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 ملخص المداخلة: 
لقد أدت حالة الترهل العربي الراهنة إلى نتيجة هامة مفادها أن التغيير أصبح ضرورة تمليها العوامل الخارجية، بداًل من أن 

و التطوير الطوعي والتوجه االختياري نحو االنعتاق من جمود الماضي، وهو ما قد يعود في جزء يصبح رغبة داخلية تدفع نح
وعدم قدرتها على النهوض مرة أخرى بعد أن تآكلت مع انتهاء حركات  -إن وجدت-كبير منه لضعف ثقافة التغيير العربية 

 االستقالل الوطني.
من المنظور اإلسالمي والمنظور  ثقافة التغيير البّناء بين الكفاءة والفاعليةعنوان ،التي تحمل ومنه جاءت هذه الورقة البحثية

واإلسالمية وهي اآلن في حيرة ، بهدف توضيح أن ثورة المعلومات التي يعيشها العالم اليوم ،جعلت من األمة العربية  الغربي
من أمرها في البحث عن استرجاع مجدها الضائع وميزتها التنافسية كخير امة أخرجت للناس،أن الطريق األمثل للخروج من 

الحيرة واالهتداء إلى السبيل السليم، فاإلجابة قد تكون نفسها وان تعددت المحاور أو السبل إجابة ال ينكرها إال جاحد أو  جاهل 
 لنفسه. 
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  Abstract 

The situation has resulted in sagging Arab current to an important result that the change is a necessity dictated by 

external factors, rather than becoming an internal desire to drive toward development of voluntary and orientation 

 -onal to break free from the inertia of the past, which may be due in large part to weak culture of change, Arab Opti

and their inability to rise again after the eroded with the end of the movements of national  -found  that

er titled, culture change, building efficiency and effectiveness from the And from it came a pap independence.

perspective of the Islamic and Western perspective, in order to clarify that the information revolution of today's, 

retrieve the lost glory and competitive  have made the Arab and Islamic nation is now torn in the search to

nation as a public good out of people, that the best way to get out of confusion and to find the right way,  advantage

rant or the answer may be the same, even from multiple axes or avenues answer can not be denied only igno

  ungrateful to himself. 

 

 

 


