني 
ٍ                                                                     باملعارف واملعلومات الالزمة بشأن موضوع ما، فهي وسيلة اتصال يف اجتاه واحد 

  .حيث تتم دون مشاركة من جانب املتدربني

من  فاحملاضرة هي حديث شبه رمسي يقوم فيه املدرب بتزويد املتدربني بقدر 

ً                                                                       املعلومات واحلقائق واملفاهيم اليت غالبا ما جيهلو�ا، فاهلدف هنا هو اإلخبار أو 
اإلعالم، وبالتايل فإن مشاركة جمموعة املتدربني تقتصر على االستماع فقط، ويف 

بعض األحيان بإثارة بعض األسئلة واالستفسارات اليت يسمح هلم املدرب �ا يف 

اضرة يف بعض ا�االت، دون البعض اآلخر ومن وقد تصلح احمل. �اية احملاضرة

  :جماالت استخدام أسلوب احملاضرة

  .ٍ                                                          تعريف املتدربني بالقواعد والسياسات واألسس اليت تتعلق بنظام ما )١

  .نقص املعلومات اليت تتعلق مبوضوع التدريب لدى املتدربني )٢

تطبيق حاجة املتدربني إىل قدر من املعلومات النظرية اليت تساعدهم على ال )٣
  .العملي

 عند عرض آلة أو جهاز جديد وشرح مواصفاته وهذا يفيد احملتسبني من  )٤

  .املراقبني الفنيني
  ً.                            عندما يكون عدد املتدربني كبريا )٥

                                                           

 ٢٢٤(، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )تفسري الطربي(جامع البيان يف تفسري القرآن، ) ١(

األوىل، : الطبعة. هجردار / مكتب التحقيق بدار هجر، ط: احملقق)  هـ٣١٠ –

٨/٣٤٠ . 
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ً                            اضرة لتكرار استخدامه مستقبالعند احلاجة إىل تسجيل موضوع احمل )٦
)١( .   

فها فالبد أن تتوفر ولكي تكون احملاضرة نافعة ومؤتية لثمارها وناجعة يف إيصال أهدا

  :االعتبارات التالية فيها 

  . اإلعداد املتعمق ملوضوع احملاضرة )١

  .تضمني احملاضرة معلومات جديدة ومهمة ال يعرفها املتدربون )٢

اتباع منهج منطقي لعرض املوضوع يتضمن مقدمة، وصلب املوضوع،  )٣
  .وخامتة

  .التحديد الواضح ألهداف احملاضرة يف بدايتها للمتدربني )٤

  .خدام بعض اإلحصائيات أو األرقام املقارنةاست )٥
  .استخدام أساليب اإليضاح المناسبة )٦

  :  ومن مزايا أسلوب المحاضرة

  .إشباع حاجة املتدربني للمعلومات اليت جيهلو�ا )١

  .تعترب من أسهل وأقل األساليب التدريبية تكلفة )٢
  .متكن املدرب من السيطرة على الوقت املتاح )٣

  .ٍّ                                ويد املتدربني بأكرب كم من املعلوماتتتيح الفرصة للمدرب لتز )٤

  .تتيح للمدرب فرصة التحكم يف التسلسل املنطقي لعناصر املوضوع )٥

  :عيوب أسلوب المحاضرة

 رغم أن أسلوب احملاضرة يضمن للمدرب التحكم يف الوقت احملدد، إال أن هلا 

  :جوانب سلبية منها

  .املشاركنيأ�ا ال حتقق مبدأ االتصال يف اجتاهني بني املدرب و )١

أ�ا ال تسمح بأي شكل من أشكال التقييم السريع، أو حتقيق مبدأ التغذية  )٢
  .العكسية

                                                           

ا�موعة العربية /  ط،عبداهللا حممد أسعد.تدريب املدربني طريقك الحرتاف التدريب، د) ١(

 . ١٣٦م، ص٢٠٢٠للتدريب والنشر 
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 عدم إمكانية مسامهة املشاركني يف عملية التعلم، حيث تضع املتدربني يف  )٣

  .حالة سلبية
   صعوبة تحقق المدرب من مدى فهم واستيعاب المتدربين لما يقول – )٤

   .إحساس املتدربني بامللل )٥

  . حتقيق عنصر التشويق واإلثارة لدى املتدربنيعدم )٦
  . )١( عدم القدرة على تذكر املعلومات بعد فرتة قصرية من الوقت )٧

 حيقق مزايا أسلوب احملاضرة السابق ،"المحاضرة النقاشية"لذلك فإن أسلوب 

اإلشارة إليها، كما أنه من ناحية أخرى يتفادى جوانبها السلبية، فاحملاضرة النقاشية 
ع املتدربني على املشاركة، وهو األسلوب الذي يتناسب مع تعلـم الكبار، تشج

حيث يعتمد املدرب على خربات املشاركني لتوليد جمموعة من األفكار اليت توفر 

وعلى املدرب أن يوضح من البداية ترحيبه بأفكار وأسئلة . فرصة النقاش اجلماعي
ه عند ختطيطه لوقت اجللسة ا�موعة، وبالتايل عليه أن يأخذ ذلك يف حسبان

  . )٢(التدريبية

  Group حلقات النقاش -٤

ومن أساسيات هذا األسلوب مشاركة املتدربني يف التدريب ابتداء، حيث 

�دف حلقات النقاش إىل حماولة التوصل إىل حل ملشكلة معينة، أو اإلجابة عن 
 عرض املشكلة سؤال معني من خالل جمموعة املتدربني، حيث يتمثل دور املدرب يف

وتوصيفها، وتشجيع جمموعة املتدربني على التفكري حبرية يف حماولة الوصول إىل حل 

  .   )٣(هلا

  :مجاالت ودواعي استخدام أسلوب حلقات النقاش

  .الوصول إىل اقرتاحات ملوقف معني )١

                                                           

 . ١٣٧عبداهللا حممد أسعد ، ص.تدريب املدربني طريقك الحرتاف التدريب، د)١(

 . ١٣٨داهللا حممد أسعد، ص عب.تدريب املدربني طريقك الحرتاف التدريب،د )٢(

 . ٥١عبداهللا حممد أسعد ، .د تدريب املدربني طريقك الحرتاف التدريب،)٣(
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  .تنمية حلول ابتكارية )٢

  إثارة االهتمام والتفكري لدى جمموعة املتدربني )٣
  .ت النظر األخرىالتعرف على وجها )٤

  .تبادل احلوار حوهلا )٥

ومن مزايا هذا األسلوب إعطاء الفرصة للمتدربني للتعبري عن وجهه نظرهم 
ً                                                                        واحللول اليت يتوصلون إليها مما جيعلهم أكثر التزاما �ا، باإلضافة إىل االستفادة 

  . من خربات جمموعة املتدربني

 ضرورة توافر مدرب كفء أما املآخذ اليت تؤخذ على هذه الطريقة فتتمثل يف

  . هامناسب لضمان فعالية إدارة احلوار دون أن يتدخل بأفكار علي

أو ضياع . استئثار البعض من املتدربني على وقت النقاش وحماولة فرض آرائهم

  .)١(الوقت أو اخلروج عن موضوع النقاش

  : العصف الذهني-٥

غريهم ألن من أساليب التدريب العصف الذهين من املتدربني أو من 

ً                                                        يضيفوا ألفكار اآلخرين، وأن يقدموا ما ميثل حتسينا أو تطويرا ً .  

  

  : )٢(عناصر نجاح عملية العصف الذهني

  :ال بد من التأكيد على عناصر جناح عملية العصف الذهين واليت تتلخص يف اآليت

  . ـ وضوح املشكلة مدار البحث لدى املشاركني وقائد النشاط الذهين۱ 

                                                           

 .١٥٢ص ، عبداهللا حممد أسعد.د تدريب املدربني طريقك الحرتاف التدريب،)١(

 . ١٩٤سهيلة حممد عباس، ص. إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي د: انظر) ٢(
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مبادئ، وقواعد العمل والتقيد �ا من قبل اجلميع، حبيث يأخذ كل  ـ وضوح ۲ 

  .مشارك دوره يف طرح األفكار دون تعليق، أو جتريح من أحد

 ـ خربة قائد النشاط، أو املدرب، وقناعته بقيمة أسلوب العصف الذهين كأحد ٣ 

  .االجتاهات املعرفية يف حفز اإلبداع

اء املأمور �ا يف كتاب اهللا تعاىل بل فالتفكر يف النفس ويف اخللق من األشي

ويعرف كينث هوفر العصف الذهين . هي من وسائل زيادة اإلميان باهللا وتعظيمه

مجموعة من اإلجراءات التي تعنى باستخدام العقل في دراسة مشكلة :"بأنه
وتقديم كل الحلول الممكنة حولها، بعد جمع كل األفكار حول هذه 

  . )١()المشكلة

ات العصف الذهين على جمموعة من املبادئ ميكن توضيحها يف النقاط وتعتمد خطو

  :التالية

  .الناس هم األساس يف التدريب )١
  . اجلميع مسؤول عن النجاح، ويراد به جناح التدريب )٢

  . اجلميع لديه شيء ما ميكن أن يقدمه ويستفيد منه )٣

  .احللول موجودة لدينا ولكن حباجة إىل التنظيم والتجريب )٤
  .لى الذات يف الوصول إىل احللول وعدم انتظار اآلخريناالعتماد ع )٥

حلول مشاكلنا جيب أن تبدأ منا، فصاحب املشكلة هو األقدر على  )٦

  .الوصول إىل حلول هلا
الوقت أمثن من املال، الوقت يف غاية األمهية ولذلك جيب استغالله على  )٧

  . )٢(»الوقت كالسيف فإذا مل تقطعه قطعك«: أكمل وجه

                                                           

زيد اخلمشي، وأمحد العنزي، عبدالرزاق .ومهارات القرن احلادي والعشرين دتدريب املدربني ) ١(

 . ٨٩الشاوي، ص

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، العجلوين، )٢(

 . ٢/٣٤٢إمساعيل بن حممد اجلراحي، دار إحياء الرتاث العريب 



      
 
 

 

 
 
 

 

٦٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السامن  اخلامساملجلد    
 توظيف التدريب وأمهيته للجهات احلسبية 

ق املشاركة، وكلما كانت املشاركة أوسع كلما حصلنا على اجلميع له ح )٨

ً                        أفكار أكثر عددا وتنوعا ً.  
ً                                                           الناس ليست طبوال جوفاء، فاجلميع لديه خمزون من املعارف واخلربات،  )٩

  . ومن املهم االستفادة منها

  :الخطوات المتبعة في التدريب على العصف الذهني

ن روابط بعيدة وغري مباشرة بني يشري دي بونو إىل أن قدرة الفرد على تكوي   
املعارف املتوافرة تؤدي إىل التفكري اإلبداعي، الذي ميكن أن يتدرب املرء على 

  .استخدامه بطريقة عملية ومدروسة

ومما يؤدي إىل اقتناع املدرب مبدى الفائدة اليت حصلها املتدربون البد أن 

 فمن فوائد املناقشة يف يقوم مبناقشة املتدربني حول ما حتصلوا عليه من مهارات
ً                                                                         جمال التدريب أ�ا جتعل املتدربني أكثر اهتماما عندما يشرتكون فعليا يف املناقشة؛  ً
لذا فإن املناقشة تعد من األساليب املهمة للتدريس الفعال؛ أل�ا تركز على 

التطور اإلدراكي للفرد؛ لذلك جيب أن يكون لدى املتدربني الوقت والفرصة 

   )١ (.ملشاركة يف املناقشات التدريسيةري قبل االكافية للتفك

  ٢(). ً                                                        ومن املرجح جدا أن تطور املناقشة السلوك االستقصائي للمشاركني   

ً                                                                       فاملدرب الذي يقود املناقشة واملهتم بتطوير السلوك االستقصائي نادرا ما يقدم 
ون تقييم إجابات للمتدربني، بل يطرح األسئلة عليهم، وعند اإلجابة يتعلم املتدرب

ً                                                                       وحتليل وتركيب املعلومات، وغالبا ما يثريهم اكتشاف األفكار األساسية بأنفسهم  
ويعترب أسلوب املناقشة من األساليب املهمة يف عملية التدريب، ملا فيه من املبادأة 

يف طرح األفكار ومناقشتها، والتوصل إىل حلول للمشكالت اليت تواجه الفرد 
د من ثقة املتدرب بنفسه وتعلمه القدرة على أن حياور واجلماعة، واملناقشة تزي

                                                           

زيد اخلمشي، وأمحد العنزي،  .والعشرين دتدريب املدربني ومهارات القرن احلادي ) ١(

 .٩٠عبدالرزاق الشاوي، ص

طاهر الوهر، / انظر الكتاب االلكرتوين االستقصاء والتدريس االستقصائي يف العلوم، د) ٢(

 .  وما بعدها١٤٤، ص٢٠١٦األردن 
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وبوضوح كما إ�ا متكن املتدربني من صياغة اآلراء واستعراض موضوعات مهمة 

  .عن األحداث املعاصرة

  : الحوار النشط-٦

 فيعد هذا األسلوب من األساليب املهمة يف التدريب، ملا فيه من تشويق 
. ح األفكار وتقريب املعاين وإثارة املناقشة البناءةوتشجيع للمتدربني على املبادأة وطر

َّ جتحت هب مب خب  ُّ  قال تعاىل
)١ .(

 

فعلى املدرب أن يوظف هذا األسلوب أثناء حلقات التدريب، وحىت يكون 

ّ                                                                       هذا األسلوب فاعال ينبغي مراعاة أن يكون موضوع احلوار عن معرفة وعلم تآمني،  ً
حلقائق العلمية ويكون باليت هي أحسن ً                                      كذلك أن يكون هادفا يولد قناعة ويظهر ا

، وقد استخدم القرآن الكرمي هذا األسلوب يف مواطن - تعاىل–وفق منهاج اهللا 

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام األسئلة واحلوار بشكل كالم لفظي بني . كثرية
اء املدرب واملتدربني ويكون املتدرب حمور املناقشة، وفيها يشارك املتدرب يف طرح اآلر

. ً                                                                     واألفكار ومناقشتها ويصبح املدرب مسؤوال عن توجيه األسئلة وإدارة دفة احلوار

وتكتسب هذه الطريقة أمهية يف التدريب لكو�ا تنقل املتدرب من املوقف السليب إىل 
املوقف اإلجيايب، واملسامهة مع املدرب يف التفكري وإبداء الرأي يف حل مشكلة معينة 

ر بأمهيته كفرد فاعل وهذا ما مينح املدرب ثقة بنفسه مما جيعل كل متدرب يشع

ومبجتمعه، وهذا يؤدي إىل جو تسوده روح املودة، والتآلف مما يزيد دافعيتهم حنو 
التدريب، واملشاركة اإلجيابية، وهذا ما �دف إليه عملية التدريب، ولكن البد أن 

  . نلفت نظر املتدربني من احملتسبني يف مجيع الفنون

  

  

  
                                                           

 . ١٢٥:سورة النحل، آية) ١(
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  : ط المناقشة الجيدة في التدريبشرو

ً                                                              تؤدي األسئلة دورا مهما ال غىن عنه يف التدريب أل�ا تركز على البحث  ً
وتنمية التفكري العلمي، وحىت تكون طريقة املناقشة فعالة حتقق األهداف املتوخاة 

    )١(: منها فعلى املدرب مراعاة ما يلي

  :ود منهاالتحضري اجليد لألسئلة مبا يناسب اهلدف املنش

أن تكون األسئلة مبنية على أساس معلومات املتدربني وخربا�م املتصلة  )١

  . مبوضوع التدريب

أن تبدأ املناقشة بعرض شيق، أي باإلثارة اليت يفضل أن تكون وسيلة  )٢
  .حسية كلما أمكن ذلك

  .أن تكون ألفاظ السؤال مألوفة لدى املتدربني، وقصرية )٣

  . دة وأن يدور كل سؤال حول فكرة حمد )٤

  

                                                           

خلمشي وأمحد العنزي عبدالرزاق زيد ا.تدريب املدربني ومهارات القرن احلادي والعشرين د) ١(

 ٩٤الشاوي، ص
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ا  

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات

  : النتائج: ً    أوال
  : توصلت من خالل هذا البحث إىل عدة نتائج، من أمهها

إخراج مصطلح احملتسب من الدائرة الضيقة يف املفهوم إىل أفق أرحب  )١

وأوسع، فاالحتساب فيه معىن الرقابة وفيه معىن اإلخالص واإلتقان يف 
  .القول والعمل

ديد وظائف احملتسب يف الواليات الشرعية فقط بل وظائفه أعم عدم حت )٢

وأمشل بل هي داخلة يف كل الواليات والوزارات واملنظمات، فاختصاص 
احملتسب عند املتقدمني يشمل معظم اجلهات اليوم وهو يسهم يف ضبط 

  .األشياء وضبط السلوك

 وبدونه لن التدريب هو عبارة عن رئة تنفسية ثالثة للمحتسب يف أي جمال )٣
يتطور ولن يعدوا مكانه، فحاجة اجلهات احلسبية إىل تدريب العاملني فيها 

  .وإكسا�م املعارف واملهارات الالزمة إلتقان العمل وجودته

  .تنوع األساليب التدريبية يف غاية األمهية حيث يشمل مجيع أطياف ا�تمع )٤
األولوية ال إن توظيف التدريب يف اجلهات احلسبية ينبغي أن تكون له  )٥

  .سيما يف هذا العصر الذي تتسارع فيه الطرق واألساليب املخالفة وتتنوع

أن جماالت التدريب متعددة وينبغي مراعاة الفروق الفردية بني العاملني يف  )٦
  .    التخصيص لكل جمال

  : التوصيات: ً      ثانيا

تعميم مصطلح احملتسب، ونشر ثقافة احلسبة على أوسع نطاق، وذلك من  )١
  . األطروحات العلمية، واألوراق البحثية، واملؤمترات العامليةخالل

ضرورة إقامة برامج تدريبية مقننة جلميع اجلهات احلسبية، واملبادرة إىل برامج  )٢

  .ّ                                          مقرتحة تعاجل النقص احلاد يف مفهوم التدريب اآلين
إشباع حاجة احملتسبني ومتطلبا�م، وذلك من خالل تكثيف التدريب  )٣

  .وائم مع مستجدات العصراإلجيايب املت
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اا   

األحكام السلطانية والواليات الدينية، أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب -١

  . دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ/ البصري البغدادي املاوردي، ط

األحكام السلطانية، للقاضي أبو يعلى  حممد بن احلسني بن حممد بن خلف -٢

 دار -  لبنان–حممد حامد الفقي، بريوت :  وعلق عليهابن الفراء،  صححه

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١الثانية، : الكتب العلمية الطبعة

دار املعرفة، بريوت، / إحياء علوم الدين، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، ط-٣

  . بدون تاريخ

ان، دار وائل للنشر، عم/ خالد عبدالرحيم اهلييت، ط.د.إدارة املوارد البشرية أ-٤

  .  م٢٠٠٥ / ٢األردن ط

سهيلة حممد عباس، دار وائل للنشر، . إدارة املوارد البشرية، مدخل اسرتاتيجي د-٥

  .  ٢/٢٠٠٦عمان، األردن، ط

حممود طاهر الوهر، األردن، / االستقصاء والتدريس االستقصائي يف العلوم، د-٦

  . م٢٠١٦

ّ                                              تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد بن ع-٧ ّ                  بد الرزاق احلسيين، ّ
  .دار اهلداية، بال سنة نشر/ جمموعة من احملققني القاهرة، ط: حتقيق

دار اليازوري العلمية، عمان األردن، / جنم العزاوي، ط. د.التدريب اإلداري أ-٨

  . م۲۰۰۹

ا�موعة / عبداهللا حممد أسعد، ط.تدريب املدربني طريقك الحرتاف التدريب د-٩

  .م٢٠٢٠لنشر العربية للتدريب وا

زيد اخلمشي، وأمحد .تدريب املدربني ومهارات القرن احلادي والعشرين، د- ١٠

  . ه١/١٤٤١دار احلضارة للنشر والتوزيع، ط/ العنزي، وعبدالرزاق الشاوي، ط

التدريب يف أثناء العمل دراسة لبعض جوانب مراكز التنمية املهنية، حممد - ١١

  ). م١٩٩٦(نشر والتوزيع، طرابلس، الدار اجلماهريية لل/ هاشم فالويب، ط

علي بن سعيد القرين، طبعة .نوي ترمجة د.تدريب وتطوير املوظفني، رميوند أ- ١٢
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  ه١٤٣٩معهد اإلدارة العامة 

معهد اإلدارة / تقييم نظم التدريب والتطوير، ترمجة سعد أمحد اجلبايل، ط- ١٤

  . العامة بالرياض

إيرتاك للنشر /  السيد عليوة، ط. تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني د- ١٥

  . م١/٢٠٠١والتوزيع القاهرة ط

 – ٢٢٤(جامع البيان يف تفسري القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي - ١٦

  . األوىل: دار هجر، الطبعة/ مكتب التحقيق بدار هجر، ط: احملقق) ٣١٠

لمي، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي الس- ١٧

  .أمحد حممد شاكر وآخرون:  بريوت حتقيق–دار إحياء الرتاث العريب / ط

دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد علي بن حممد بن عالن بن - ١٨

خليل مأمون : اعتىن �ا) هـ١٠٥٧: املتوىف(إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 

:  لبنان، الطبعة–ت دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بريو/ شيحا، ط

  . م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥الرابعة، 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس - ١٩

مؤسسة الرسالة، بريوت، ) هـ٧٥١: املتوىف(الدين ابن قيم اجلوزية 

  .  هـ١٤/١٤٠٦ط

دار / سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، ط- ٢٠

  . حممد حميي الدين عبد احلميد، بدون تاريخ: لفكر، بريوت، حتقيقا

: املتوىف(حممد بن صاحل بن حممد العثيمني / شرح رياض الصاحلني، للشيخ- ٢١

  . هـ١٤٢٦: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة/ ، ط)هـ١٤٢١

صحيح البخاري، اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا - ٢٢

 بريوت، الطبعة الثالثة، –دار ابن كثري، اليمامة / ري اجلعفي، طالبخا

  . مصطفى ديب البغا. د: م، حتقيق١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 .مؤسسة الرسالة، بريوت/ النشوايت، ط علم النفس الرتبوي، عبدا�يد- ٢٣

 . م٢٠٠٥
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دار املعرفة، بريوت، بدون / فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، ط- ٢٤

  . تاريخ

فن التعامل مع الناس، سليم حممد قارة، وعبد احلكيم حممود الصايف، دار - ٢٦

  . م٢/٢٠١٦الثقافة للنشر والتوزيع عمان األردن ط

كتاب العني، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، دار ومكتبة اهلالل، - ٢٧

  .  إبراهيم السامرائي.مهدي املخزومي ود.د: حتقيق

ل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، كشف اخلفاء ومزي- ٢٨

  .العجلوين، إمساعيل بن حممد اجلراحي: املؤلف 

الدار السعودية / صباح عبد اهللا بافضل، ط. ً                      كيف تكتب حبثا ناجحا، د- ٢٩

  . م١٩٩٨هـ ١٤١٩/ للنشر والتوزيع، ط األوىل 

 –دار صادر لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، - ٣٠

  . م٢٠٠٣ :سنة النشر. بريوت، الطبعة األوىل

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي املتوىف - ٣١

دار / العراقي وابن حجر للهيثمي، ط: هـ بتحرير احلافظني اجلليلني٨٠٧سنة 

  . ه١٤١٢الفكر، بريوت، طبعة 

 تيمية، لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن- ٣٢

/  عامر اجلزار، ط–أنور الباز : احملقق) هـ٧٢٨: املتوىف(احلليم بن تيمية احلراين 

  .  م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦الثالثة ، : دار الوفاء الطبعة 

مؤسسة / مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين، ط- ٣٣

  .ة القاهر–قرطبة 

معامل القربة يف أحكام احلسبة، حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة، - ٣٤

، بدون »كمربدج«، ط، دار الفنون )هـ٧٢٩: املتوىف(القرشي، ضياء الدين 

  . تاريخ

جممع اللغة العربية، :  املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، حتقيق- ٣٥

   بال تاريخ – دار الدعوة- اإلسكندرية
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عبد السالم : معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، احملقق- ٣٦

  م ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩: الطبعة- دار الفكر- حممد هارون بريوت

 مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن خلدون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - ٣٧

  . هـ١٣٩٨، ٤

 أيب احلسن إبراهيم بن عمر نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، برهان الدين- ٣٨

عبد : م، حتقيق١٩٩٥ - هـ١٤١٥ - بريوت- دار الكتب العلمية/ البقاعي، ط

  .الرزاق غالب املهدي
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-al'ahkam alsultaniatu, lilqadi 'abu yaelaa muhamad bin 

alhusayn bin muhamad bin khalaf aibn alfara'a, sahahah 

waealaq ealayhi: muhamad hamid alfaqi, bayrut - 

lubnanu- dar alkutub aleilmiat altabeata: althaaniati, 
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-'iihya' eulum aldiyn, muhamad bin muhamad alghazalii 

'abu hamid, ta/ dar almaerifati, bayrut, bidun tarikhi. 

-'iidarat almawarid albashariat 'a.da.khalid eabdalrahim 

alhiti, ta/ dar wayil lilnashri, eaman, al'urduni ta / 

m. 

-'iidarat almawarid albashariati, madkhal astiratijiun du. 

suhaylat muhamad eabaas, dar wayil lilnashri, eaman, 

al'urduni, ta/. 
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mahmud tahir alwahari, al'urduni, m. 
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-tadrib almudaribin tariqak liaihtiraf altadrib da.eabdallah 

muhamad 'aseadi, ta/ almajmueat alearabiat liltadrib 

walnashr m. 

-tadrib almudaribin wamaharat alqarn alhadi waleishrina, 

da.zid alkhamshi, wa'ahmad aleanzi, waeabdalrazaaq 

alshaawi, ta/ dar alhadarat lilnashr waltawziei, 

ta/h. 

-altadrib fi 'athna' aleamal dirasat libaed jawanib marakiz 

altanmiat almihniati, muhamad hashim falwbi, ta/ aldaar 

aljamahiriat lilnashr waltawziei, tarabuls, (ma). 

-tadrib watatwir almuazafina, rimund 'a.nui tarjamat 

da.eali bin saeid alqarani, tabeat maehad al'iidarat 

aleamat h 

-taqyim nuzam altadrib waltatwiri, tarjamat saed 'ahmad 

aljabali, ta/ maehad al'iidarat aleamat bialriyad. 

-tanmiat maharat maswuwli shuuwn aleamilin du. 

alsayid ealaywat, ta/ 'iitrak lilnashr waltawzie alqahirat 

ta/m. 

-jamie albayan fi tafsir alqurani, 'abu jaefar muhamad 

bin jarir altabarii () almuhaqiqi: maktab 

altahqiq bidar hijr, ta/ dar hijar, altabeati: al'uwlaa. 

-aljamie alsahih sunan altirmidhi, muhamad bin eisaa 

'abu eisaa altirmidhiu alsilmi, ta/ dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut tahqiqa: 'ahmad muhamad shakir 

wakhrun. 

-dalil alfalhin lituruq riad alsaalihina, muhamad ealiin 

bin muhamad bin ealan bin 'iibrahim albakrii alsidiqii 

alshaafieii (almutawafaa: hi) aietanaa baha: khalil 



      
 
 

 

 
 
 

 

٦٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السامن  اخلامساملجلد    
 توظيف التدريب وأمهيته للجهات احلسبية 

mamun shiha, ta/ dar almaerifat liltibaeat walnashr 

waltawzie, bayrut - lubnan, altabeata: alraabieati, 

hi- m. 

-zad almuead fi hady khayr aleabadi, muhamad bin 'abi 

bakr bin 'ayuwb bin saed shams aldiyn abn qiam 

aljawzia (almutawafaa: hi) muasasat alrisalati, 

bayrut, ta/h. 

-sinan 'abi dawud, sulayman bin al'asheath 'abu dawud 

alsajistaniu al'azdi, ta/ dar alfikri, bayrut, tahqiqu: 

muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid, bidun tarikhi. 

-shrah riad alsaalihina, lilshaykhi/ muhamad bin salih bin 

muhamad aleuthaymin (almutawafaa: hi), ta/ dar 

alwatan lilnashri, alriyad altabeati: hi. 

-sahih albukharii, aljamie alsahih almukhtasari, 

muhamad bin 'iismaeil 'abu eabdallah albukhariu 

aljaeafi, ta/ dar aibn kathir, alyamamat - bayrut, altabeat 

althaalithata, hi- m, tahqiqu: du. mustafaa dib 

albugha. 

-eilam alnafs altarbawi, eabdalmajid alnashwati, ta/ 

muasasat alrisalati, bayrut. m. 

-fath albari sharh sahih albukharii, abn hajara, ta/ dar 

almaerifati, bayrut, bidun tarikhi. 

-fin altaeamul mae alnaasi, salim muhamad qarat, 

waeabd alhakim mahmud alsaafi, dar althaqafat lilnashr 

waltawzie eamaan al'urduni ta/m. 

-ktab aleayni, 'abi eabd alrahman alkhalil bin 'ahmad 

alfarahidii, dar wamaktabat alhilali, tahqiqu: da.mahdi 

almakhzumii wada.'iibrahim alsaamaraayiy. 
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-kashf alkhafa' wamuzil al'iilbas eamaa aushtahir min 

al'ahadith ealaa 'alsinat alnaasi, almualaf : aleajluni, 

'iismaeil bin muhamad aljarahi. 

-kayf taktab bahthan najhaan, du. sabah eabd allah 

bafdal, ta/ aldaar alsueudiat lilnashr waltawzie, t 

al'uwlaa / h m. 

-lsan alearbi, muhamad bin makram bin manzur 

al'afriqiu almisriu, dar sadir - bayrut, altabeat al'uwlaa. 

sanat alnashri: m. 

-majmae alzawayid wamanbae alfawayida, lilhafiz nur 

aldiyn eali bin 'abi bakr alhaythami almutawafaa 

sanatan hi bitahrir alhafizayn aljaliliyn: aleiraqii 

waibn hajar lilhaythami, ta/ dar alfikri, bayrut, tabeatan 

h. 

-majmue fatawaa shaykh al'iislam bin taymiatin, litaqi 

aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin 

taymiat alharaani (almutawafaa: hi) almuhaqiqa: 

'anwar albaz - eamir aljazaari, ta/ dar alwafa' altabeat : 

althaalithat ,  hi / m. 

-msnid al'iimam 'ahmad bin hanbal, 'ahmad bin hanbal 

'abu eabdallah alshiybani, ta/ muasasat qurtibat - 

alqahirati. 

-maealim alqurbat fi 'ahkam alhasbati, muhamad bin 

muhamad bin 'ahmad bin 'abi zayd bin al'akhawti, 

alqurashi, dia' aldiyn (almutawafaa: hi), ta, dar 

alfunun <<kimbirdju>>, bidun tarikhi. 
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- almuejam alwasiti, 'iibrahim mustafaa wakhrun, 

tahqiqu: majmae allughat alearabiati, al'iiskandariati- 

dar aldaewati- bila tarikh 

-muejam maqayis allughati, 'abu alhusayn 'ahmad bin 

faris bin zakaria, almuhaqiqa: eabd alsalam muhamad 

harun bayrut- dar alfikiri-alitabeati: hi- m 

- muqadimat abn khaldun, eabd alrahman bin khaldun, 

dar alkutub aleilmiati, bayrut, t , hi. 

-nuzum aldarar fi tanasub alayat walsuwr, burhan aldiyn 

'abi alhasan 'iibrahim bin eumar albaqaeii, ta/ dar 

alkutub aleilmiati- bayrut- hi- m, tahqiqu: eabd 

alrazaaq ghalib almahdi. 

 

 


