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 ةـدمـمقـال
 

البّد من االهتمام واستيعاب فلسفة تعليمية تكون              

مسؤولية تطبيقات الربامج الرتبوية حتمُّل مبستوى عاٍل من 

وما يرتتب عليها من متطلبات التدريب املستدامة ، والتعليمية 

 : لسفة وتنمية وتطوير قدرات املوارد البشرية ، املنبثق من مبدأ وف

 (تعلم كيف تتعلم أوال ) 

 ..اخلوض بذات الربامج املخطط هلا  قبل            

ذلك بالتوازي مع االستخدام األمثل لتكنولوجيا يكون و           

لتوافر املناخ املشجِّع للتعليم احلديث واملتقدِّم  ، االتصاالت واملعلومات

ريب وتنمية مبختلف مستوياته ، وما يرتتب على برامج التد

 ..التطبيقي  –القدرات ، وما يتطلب من تنمية اخليال العلمي 

ومنه ما يتزامن معها ويعقبها من الرتكيز على حماور تنمية             

وتطوير املعارف واملهارات والقدرات ، واملدّعم للخربات والتطبيقات 

تنمية ة وإدارقيقة ، وما يعزز التطوير الذاتي العملية باملعلومة الد

 ..هذه املواهب يف اجملال اإلبداعي للتعلُّم والتعليم 

وباستمراره يتكامل ويدعم بناء أخالقية الثقافة التنظيمية             

وثقافة تقسيم العمل وتطبيقاتها ، وحبسب متطلبات املرونة 

والكفاءة العالية ، وبفاعلية وانسيابية وتكاملية مكوناتها ، 
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الوظيفي ، وخفض دوران العمل ، ورفع املعنويات لتحقيق االستقرار 

 :أسس مبدأ تقوميي رشيد مبين على  على

،  مكافأة املتميز يف العمل واألداء وحتقيق اجلودة الشاملة           

وحفزه ودفعه على حتديد ، للحد من تراجع أداء املتلكئ يف العمل 

 ..املتميز  الذكي وفهم ومعاجلة أسباب ختلفه عن األداء التنافسي

مهام التعليم ، ظهر بشكل واضح واسرتاتيجي يوهنا              

املستمر لوضع اسرتاتيجياته لبناء التفكري اإلبداعي ، احملقق 

 ..داء العالي واملستدام واملستمر بتطبيقاته األ

ومنه ما يتحقق يف جانب من التدريبات ، وبتطبيق أخالقيات             

لمبدع واملتميز بالتطبيقات ، وحتقيق األداء نظام املكافآت ل

بالتدريب  املتقاعس عن العملب حتفيزي من شأنه أن يدفع بأسلو

واستقبال املعلومات وتطبيقاتها ، بالربامج املخطط هلا على أسس 

علمية حديثة ، وبفهم أساليب وآليات كيفية انتهاج سبل التعّلم 

وقوة وتوقيت ، قة ودالالتها بالدليل املرشد ، ورسوخ املعلومات الدقي

 .. ومواقع متيزها االستثماري ، استعماالتها 

وبدعمه يظهر حراك التفكري اإلبداعي بني القدرات             

الشخصية ومدى تكاملية حلقاتها ضمن منظومة التنمية 

والتطوير املتمثلة بالتعلم والرتبية والتعليم ، وما يتداخل ويتماسك 

 ..ربات والتدريب ، ومنه تنمية القدرات وصقلها معه ويرفده باخل

ِّم كل هذه             وعنده تشخص دورة حلقات اإلبداع لتنظ

، العمليات بني التدريسي املبدع ، وجودة برامج التعليم والتدريب 

، ووسائل تنمية من جهة أخرى ، والطالب أو املتدرب املبدع من جهة 

اعي ، وانسيابية وتهيئة املناخ اإلبداع ، وأساليب احلراك اإلبد

واألجواء احلاضنة لإلبداع ، ودعم االستعدادات الشخصية والرغبات 

 ..والدوافع 
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ويأتي يف كل التفاصيل ، مستوى ودور احلوافز املادية وغري               

املادية والنفسية يف اجملاالت الرتبوية والتعليمية ، لرتسِّخ وتدفع 

وما يدعمها من خطط التدريب ، وما يتحّتم فيه بالعملية اإلبداعية 

إسرتاتيجية التعليم املستمر وبالرؤيا والرسائل اليت تتبناها وتشملها 

 ..األهداف والغايات املرسومة 

 وبتطبيقاتها تظهر معامل وأهمية رأس املال الفكري            

Intellectual Capital  ،ي مبا يتضمنه من رأس املال البشر

 ..كلي واحتياجات سوق العمل واهلي

مستوى من عليه  بنىما ُي، ويأتي ضمنه أو خارج نطاقه             

 ..يمه اإلسرتاتيجية لألداء العالي األداء مبفاه –اإلبداع 

وما يتطلبه من خطط ومناهج التعليم املستمر ، وما يرتتب من              

ليم املستمر مبختلف التعأهداف وغايات تتجّسد فيها الرؤى ورسالة 

 ..األبواب 

يف اجملال التدرييب النظري والتطبيقي ، وما ما يتعلق ومنها             

ينجر بآثاره على مسرية وانسيابية املدخالت والعمليات واملخرجات 

واملعلومات املرتدة للمؤسسات أو اجلهات املعنية أو متطلبات سوق 

اجملتمعية ؤسساتية واملواملتطلبات ،  وسوق املعرفة العمل

 ..االجتماعية  –االقتصادية 

من هذه األهمية ، انبثق البحث لُيعاجل مبحاوره ، وبشكل               

 .. تبيانه مقتضب كل ما يسع 

 ..ومن اهلل التوفيق 
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 املبحث األول
 التعليم املستمر

 بني املعلوماتية وصنع واختاذ وتنفيذ القرارات
 

عد التعليم املستمر من الدعائم الراسخة لإلسهام يف تنمية ُي             

وتطوير الدول واجملتمعات ، وحتتاج املؤسسات مبختلف اجتاهاتها 

ات ، إىل جودة وما تتخصص به من إنتاج السلع واخلدمات واملعلوم

 ..التدريب والتعليم 

 :وبهذا سيكون حماور املبحث كاآلتي            

 .يم مدخل ومفاه: أواًل 

 .التعليم املستمر بني األسلوب التقليدي واملتطور : ثانيًا 

التعليم املستمر والفضاء املعلوماتي بني التقليدية والبناء : ثالثًا 

 . الرقمي

 .التعليم املستمر بني اإلدارة والفضاء املعلوماتي : رابعًا 

 . التعليم املستمر  بني النظم املعلوماتية وصنع القرارات: خامسًا 
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 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 
  

 اليت تكاملةاملنظومة شاملة امل التفكري ؛ باملنظور العام ،             

جتمع بني املعلومات والبيانات والعلوم واملعارف ، وسالمة القدرات 

العقلية والنفسية ، ومستوى النضج العقلي والنفسي ، وباجتاه 

وغايات معينة تسري بهدى حضاري ، حيقق أهداف  -مستوى ثقايف 

خطط حمددة ، بأشكاهلا البسيطة واملعقدة ، كما هو عليه 

التفكري االستداللي والتفكري اإلبداعي والتفكري العاطفي 

 ..والتفكري االبتكاري 

ميثل مستوى القدرات واألدوات واآلليات  Creativityواإلبداع             

ثمر ، واملنتهج سبيل استحداث وما ميتلك املبدع من اخليال العلمي امل

الشيء بكل ما حيققه من إشباع مادي وغري مادي ونفسي ، 

باألبعاد الزمانية واملكانية واملوقفية ، الفردية واجلماعية 

 .واجملتمعية 

ورمبا كان اإلبداع واملوهبة ال يستوعبهما املكان وال             

تؤجل أو ىل آخر ، أو يستوعبهما الزمان ، فيتم انتقاهلا من مكان إ

من زمان إىل آخر الستيعابهما واستثمارهما بأفضل وجه جتمد 

..ممكن 

1
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 : بني، لذا تكمن فلسفة وإسرتاجتية التعليم املستمر             

 ..واألداء العالي ، التفكري اإلبداعي 

ومنه ُيبنى املنطلق واألهداف خلدمة اجملتمع واملؤسسات             

 ..؛ احلكومية وغري احلكومية املتنوعة 

األداء بني طائلة التقليدية والتحديث  –ويقع اإلبداع             

ومتطلبات اإلصالح الشكلي واجلوهري ألنظمة املؤسسات وسبل 

دعمها من أعلى القيادة اإلدارية إىل أدنى مستوى ، وما حيقق 

 :تكامله بني 

 التخطيطية للوظيفة الدقيق وصيف التفصيليالت 

  ..األدائية و والتنفيذية

  هو الذي ؛ والوصف الوظيفي املنبثق عن دقة ذلك التوصيف

 ..( التشريح الوظيفي ) مبثابة 

  وما يرتتب من مواصفات الوظيفة لوضع الشخص املناسب يف

 ..املوقف املناسب رمبا املكان املناسب والتوقيت املناسب و

لتفاصيل الدقيقة ضمن وهو ما يدعمه وضوح املكونات وا            

 ..ل التنظيمي اهليكل التنظيمي والدلي

وبذات الوقت ما يبين منظومة للدعم املتبادل بني القيادي               

املبين َمْن معه من األشخاص املبدعني ، وبتوجهاته الريادية ، املبدع 

اإلبداع ، وال  – انية فاعلة ال تعيق مكونات الفكرعلى أسس إنس

اإلبداع ، وال تعيق التدريب والتنمية على اخليال  –علومة تعيق امل

 ..العلمي املثمر واملستدام 

وما تتطلبه من بناء ، وهذا ما تتطلبه الدراسة والتحليل              

وتنفيذها بالتعاون مع مراكز ، اخلطط من أعلى مستوى إىل أدناه 

 ..جبوانبه النظرية ، القوى يف التعليم املستمر 



    

اإلمكانيات التطبيقية مع وبناء ثقافة تنظيمية من جهة ،               

املستمرة مع جماالت التعليم املستمر يف كل مفاصل العمليات 

 ..اإلنتاجية 

االنتاج يف )  JITمن نظام  مثاًل عنده فادةستاالوميكن               

 ..تغري جزئي وتغيري كلي أو جوهري  ، باملواكبة مع كل( حينه 

عند و، مراحل اإلبداع مرحلة من وهو ما يتم دعمه عند كل              

وإعادة  ةندساهل، وما يتطلب من توقيت إعادة  اوتنظيمه اهندسته

 .. تنظيمال

أن يكون بناء منظومة التعليم املستمر على  آخر ؛ مبعنى              

ندسة مبنظور هندسة وإعادة ه التخطيطي ، أسس املبادرة والسبق

بكل ما ، وتطبيقاتها يف جماالت املدخالت ، النظام واملنظومة 

 ..منه من أفكار ومعلومات وبيانات تتض

بالعمليات التعليمية والتدريبية وما جيري ذلك  مرورو             

ت واآلليات واألدوا، التدريسي واملتعلِّم واملتدرب  : وجيمع بني

 ..والسبل املتطورة 

دخل ضمن العملية التعليمية والتدريبية ما يمنها و             

 ، وكل ما يدخل ضمنه، ويشمل التعليم الذكي اإللكرتونية 

بفاعلية التنفيذ الدقيق للخطط املرسومة ، وباملنظور املستمر 

 ..واملتواصل 

فإدارة التعليم املستمر إذا مل تكن مبستوى استمرارية              

تكون مبستوى اإلسرتاتيجية املستمرة  التطبيق والتنفيذ ، فال

 ..األداء العالي  –واملتواصلة ، وال تكون مبستوى اإلبداع 

( BSC)فكرة بطاقة األداء املتوازن وعلى سبيل املثال ؛ ما             

Balanced Scorecard  إاّل منبثقة من جمموعة األساليب واملعايري

العمليات الداخلية ، ملالية والداعمة بالتقييم والتقويم ، جبوانبها ا
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،  وما يفرزه النمو والتعلم، ( كابالن ونورتن)كما بينه كل من 

املعرفة ، وما  -لتوازن األداء واألداء العالي ، وزيادة وتوافر املعلومات 

 ..يفرزه من األداء ، واألداء اإلبداعي 

ونفعه والبّد من اإلشارة إىل أّن جدوى التعليم املستمر              

اجملتمعي واملؤسساتي ، يتضح من حراك األداء وجتمعه عند منطقة 

األداء العالي واإلبداع احملقق للتوازن ، واملواكب لكل املتغريات 

ضمن التجديد  وعنده تسهم أنشطه التدريباجلزئية والكلية ، 

اإلبداع املستمر واملستدام  ليكون منفذ، واالبتكار املستمر 

اصلة ومستمرة ؛ بفاعليتها وانسيابيتها ، باسرتاتيجيات متو

ليكون موجه التقييم الوظيفي والتقويم األدائي  ، ومنه احلاجة 

 ..املؤسسات واجملتمعات خارج وداخل ؛ للتعليم املستمر 

وميكن حتقيق أهداف التعليم املستمر الذي ينحى منحى             

لذي جيمع بني وا Strategic  Intelligenceالذكاء االسرتاتيجي 

والعمل على وفق األهداف رسم السياسات وحتديد اإلسرتاتيجيات 

 ..املتكاملة 

االرجتال التنظيمي  االبتعاد عن هنا يربز ضرورة و             

Organizational Improvisation ة حيقق أمور عّد ، وهو توجه

ر ضمن منظومة التعليم وإدارة التعليم من جهة ، والتعليم املستم

وإدارة التعليم املستمر ، بكل ما يتضمنه من وضوح اخلطط 

املرونة املناسبة  احلراك ووانسيابية األداء بفاعلية وأداء عاٍل يتصف ب

باجتاهات تمر يف ظل املؤسسة القائم احملققة ألهداف التعليم املس

 .. فلسفتها

ستمر ، وقسم التعليم امل، كما هو عليه املؤسسات التعليمية             

وما جيري من برامج تدريبية تنفع ذات املؤسسة ، فضاًل عن 
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املؤسسات احلكومية وغري احلكومية ، وخدمة تنمية وتطوير 

 .. وأنشطته اجملتمع

وميكن أن يسهم يف هندسة وإعادة هندسة املؤسسات               

وأنشطة اجملتمع ، ويكون عامل فاعل يف التنمية املستدامة 

 .. ملستداموالتطوير ا

وما يرتتب على مهام التعليم ذكره ، وارتباط ما تقّدم              

 :املستمر باحملاور اآلتية 

التصاالت ، االستعدادات تقنية ا: ، ومنها ة املعلومات ينتق -

  ..التقنية 

التدريسي أو املدرِّب ، والطالب  مبا تشمل ؛ :املوارد البشرية  -

، متيز القدرات ( مكانيات القدرات واإل) ، أو املتدرب 

 ..وتداخلها بني التدريسي واملدرِّب ، والطالب واملتدرب 

بالتوازي مع احلاجات  التدريب وطبيعة خططه وبراجمه -

 .. اآلنية واملستقبلية للتدريب 

 ..موضوعات التدريب وبرامج التنفيذ  -

 ..التقييم الوظيفي والتقويم األدائي : مبا يشمل األداء  -

 ..ئمة على التعليم والتدريب اجلهة القا -

 ..اجلهة املستفيدة من برامج تدريب وتأهيل الكوادر  -

 ..روتينية وغري روتينية  -

االستفادة من التعليم والتدريب والتأهيل على مستوى ؛  -

 ..هندسة وإعادة هندسة املشاريع ، أو جمرد تنمية وتطوير 

 ..قائمة أو مزمع إنشائها ؛ ملشاريع ا -

بني التعليم املستمر  ةاجلامع اورمما تكون احمل اوهكذ              

وإسرتاجتيته املستمرة ضمن مناطق ومناخ التفكري اإلبداعي ، وما 

يؤول إليه من األداء العالي الذي يصب أواًل وأخريًا ، ضمن ما يدعم 
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استمرارية املؤسسات ، وما يهدف خلدمة اجملتمع وحاجاته وتوقيتها ، 

حضارية ، مبنية على  –أسس إنسانية  وتوقيت إشباعها على

ما ينعكس على و، مستوى األخالقيات ، ومنها أخالقيات العمل 

 ..جودة األداء وجدواه مستوى 

 

 التعليم املستمر :  ثانياً 
 بني األسلوب التقليدي واملتطور

 

ميليه بناء يسهم به واملؤسسات حبسب ما  رمبا يتحدد مستوى             

، ومنه اإلسهام يف معاجلاته ألي تقادم يف م املستمر منظومة التعلي

على أسس املبادرة  ططاخلما يتم تنفيذ منه ، وسياقات العمل 

 .. والسبق اإلبداعي

التعليم بشكل عام ، والتعليم املستمر بشكل خاص ، و              

 :ميكن أن حيد خططه وأنشطته ، حينما يكون باجتاه 

ما يشمله من التدريب التقليدي ؛ التعليم املستمر وإما ب -

عرفية أو املعارف النظرية ، يعقبها املنظريات التكون و

ودراسات تطبيقية ، ومنه ما ميتلك الشخص ، تطبيقات 

، تدعم توجهات ومسرية معرفة ذاتية ثقافة واملتدرب من 

 .. التدريب وما يعقبها

التعليم املستمر وما يشمله من التدريب احلديث ؛ بأو  -

مع ما  م ذكره ويضيف على العملية التعليمية جيو

أساليب متعددة ، حيث جيمع يف التعليم بني املعارف 

 ..ب والتطبيقات والقدرات ودعم القدرات واملواه
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 Activeوجمملها يؤدي إىل ؛ التعليم التفاعلي             

Learning  العصف الذهين ، مكاسب ، أو االجتاه حنو

 ..امل املعريف لدى الدارسني ي للتكوبدوره املؤد

استيعاب البدائل ومؤثرات بهذا حيقق كيفية و            

األعمال  هااليت تواجه كلاتعلم حل املشاملرونة والفاعلية ، و

على خمتلف والتمييز بوجهات نظر متنوعة ، ودقة االختيار 

 ..املستويات داخل املشاريع واألنشطة 

يث تطرح مشكلة ، ويتم أو يتجه باالجتاه املتطور ، ح -

التشجيع على أن تعاجل املشكلة ضمن ما ميتلكه املتعلم 

واملتدرب من معارف ، ويف خضم ذلك يتم حتديد النواقص من 

األدوات املعرفية للفرد املتعلم ، ليأخذ دوره املدرِّب أو القائم 

على العملية أو الربامج التعليمية ، ويضع بصماته 

التدريب املقومة جمريات و،  التعليمية -التوجيهية 

 ..لالجتاهات والتمييز واالختيار 

يتطلب أن  للدقة وانسيابية جمريات التعليم والتدريب ،و            

تكون اجملموعة صغرية داخل العملية التعليمية ، لكي 

للوصول إىل أهدافه ، يتفاعل اجلميع ضمن الربنامج التعليمي 

البعض ،  مبعضه بالتعاون مع موعةتعلم اجملتبادل املتكاملة يف 

حبضور وتطبيقات املدرِّب أو القائم على تنفيذ الربنامج التعليمي ، 

الكتساب املهارات بشغف وتفاعل مستمر أثناء العملية التعليمية 

 ..ا وتطويره ة قدراتهبادرة التعلم الذاتي للفرد وتنميمبكذلك و

، ( تعلم كيف تتعلم  )وهنا يأتي مفهوم ومهام برنامج             

ة للتعلم واكتساب املهارات بشكل ليستطيع الفرد بالرغبة الذاتي

داعي قق استثمار الطاقات واملواهب لتحقيق كل ما هو إبحي

 ..ومبتكر ، وبأسلوب املبادرة 
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ما يتحقق من خالل حتسني جودة التعلم والتعليم ، منه و               

التفاعل  ثمارمية التفاعلية ، ووحتقيق ما يعزز العملية التعلي

بني ؛ موضوع التدريب ، واملتدرب أو الطالب ، واألستاذ أو العملي 

املدرب ، وبني ذات الطالب أو املتعلم أو املتدرب مع اآلخر الداخل ضمن 

الربنامج التعليمي من خالل أسلوب التعليم والتدريب بكل ما 

..يتطلبه مستوى الربنامج وخططه 

1

 

ومسات هذا األسلوب من التعليم والتدريب ، حيقق تقوية               

الذاكرة وبقاء املعلومات باستمرارية تدعم اخلربات واملبادرات ، 

وتكسب املهارات بشكل أسرع وأوسع ، وصقل املهارات لعالج 

 ..املشاكل وبنتائج التفكري املنتج 

امج وتذليل صعوبة ما يدخل من مفاهيم ضمن الربن            

ومبحاكاة التجارب احلقيقية ، وتطبيقاته مبنظور ورشة العمل 

واخلوض يف متثيل دوره املعاجل فيه ، ومبناقشة اآلخرين 

والعمل  ةومشاركتهم يف عقوهلم ومواهبهم ، واجلمع بني املشاهد

واملشاركة بأسلوب تفاعلي وبوعي جيمع بني املقروء واملسموع 

 ..واملرئي 

، اليت مما تعين  ، األهمية البالغة ركة الوجدانيةوللمشا             

واإلحساس بها ، وما القدرة املتبادلة على فهم وإدراك مشاعر اآلخرين 

يتحقق من احلس والتصور الصادق ، للوصول إىل اإلنسان املتعاون 

 ..األقل ضرر لآلخرين و

                                                 
 
/ استياتيجية الدراسا  العليا في الجااعا  العياقية /  اش  حسين ناصي المحشك . د: راجع  - 

ا ّدم للمؤتمي ، ن 0 20/  2 /  2في  بحث ا ب ل للش ي في اجلة اؤسسة دار الحكمة الكشدمة

المؤتمي الدنلي ، ب البحث  اركان،  2009ال طشي ل زارة التعلي  العالي نالبحث العلمي في 

ال ارقة  جااعة الزرقاء في الم تيك بين – 6 20اام   3تق مي البحث العلمي في التعلي  العالي 

 ..االاارا  العيبية المتحدة -

ا س عة المصقلحا  اإلدارمة ناالجتماعية ناالقتصادمة /  اش  حسين ناصي المحشك . د. د

 . 95 ص/  2007/ لبشا   –بيين  / ن  اكتبة لبشا  ناشي/ نالتجارمة 
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اني ، وما ه الفاعلة املرتمجة ؛ باألثر الوجدأحاسيسومنه ينتج              

 ..يهتم به علم النفس  يصاحبه من أحاسيس اللذة واألمل ، وهو جمال

، عندما يظهر التناقص واألنشطة ل اعمـأواخلطورة يف ال             

وصراعاته الداخلية واخلارجية ، مبا فيه ما يدخل ضمن ؛ الوجداني 

 ..نقاط القوة والضعف ، والفرص والتحديات 

، إن رغبنا أم مل نرغب ، بالوعي أو الال ت هذا املوضوع ذايف و             

مع التوجه الوجداني تفاعل فإن هناك حيدث مستوى من  ،وعي 

 ..، الفردي أو اجلمعي أو اجملتمعي التوجه األخالقي 

رمبا حيتاج ألجل انتظامه وتنسيقه بشكل عقالني ، و             

بناء داعم بمتها ، ليكون إىل تدريب يسبق التدريبات املزمع إقاذلك 

نقاوة وسوية وقومية  الفكر والنفس والسلوك على أفضل صورة

 ..منتجة و

ميكن وضع خمطط يوضح بشكل بهذا اخلصوص ، و             

 :مبسط ذلك وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوجدان  –يبني أهمية األخالق (  1) خمطط 

 مع أسس وبناء الفكر والنفس والسلوك

 األخالق الوجدان
الفرد 

 واجلماعة

 أسس وبناء

 الفكر والنفس والسلوك

 املتعلم واملتدرب  التعليم والتدريب

م 
ل
ع

ت
ال

ة
ي

ب
رت

وال
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تعلم كيف تتعلم : ) ويتكامل معه التدريب على نظام              

 املبدعة ، ذات االستقاللية بناء الشخصية العلمية من أجل، ( أواًل 

استقامة ما يعقبها من تدريبات وتطبيقات ، و واستيعاب ووعي

مؤدية إىل حتقيق األهداف املرسومة من التدريب ، بفلسفة 

 ..وإسرتاتيجية فاعلة 

اليت هي نتاج ، knowledge مرحلة املعرفة ورى ، جهة أخمن و            

من جمموعة عوامل متفاعلة ضمن تبدأ  ، نساناإلعمل وتفكري 

فهم املعلومة اليت يتلقاها ويفهم دالالتها مبختلف مستويات التعلم 

Levels of Learning   للوصول إىل مرحلة تطبيق ما اكتسبه من

 ..معارف ومهارات 

ويسهم مستوى القدرة العقلية واملدارك احلسية على الدراسة              

والتحليل والتكوين أو التأليف بني املكونات املعرفية ، وما 

حيققه من القدرة على املتابعة والتقييم والتقويم ، وبفاعلية 

العالجي ، ودقة استقبال واستعمال املعلومات  -املنظور الوقائي 

 .. respondingبة والعلوم واملعارف واالستجا

 والداعم هلا الرغبة وتفعيل ما تتطلبه عملية التذكر             

remembering .. 

، وبني مشولية الفهم وكيفية استخدام املعلومات واملعرفة              

يكمن مستوى ونتائج التخطيط والتطبيق ، بقدرات التفكري 

 ..الطرق واآللية  تخدام أحدث وأنسباإلبداعي ، وما يتطلبه من اس

واستخدام ما متوافر من األجهزة املتطورة ، ومنها أجهزة            

أو اللوحة االلكرتونية الذكية مبا ختزن من  ةوالسبوراحلواسيب 

األخرى واملواد واألدوات معلومات ، وطريقة استثمار هذه املعلومات ، 

حتسني  ، وكيفية االستخدام األمثل هلا ، من أجلذات العالقة 

 ..وتطوير القدرات 
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ومن بني الوسائل واألجهزة التعليمية والتدريبية ، املتوافرة               

 :عامليًا ، ما تبينها الصور اآلتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

مستوى : ومن مميزات وسائل التعليم والتدريب املتطورة             

والعلوم واملعارف ،  السرعة والسهولة ، وتنوع مصادر املعلومات

وتكون أكثر واقعية وفاعلية وانسيابية ومرونة ، واتساع رقعة 

حتد نوعًا ما اليت املعلومات ومشولية وعمق فهمها واستعماالتها ، و
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بني املتعلمني وبني فجوة االستيعاب بالتعلم والتعليم والتدريب ، 

 ..واملتدربني 

فضاًل عن ما يتحقق من  ، منه ما يكون اتساع الفرصو              

إىل التعليم  املؤدياملؤهل والتعلم والتعليم والتدريب االلكرتوني 

لتحسني العمل ، وفرص الوصول إىل الذكي ، واتساع القدرات 

 ..مفتاح بوابة املوهبة واإلبداع واالبتكار 

كيفية اإلبداع يف اجلمع بني األساليب الكمية وغري منه و           

 ..عاجلة املشاكل واملعوقات واألزمات الكمية يف م

بنظام ، نهوض بالفرد لل ، والتعليم التفاعلي، ويسهم التعلم             

التفكري املبدع واملستمر ، واملثمر بالتفكري  –التعلم والتعليم 

املسؤولية  مستوى ، وحتمل واستثمار املواهب واملبادرة واإلبداع

مبستوى ، معريف  هومنظور مبؤهالت، ويكون ،  وأعباء العمل

 .. التخطيط والتطبيق

وهنا تظهر البيئة التعليمية والتدريبية ، مبا يرتتب عليها               

من التوجهات املالئمة للبيئة يف الدول املتقدمة والنامية واملتخلفة ، 

مع األخذ بنظر االعتبار خطط الدولة ومستوى التعاون معها من ِقبل 

تلك هذه التقنيات ، وتسهم يف بناء منظومة متكاملة الدول اليت مت

 ..وطنية إلجناحها 

مستوى تهديدات وحتديات التبعية التقنية ، كما  ويربز             

أو تبديل قطع الغيار ، أو حتى ما حتتوي  نة األجهزة ،حيصل يف صيا

، مبعنى آخر ؛ هذه األجهزة من كشف للمعلومات عن طرق عّدة 

 ...املعلومات املخزونة فيها تهديد أمن 

ميكن أن تسهم مكونات املنظومة على العموم ؛ و              

االسرتاتيجية للتعليم املستمر يف استعماالت مكونات املخطط  

 :     املبسط اآلتي 



 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني العالقة (  2) خمطط 

 بني التدريب والتطبيقات واملؤهالت والقدرات

 

، نظام تفاعلي والتعليم والتدريب االلكرتوني املتطور               

خططه وإدارته على قدرات القائمني عليه من جهة ، وعلى تنصب 

 القدراتو الرغباتتنمية استدامة املوارد البشرية وسبل إمكانية 

وتطويرها ، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وما 

 ، وما ينتج من خاللالذكي التوجيه يتزامن معه من سبل االرشاد و

التحسني اإلبداعي لألعمال املؤدي إىل ،  موضوعية االختبار وجودته

 ..واألنشطة التخصصية املتنوعة 

 قدرا 

 ناؤ ال 

نتدرمب تعلي  

 نتقبي ا 
 

عل م 

ف
ر
ناعا

المجمل  

التكاعلي ناا 

مؤدي ،مكمله 

إلى التعلي  

 التكاعلي

التكاال 

المعيفي لدى 

الدارسين 

 نالمتدربين
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 التعليم املستمر والفضاء املعلوماتي: ًا لثثا
 : بني التقليدية والبناء الرقمي

 

التمايز بني فاعلية  واستكمااًل ِلما تقّدم ، البّد من اإلشارة إىل           

الذي ، املعلومات عند االنتقال من التقليدية إىل البناء الرقمي 

علها ضمن عامل تكنولوجيا املعلومات ، واخلزن الال حمدود ، وما جي

تعاظم فيه بنك املعلومات ملعلوماتي بال حدود ، وعل من الفضاء اجي

، بداع الذي يسهم يف انتقال التعليم املستمر ملرحلة تنمية اإل

 ..بالتدريب والتعليم املتواصل بإسرتاتيجية متواصلة 

من وبراجمه يستفيد التعليم املستمر ميكن أن وبهذا              

مميزات الفضاء املعلوماتي الرقمي ، كونه يتصف بال خماطر 

يف  ة التقليديةاملعلوماتي توجهاترنته مع التذكر ، إذا ما  م مقا

 ..ىل موقع آخر إ أو نقله حالة حتويله

، للحيلولة دون تعاظم  األمن املعلوماتي االستفادة منضرورة و             

يسع أو اتساع نقاط الضعف الخرتاق اخلزين املعلوماتي ، مع ما 

 ..يف هذا اجملال  تعاظمةاملستثمارات الا

 املتطلبالتعليم املستمر الرقمي وهنا مما يربز ، أهمية برامج                

 ..ة روتينيالقيود جتاوز ال

ي ، ومنها ما خيص االنرتنت ، الذ نغفل تطور االتصاالتوال              

، وجعل العامل يف البيئة االفرتاضية بال سياسية الدود احل جتاوز

 ..قيود 

املعلومة  وفورية هكاحر، له  فيكون التعليم عن ُبعد             

تداول املعلومات ، وبال مفهوم  بال قيود سلطوية يفاالنتفاع ، و

 ..تدمريي  يضرائيب واحتكار سلطوي تنافس
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 أرضيته ليكون له قد توافرت، والفضاء املعلوماتي الرقمي              

، االنرتنت وأنظمة االتصاالت اليت أضحت بال حدود وقيود  ضمن

 ..كما  م تبيانه 

ليدي وإمنا بات وتنظيم هذا الفضاء ليس باملعنى التق             

الكرتونيا ، ومفهومه افرتاضي ، وأصبح مستودع مفتوح للجميع ، 

وعمومياته بال قيود وال شروط ، وبعوملته يكون بال رقابة باملفهوم 

 ..التقليدي 

وهكذا يكون موجهه ، ومن بني مهامه ، كونه قناة              

رسل إىل املرسل منظمة لنقل املعلومات أو الرسائل الرقمية من جهة امل

 ..يده وتعريفه ضمن ملفات العناوين إليه ، وبالعكس ، وحتد

لنظام ؛ أي اجتاه الرسالة لصبح هو احملدد أوبهذا االجتاه              

والوسيلة والنظام الناقل أو املوجه باجتاه اجلهة املطلوبة ، وما يدخل 

 ..ضمنه املعاجل اآللي 

ملعلومة ، يبدأ حتديده عرب أنظمة وعندما يكون طلب ا            

االنرتنت ثم األداة املستخدمة للوصول إىل املعلومة ضمن ما يتحدد 

 ..يف أنظمة شبكات االتصال ومواقع الويب 

والبّد من التقنيات أو تكنولوجيا املعلومات ، بالتوازي مع ما              

م والتدريب يتم احلصول على الربامج والوسائل اليت جتعل من التعلي

موجه تكنولوجيًا ، لتكون الُبنية التحتية للفضاء املعلوماتي 

الرقمي ، والتقنيات املعلوماتية ، هي حلقة وصل أو قناة لوصول 

ماتي احلديث الرقمي أو الفضاء املعلوماتي التقليدي للفضاء املعلو

 .. االفرتاضي

، من خصائص  يكون احليِّز املكاني وما يتصف بهومنه ما              

مة لالنتفاع متمم للمكونات املعلوماتية ، وما تهيِّئه من بيئة مالئ

متما كان املشروع ميتلك  ، تصنيعهاعند منها عند احلاجة أو 

أدواته املادية واملوارد البشرية بكل طاقاته وخرباته ومؤهالته ، 
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ومدى امتالكه للكيفية اإلستعمالية للمعلومات ، من خالل 

 ..توى الوصف مبوجب اللوائح استيعاب حم

ية واستمارة ومنوذج مبسط منه ، االستمارة التحليل             

وختصص دقة االختيار حبسب مواصفات إىل االستبيان ، للوصول 

 ..ابقتها مع الوصف الوايف والواضح تلك املعلومات ومط

من عملية ، حمتوي لكل متطلبات النشاط منه ما يكون و            

واجتاهات وأساليب وآلية ، لتخطيط وصياغة اإلسرتاتيجية ا

 ..ودقة األداء وجودته ، تنفيذها 

أو مبعنى أدق احليز  ، فيكون الفضاء املعلوماتي التقليدي             

املعلوماتي التقليدي ، رهني حمدودية االختيار والدراسة واستعمال 

 ..املعلومات البدائية 

فضاء املعلوماتي الرقمي ببيئته املختلفة ، وجانب مما بينما ال             

وكل ما ميتلكه من ، يشمل عليه االنرتنت ، وما فيه من مواقع 

 ..مؤهالت املكان االفرتاضي غري احملدود 

وال يتوقف عند نقطة وحاجز ، إاّل يف ظروف معينة حتددها              

ف منه هو األمن اجلهات املعنية الرمسية وغري الرمسية ، واهلد

املعلوماتي احملتِّم لفرض قيود حتول دون الوصول إليها باستثناء 

املعنيني باألمر ، أو بسبب ما يسمى حبقوق املعلومات احملفوظة 

..عة ـّلصاحبها ؛ سواء كانت املعلومات خام أو مصن

1

 

واملكان االستيعابي التقليدي خيتلف بشكل واسع             

 ..االفرتاضي الرقمي بري عن املكان وك

أدق من  ، بأن اصطالح احليز املعلوماتي، وتأكيدي ِلما أراه               

اجملال أو الفضاء املعلوماتي التقليدي ، والفضاء املعلوماتي ينطبق 

                                                 
 
 Alter, Steven, "Information Technology for management making: راجع  - 

connection for strategy Advantage", John – Wisley & sons, Inc., U.S.A ,  

1999 . 
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بشكل كبري على املكان االفرتاضي الرقمي ، باستيعاباته 

 ..دية فاهيمية واالصطالحية والتوّلالداللية والرمزية وامل

كما يأخذه اختالف اإلنشاءات العقلية التقليدية عن            

اإلنشاءات العقلية الرقمية املتطورة ، ويأخذ أبعاده امليدانية يف 

 ..ت القطاعات الرتبوية والتعليمية جماال

كانت الفجوة واسعة بني الدول التطور اهلائل ، وبهذا              

..املتخلفة املتقدمة والدول النامية و

1

 

وكذلك صورة أخرى تتمثل يف االستخدامات واالختالفات                

والفهم حتى يف الفضاء الرقمي املعلوماتي بني مستخدم وآخر ، تبعًا 

واستعداداته ، واملعرفية والعلمية حلاجاته وإمكاناته الفكرية 

 ..اء ذا الفضومؤهالته وفاعلية ومرونة ومدارك العقول املستخدمة هل

 البيئة املعلوماتية استمرارية اخلوض يف غمارهنا مؤشر و             

 ..ت املرتاكمة والدورات التأهيلية لتتبلور االمكانيات واخلربا

والعلمي حتمي التبادل املعلوماتي عند ذلك يكون و            

وحرية استخدام املواقع وما حتتويه من بيانات ومعلومات ، واملعريف 

 ..الويب  على

وبه وبغريه ممكن استفادة وتطوير برامج التعليم املستمر              

على أسس علمية متطورة مع تطور البيئة اخلارجية ، وانعكاسات 

ما تفرزه العوملة ، ومؤثراتها يف العرض والطلب يف سوق العمل ، 

 ..ومنه الرقمي وسوق املعرفة ، 

  

 

                                                 
1
راجع اثاًل :  -   Haag , Stephen & Other , " Management Information 

Systems ; For The Information Age ", 6
th

 Ed. , McGraw-Hill Companies, 

Inc., New York, Americas, 2007 . 
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  التعليم املستمر: ًا رابع
 اإلدارة والفضاء املعلوماتيبني 

 

وبعد كل ما تقّدم يظهر ضمن التعليم املستمر ، جانب مهم              

وداعم أال وهو ما يتمثل مبهام اإلدارة من تنفيذ األعمال بوساطة 

 ..اخلطط املرسومة لتحقيق األهداف  اآلخرين على وفق

إسرتاتيجية وميكن التمييز بني اإلدارة االسرتاتيجية و            

:اإلدارة ، وكاآلتي 

1

 

ــرتاتيجية  -  ؛ الــــيت Management Strategyاإلدارة االســ

علــى ختصــيص املــوارد االســرتاتيجية النــادرة     ركِّــزت 

كالقوى العاملة أو املوارد البشرية واألموال واملعدات واآلالت 

 ..وما إىل ذلك .. واألجهزة 

ـُ - اتيجية اإلدارة خالف اسـرت ختتلف اإلدارة اإلسرتاتيجية وال ت

Strategy Management ا بشـكله  ةعين األخـري ، واليت ت

ؤدي بالتخصيص إىل الوجهة املناسـبة املثمـرة   العام ؛ هي ما ت

 ..للوصول إىل األهداف 

 وما توليه اإلدارة اإلسرتاتيجية وإسرتاتيجية اإلدارة من مهام            

من دائرة الفرص مرّكزة جتمع بني القوى املتوافرة واستثمارها ض

املتاحة واليت تتاح ، وبالتوازي ِلما يتطلب من االهتمام بوظيفة 

 .. Quality Functionاجلودة 

ومنها توظيفها يف التعليم املستمر ضمن ما يقوم به              

التدريسي واملدرب من جهة ، واملتدرب أو الطالب من جهة تكاملية 

                                                 
 
جيمررردة / التقررر ر نالشمررر  نالبشررراء  ..  اإلسرررتياتيجيةاإلدارة /  اشررر  حسرررين ناصررري المحشرررك  . د - 

 . 2008/ تم ز /  20العدد / تصدر عن قس  اإلعالم في جااعة الك فة ( / جااعتشا)



 27 

فوق اإلبداعي والتفوق التنافسي أخرى ، وما تأخذ جماالتها ضمن الت

Competitive Superiority  احملقق ألفضل نتاج وإنتاج ، ومنه ما

 ..يتحقق من بناء إدارة التميز الريادية 

لذا تأخذ عناصر اإلدارة اإلسرتاتيجية جمرياتها عند صياغة              

،  اإلسرتاتيجية مبا تتضمنه من الرؤيا والرسالة واألهداف والغايات

واخلطط والسياسات ، وبتنفيذ اإلسرتاتيجية وبضمنها ما يتاح هلا 

من برامج وميزانيات وإجراءات ، وما يدعمها من الرقابة والتقويم وما 

وما يتحقق من ، يتاح ؛ كوضع معايري األداء وحتديد جمرياتها 

إجراءات التصحيح املطلوب ، وما حتمله املعلومات املرتدة لإلفادة منها 

..لدراسة والتحليل وصياغة اإلسرتاتيجية املستقبلية يف ا

1

 

وبطبيعة احلال ، ويف خضم هذا االجتاه ، فإّن املعلومات              

تكون حشد من الرموز والدالالت واملفاهيم الناجتة عن خمتلف 

أنشطة احلياة النظرية والتطبيقية ، املنظورة وغري املنظورة ، 

امللموس ، وما شاكله ، وما تتطلبه مهام وامُلعبِّرة عن احملسوس و

إدارة املعلومات ، لتكون مهام وحدة التعليم املستمر على وضوح 

 ..اخلطى املثمرة 

وهناك معلومات شاخصة أمامنا ندونها وقت ما نشعر               

بضرورة ما تتطلب من وضع رموز هلا أو مفهوم أو مصطلح يدل عليها 

وتدخل ضمن مفردات اللغة املتفاهم من  للتفاهم حبسب تسميتها ،

خالهلا ، وقد تتمثل يف إيعاز أو تكون جاهزة الستعماهلا ضمن 

 ..برنامج أو إيعاز معني 

وإّن الفضاء املعلوماتي بناء عشوائي ال تضمه بالتنظيم               

احلديث إاّل التقنيات املتسارعة يف التطور ، وبالتوجيه للتنفيذ 

                                                 
 
/ اياكز الدراسا  نالبح ث بين ال اقع نق ة القم ح /  اش  حسين ناصي المحشك . د: راجع  - 

ايكز دراسا  / بحث اش  ر ضمن نقائع المؤتمي ال طشي لمياكز البحث العلمي في العياا 

 . 4   – 59ص /  0 20/   ط/ جااعة الك فة  –الك فة 
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لتحقيق األهداف اء الفنيني على وفق ما خمطط له ، بوساطة اخلرب

 .. وتوجهاتهاوالغايات 

وال يتحقق ذلك إاّل بإدارة الكرتونية متطورة ال تتوقف عند              

حدود ، وتتبلور لتكون إدارة تقنيات املعلومات وبدعم تقنيات 

 ..ات إدارة املعلوم

التسارع يف عامل  وكيفية استخدامها األمثل ملواكبة           

املعلوماتية الرقمي ، بدالالته ومفاهيمه ورموزه املذللة لكل عوائق 

الفهم ، ثم التحول إىل عامل الفضاء املعريف ، ليكون التوازن 

والتنسيق بتسارع األداء واللحاق بهذا الكم الال متناهي املستحدث 

التطور  واحلديث ، ببيئته الداخلية واخلارجية اليت قد تتداخل بسبب

 ..الكبري وخبصائص البيئة الرقمية أو االفرتاضية 

ال يتم إاّل من خالل االستمرارية  ، لذا فاستقراء الواقع                

والتواصل يف املسح االسرتاتيجي ، للتوجه بالعمل لصياغة هذه 

االسرتاجتيات املمكن تنفيذها ضمن كل عوامل البيئية الداخلية 

 من آليات وتصورات تستوعب كل ما يتوافر واخلارجية ، برؤى

املبدأ اإلنساني ، لكونه جزء منها  دعمإلدارة الفاعلة اليت جيب أن تل

 ..وال ميكن االستغناء عنه 

وعاملنا املعاصر ال ينتظر احلاجة ، بل هو يبتكرها ويبدعها              

حديات قبل ظهورها لدى املستهلك أو الزبون ، ليبقى النشاط أمام الت

ته الريادية واإلستباقية واملخاطر والتهديدات ، صامدا بابتكارا

 .. املذهلة

و غري نرى كل يوم يزخر السوق التقليدي أوميدانيًا               

يؤجج انبعاث احلاجة عند عرضها أو  مبتكرالتقليدي بإنتاج 

 ..السماع عنها ليتسارع املستهلك إلشباعها 

 ابتكارو إدارة خلق، بتوجهاتها وحراكها اليوم فإدارة                

منه ما يتكامل وملستهلك أو الزبون ، قبل ظهورها لدى ااحلاجات 
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إدارة بني البناء التكاملي اخلاّلق املستدام للمنافسة ، واملوائم 

 ..قتصاد واقتصاد اإلدارة الا

لظهور املتعقبة  املنتظرة أو وليست كاإلدارة التقليدية                

 ..آللية السوق  يتهاتبع، وتنتهج منهج احلاجات 

وما يوليه من ، لذا يتطلب أن يكون التعليم املستمر               

اإلسرتاتيجي  –التخطيطي التكتيكي  تدريبات ، بهذا املستوى

..والسياق االبتكاري الفاعل واملرن  الريادي

1

 

دي والقيادي وتلبية سوق ومبهام التعليم والتدريب الريا              

، وبه يتخطى املشروع ليكون الرائد أو القائد وسوق املعرفة العمل 

لتلبية حاجات السوق ، وزيادة نسبة مبيعاته يف السوق ، وزيادة 

 ..العائدية واألرباح بأقصى ما ميكن من استباقي احلدث 

 - كرتونيوهذا ال يشبعه ابتكار ومعرفة إاّل باالجتاه االل              

الرقمي ، لتصميم وإعادة تصميم ، أو هلندسة أو إعادة هندسة 

 ..ا متوافر لدى املشروع أو النشاط املوارد البشرية ، وحتى أدق م

فلرمبا يكون املشروع ليس باملعايري احملددة لضخامته              

وسعته ، إاّل إنه ميكن أن ُيهيمن مبوجوداته املعرفية وما ميتلكه 

قول مبدعة ومبتكرة لكل ما هو جديد ، وما جيعله املشروع من ع

السلعي واخلدمي  وتسويقه الريادي أو القيادي مبنتوجه

يضاهي أكرب مشروع ، واملعلوماتي ، ومببيعاته وإيراداته وأرباحه 

 ..كل املواقع التقليدية بذلك ومتعديًا ، عاملي 

                                                 
:مياجع على سبيل المثال  -   

Dess , Gregory G. & Other " Strategic Management ; creating competitive 

advantages " 3
th

 Ed . , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 .   

- Haag , Stephen & Other , " Management Information Systems ; For The 

Information Age ", 6
th

 Ed. , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 . 
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واملواقع التقليدية أو مبعنى آخر ال مير بهذه الفجوات              

للمعايري ، لكونه عرف الكيفية وماهية االختيار من الفضاء 

املعلوماتي املرتامي األطراف والال حمدود ، وكيفية اجراء املسح 

 ..االسرتاتيجي ومتطلباته 

أو التخطيط االسرتاتيجي ، وما  عبورًا ملرحلة الصياغة وخيتار              

ت حبصيلتها التعليمية واملعرفية والرتبوية ليب املعلومات والبياناُي

كون آليًا يل ، وتطويره واحتواء مكوناته، وتنمية اخليال العلمي 

ضمن الواقع التطبيقي املخطط له واملنفذة بالرقابة التقوميية 

والتقييمية ، لتستثمر قوة القدرات بكينونة الفرص املبتعدة عن 

ة املنظورة وغري املنظورة كل املخاطر والتحديات ، وبتفوقها بالقو

ا يتوافر اليت متتلكها وتديرها بالعقول والقدرات وتسويق كل م

 ..من ابتكارات واخرتاعات 

ليكون  ، األخالقي – وتفعيل البعد االسرتاتيجي اإلنساني              

مضافًا لقوة ما متتلكه البيئة الداخلية ، مبا فيه املناخ التنظيمي ، 

 ..ك زمام االستمرارية ومتكنها من امتال

قد عرفت هذه احلقيقة ، ومدى ، لذا نرى يف الدول املتقدمة             

نفعها االسرتاتيجي اليت جتمع خمتلف شرائح اجملتمع ، لتستقطب 

نيها فلسفة ومن خمتلف مشاربها ، رغم تب، كل العقول ، بال حدود 

 ..وإسرتاتيجية العوملة 

هو االنتفاع من هندسة وإعادة إلجيابية ، اومن مؤشراته             

علومات وإعادة هندسة اإلدارة ، ومواكبتها الال حمدود هلندسة امل

 ..هندستها إداريًا 

قوة  علجتكما تفعله تنمية اإلدارة إلدارة التنمية ، مما             

وهي تنحى منحى التكاملية باالستثمار ، إضافية لبيئة العوملة 

 ..ساني اإلن –البشري 
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وللدورة املعلوماتية ضمن الفضاء الالحمدود ، مير تكاماًل ،               

عرب حلقة املعرفة ، وتتداخل لتكون هلا حصيلة متجددة وجديدة 

من املعلومات والبيانات املنتجة من العمليات اإلنتاجية ، وبأساليبها 

 ..الكمية وغري الكمية ونتائجها الرياضية واإلحصائية 

وميكن استفادة برامج التعليم املستمر من العالقة بني               

 .. مكونات منظومة رأس املال املعريف

ومنهم من  يرى من املوجودات غري املنظورة ، متمثلة يف رأس              

 : املال الفكري املتكون من 

1

 

  ومما يتضمنه القدرات العقلية واملهارات : رأس املال البشري

ميزة واملواهب واإلبداعات والتجديد واالبتكارات املت

 ..واالخرتاعات 

  ويتضح من خالله املستوى املعريف ، : رأس املال اهليكلي

ومنه املتكون من االخرتاعات ونظم املعلومات والبيانات ، 

وما حتمله من الثقافة التنظيمية والسلوك اإلنساني ، 

 ..وغريها مما جيسد قدرات املشروع الفعلية 

  وهو ميثل مركز الثقل : رأس مال الزبون أو املستهلك

اإلسرتاتيجي للمشروع ، ورضاه وإشباع حاجاته وما يتحقق 

 ..من الوالء للماركة التجارية 

تقدم ذكره  اتبيان جوانب من مضامني مميكن عمومًا ؛ و             

 :املخطط املختصر اآلتي ب

 

 

                                                 
 
 :مياجع اثاًل  - 

Stewart, T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizational, 

New York : Doubleday – Currency, (1999) . 
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 ة بني مكونات منظومة رأس املال املعريف يبني  العالق(  3) خمطط 

 

ومدى فاعلية وتكاملية ومرونة إسرتاجتية التعليم املستمر               

لالجتاه باجتاه خدمة اجملتمع  التفكري اإلبداعي واألداء العالييف 

،  التطويراستدامة وما خيدم التنمية املستدامة و، ومؤسساتها 

 Environmental Analysis البيئي وبالتوازي مع مراعاة التحليل

ومؤثرات العوامل احملتملة واألنواع البديلة للمتغريات املستقبلية ، 

 ..الشاملة للعوامل املستقلة والتابعة 

كمخرجات ، حينما ختط املتعددة ها وتتكامل صور               

الريادي ، خطوات النجاح والتفوق ، مبا فيه التفوق اإلبداعي 

 ..ومحاية املواهب ومحايته 

وما حتققه اإلدارة خُبطاها اإلبداعية املواكبة لكل ظرف ،               

انات والنتيجة تدلل على قوة بناء دورة املعلومات والبيمنه ما و

 ..املعرفية الناجحة 

ا توليه من االختيار السليم وانسيابية وفاعلية االهتمام مبو                

 يفلسفإسرتاتيجية وعمق  وما تتبناه من، رة الدو كاومرونة حر

 البيانا  المعل اا 

 العل م

 المعارف
 

 ا الم ا ب ناإلبداع
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 ، تفاعليال نسقمن القد تكون للمعلومة مراعاة ما ، و منتج

يف جماالت التعليم ناسب املتوظيف الوظيفة والو، واضحة الوية اهلو

 ..        املستمر بأدائه العالي املخطط له 

 

 التعليم املستمر : رابعًا 
 لقراراتبني النظم املعلوماتية وصنع ا

 

فضاًل عن ما تقّدم ، فالتعليم املستمر ميتد على مدى حياة              

 ..وصفة اجلنس الذكر واألنثى ، ، ولكل األعمار والفئات اإلنسان 

على مدى احلياة الكونية ، لكونه التعليم املستمر ميتد بل            

 ..وياته احلضاري مبختلف مستو الثقايف عمود وأساس ازدهار البناء

اهتمام وحرص وتعاون وانسيابية وفاعلية ومرونة وهناك             

 :بتوجهاته التكتيكية واإلسرتاتيجية م املستمر يلتعلل

  املتخصص يف توجهاته وخططه وأنشطته الذي يستهدف

دعم تعليم اإلنسان ، لدعم أنشطة معينة وتنميتها 

 ..وتطويرها ، آنيًا أو مستقبليًا 

اجتاهاته التعليمية لتنمية املهارات والثقة بالقدرات ك         

املكتسبة وتعزيز دور املشاركة يف التخصصات اإلدارية 

والرتبوية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ، 

 إخل.. وحتى الفنية واألدبية 

يتحقق إعادة  التدريب ، –من خالل التعليم  ورمبا          

 ..شروع أو قطاع معني هندسة نشاط أو م

  لبناء ثقافة عامة  ، الشامل خبططهوالتعليم املستمر العام

، مع األخذ بنظر االعتبار الفئات العمرية ، يف تعليم اإلنسان 
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، مع عدم إغفال العمر بشقيه العمر الزمين والعمر العقلي 

من  وغريها ،... العلمي والعمر املعريف والعمر االقتصادي 

 ..واالختيار الصحيح واملناسب له ولغريه أجل التمييز 

وتفاعل انسيابية ، يأخذ التعليم املستمر لذا يتطلب أن              

ضمن ما يضعه من خطط ، وسريانه التنفيذي ضمن ومرونة 

التدريبية من نقل املعلومات بني املواقع ،  –التعليمية  لقاتاحل

وما حتتاجه وتتطلبه من  والسياسة املعلوماتية للتوزيع ، وما متهده ،

 .. العاملية الدخول إىل الشبكات

والبّد من معرفة التمييز بني نظم املعلومات وتقنية املعلومات ،             

، لكن هناك اختالف فيما بينهما ، فكالهما حموره املعلومات 

 :ومما ميكن اإلشارة إليه بأن 

 ت واملعلومات نظم املعلومات ؛ ختص املوارد البشرية والبيانا

، وما جتمعها من  ةوالسجالت التقليدية واإللكرتوني

عناصر متداخلة ، وما يرتتب عليها من عمليات املعاجلة 

والتخزين ، وما يتطلب من الرتتيب والفرز والعد ، وترتيبها 

، وما تقتضيه األهمية واملكاني الزمين واملوضوعي 

 .إخل .. واألولوية ، والسرية 

أخذ هذه التوجهات وفلسفتها وإسرتاتيجيتها من وت          

اإلدارة القائمة على هذه النظم ، ومنه ما يدعم صنع 

القرارات واختاذها ، وتصنيف البيانات واملعلومات على وفق 

واجلغرايف ، وما حتققه واالقتصادي ؛ كاإلداري ختصصها 

 ..من البحث والتمييز واملقاربة واالختيار 

وغريه يسهم يف جماالت تطبيقات نظم وكل ذلك          

املعرفة ، وجمريات  –املعلومات اليت حتقق مفصلية املعلومات 

عمليات االبتكار والريادة التنافسية عن طريق املواهب 
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موهبة اخليال العلمي داعم ، ومرونة  ات واخلرباتواالبتكار

 ..لالبتكار  

 ستمر أو قيامهيسبق التعليم امللذا البّد أن يكون ما           

الداعمة املواهب الريادية  –جنبًا إىل جنب مع نظم املعلومات 

 ..هلا التقنيات املعلوماتية 

  فهي اليت أسهمت بشكل منقطع  تقنية املعلوماتأما ،

النظري مبجاالت العمل الربجمي واالتصاالت واالنرتنت ، 

وكان هلا الدور الفاعل والعظيم ، واألثر الواضح يف كل 

املنظورة منها وغري ت احلياة واحلضارات املتطورة ، جماال

م حراك نظم املعلومات واتساعها ، وما تضم من املنظورة ، ث

قواعد البيانات وحفظها ومراجعتها وبناء العالقة بني بعضها 

 ..البعض ، من خالل هذه التقنيات 

فضاًل عن ذلك ما حتققه من تبيان أفضل الوسائل          

هيل عمليات البحث والتقصي عن املعلومات والطرق لتس

 ..املطلوبة ، وجمريات التنظيم والتصميم والتطوير والدعم 

وعن نظم  وال ميكن أن يستغين عن تقنية املعلومات          

 ..املعلومات ، أي قطاع أو مشروع أو نشاط 

مفصلية ضمن حراك  ما جيري منكل نقرأ ذلك يف و            

الرتبية والتعليم ، ب ما يتعلق التصاالت ، ومنهاا –احلضارات 

 ..والتعليم املستمر ، وآلية استخدام التقنيات والنظم 

ونظم نلحظها حلقات جيمعها تطور التقنيات املعلوماتية و             

ناسب للتعليم املفتوح ، وتوظيف ما تتطلبه املفهم الو، املعلومات 

لتحليل الرقمي واملفردة املعرفية املعلومات مبوجب نظمها من خالل ا

لوصول ملرحلة بناء املرتتبة على أساس ُبنية املعلومات والبيانات ، وا

 ..نظم القرارات 
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متلك من قوى مادية وغري ـًمرورًا باالستعدادات والقدرات وما ت             

واختيار  ومتييز مادية وموارد بشرية ، وما حيققه مجع وفحص

اختاذها ، حتى الوصول إىل التنفيذ بالتنظيم وصنع القرارات و

والنتائج واملردودات من اإليرادات واألرباح من جهة ، واملعلومات املرتدة 

ية اليت ختدم صنع القرارات الالحقة بفاعليتها وتفاعلها وانسياب

 ..العمليات اإلنتاجية املطلوبة 

 :اآلتي  من خالل املخطط، ذلك جوانب من وميكن تبيان             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 يبني املعلومات والبيانات واملعرفة ونظم القرارات( 4) خمطط 

     

وما جمتمع املعلومات والبيانات ، إاّل شبكات من العناصر              

املؤسساتية املشرتكة املكونة للبيئة ، مبا فيها املالية واملوارد 

ادانال  

عشاصي 

 ال يارا 

 اعل اا 

 بيانا 

ق اعد 

اعيفية 

 نخبيا 

 

ع صش

 ال يارا 

اتخاذ 

 ال يارا 

تشكيذ 

 ال يارا 

ج تشكيذ 
نتائ

 
را
يا
ال 

 

 المعل اا  الميتدة

 

البيئة 

 يةالخارج

البيئة 

 الداخلية
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 لا يتطلبه النقل والتمويشرتيات ومالبشرية واإلنتاج والتسويق وامل

 ..بأي حمتوى وشكل كان ، والتخزين 

وبتفاعل شبكة االتصاالت وما يرتتب عليها من معلومات                

نفعها وأهميتها إىل بلورة وتهيئة البحوث ضرورتها ومتبادلة ، تؤدي ب

تطوير وتنمية الالتدريب وووالدراسات ، وبدعم برامج التعليم 

شكاهلا ، وبدعم مما توافره وتزوده القنوات القدرات بكل أ

املعلوماتية ، سواء كانت بصفتها الرمسية وغري الرمسية ، أو 

 ..احلكومية وغري احلكومية ، وبالنفع املباشر وغري املباشر 

وإمجااًل قد يكون مصدرها داخلي أو خارجي ، وقد يتم              

تبادلة ، وقد يتم احلصول على املعلومات والبيانات مبنفعة م

بصفتها العلنية ، أو السرية اليت تشملها األمن املعلوماتي ، وقد 

أو باتفاق تعاوني  ، تدخل ضمن خدمات جمانية هلا ُبعد اسرتاتيجي

مسبق ، أو يتم بيعها ، وذلك ألهميتها وندرتها وما يرتتب عليها من 

تدخل   أو عة أو خام ،ـّحقوق امللكية ، سواء كانت املعلومات مصن

حبثية ، مبا فيها من مناذج متمثلة ضمن مكونات معرفية أو 

باالبتكارات أو االخرتاعات ، وقد تكون ضمن متويل مشرتك يف 

 ..جمال البحوث والدراسات 

لذا يتطلب يف حاالت معينة ، بناء منظومة أمن معلوماتية              

ين أو إقليمي حملي أو وطداخل املشاريع أو املؤسسات ، على مستوى 

 ..أو دولي 

وقد تتطلب القرارات ونتائجها شيء من الكتمان ، خلطورة             

الكشف عن املعلومات الداخلة ضمنها ، وقد يتعداه إىل املوارد 

سرية املعلومات وما ب ملا يتعلقة الداخل ضمن العمليات ، البشري

مين أو يرتبط بها أمر حيتمه النشاط ، كالنشاط العسكري أو األ

 ...السياسي أو االقتصادي أو أمن اجملتمع 
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الدور الفاعل يف تهيئة األجواء أو  ، وللعالقات العامة وإدارتها               

 اتستعدادالاباملناخ التنظيمي ، لإلسهام يف جناح القرارات ، 

ضمن البيئة الداخلية والبيئة  وذلك نتائج ،الو تنفيذالو تفاعلالو

، محاية انسيابية تنفيذ القرارات من الصراعات السلبية اخلارجية ، و

أو ما يتعرض للهجمات من خالل املكون املعلوماتي والقاعدة 

 ..املعلوماتية ، ومحايتها من التهديدات واملخاطر 

وما االخرتاقات واحلروب املعلوماتية يف أي مكان من الفضاء              

لتحديات والتهديدات وما املعلوماتي ، إاّل شكل من أشكال ا

 ..ة املعلوماتية الرقمية من خماطر تتعرض البيئ

فل يف تغيري لتطهو ااالخرتاق  إىل يؤديسبب ما  رمباو             

 ..املعلومات ونتائجها 

وأخطره حينما تطرأ التهديدات اإلرهابية لتدمري البيئة             

 ..املعلوماتية التقليدية والرقمية 

مسة التعاون وتهيئة املناخ املعلوماتي املناسب ، وقوة إّن لذا ف             

العالقات العامة والوعي والثقافة املعلوماتية ، يسهم يف جناح 

دم مطابقة املخطط له مع مسرية ما يتخوف من احنرافه وفشله أو ع

 ..املنّفذ 

وماتي وبهذا يتحتم التغيري التكتيكي داخل النظام املعل            

 ..إلرباك اخلصم أو املنافس أو املتطفِّل ، واحليلولة دون حتقيق مآربه 

ا يسهم فيه التعليم مب، و وألجل محاية األداء من االحنراف           

وتقويم دوري للخطط واألمن ، معريف نظام ، البّد من بناء  املستمر

ل وضع حدود لكمع تقادم املعلومات ،  ، حيقق عدماملعلوماتي 

من جتاوزات ما يتوقع أخذ االحتياط لكل أو  ، ات اآلنيةالتجاوز

 .. يةمستقبل

بوابة فجوات وضعف يف بنية  كون هناكوخصوصًا حينما ت             

البيئة املعلوماتية ، واملمهدة لدخول أو اخرتاق قراصنة املعلومات ، مبا 
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رغبات ميتلكونه من اخلربات العالية والقدرات واإلمكانيات وال

اعات أو التدمريية ، لسرقة املعلومات املرتبطة باسرتاتيجيات أو اخرت

  ..قضايا عسكرية أو أمنية 

لذا تضع املؤسسات املهمة واملتخصصة يف اجلانب املعلوماتي                

مة حمكمة للحيلولة دون وتسويقه ، سياسات أمنية وأنظ

 ..االخرتاق 

وتضع خطوط محاية داخل منظماتها ومواقعها وأنظمة               

، مع الصيانة قوم بتغيري مستمر للشفرات مثاًل اتصاالتها ، وت

واسيب داخل ارتباطاتها مع اخلطوط واحلونقاط الضعف ل الدورية

 ..املشروع أو املؤسسة 

قنوات اتصاالتها مع البيئة اخلارجية ، مبا فيه كذلك محاية و             

ظيف أو االستعانة بأصحاب اخلربات وَمْن هلم اخلربات واملؤهالت ، تو

قوية ال وَمْن هلم السمعة الطيبة مبا حيققونه من خطوط وحصانة 

احلماية من املتالعبني واملفسدين مبا فيه  ميكن اخرتاقها باهلني ،

 ..ومن كل أشكال الفساد 

وة القرارات من قّوة املبدأ األساسي يف قبطبيعة احلال ؛ و              

 ...ت والبيانات واملكونات املعرفية وحداثة املعلوما

واحلماية باخلربات املتطور حتى يف التخزين الداخلي وما              

داخل  يرتتب عليه من عيوب استعماالت األنظمة أو ضعفها

 ..احلاسوب وحوسبة املعلومات 

إرسال و تصنت ضة من أجهزةوال ننسى ما تضعه اجلهات املغر            

اهلني يف احلواسيب أو أجهزة  كلال ميكن اكتشافها بالش

االتصاالت ، لنقل املعلومات وكل ما يدخل ضمن هذه األجهزة إىل 

اجلهات ذات العالقة بهذا االخرتاق أو التجسس على األنشطة ، 

أو كشف لتضعف القرارات من خالل إضعاف نظم املعلومات 

 .. عفها أسرارها ونقاط ض
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القرارات يف محاية املشاريع أو  –وجانب مما متليه املعلومات             

املؤسسات ، وما متليه أهمية التعليم املستمر للطالب أو املتدرب 

 :ضمن الفرضيات اآلتية 

  املعرفية يف جمال  -العلمية تعليمه وتدريبه ضمن املنظومة

شامل ، وتظهر عند الدراسة والتعليم بشكل  معني

 ..مبنظور البيئة الداخلية 

  املعرفية يف جمال  -تعليمه وتدريبه ضمن املنظومة العلمية

معني مع ارتباطها باملعارف األخرى ، وتظهر عند الدراسة 

والتعليم والتدريب بشكل شامل مبنظور البيئة الداخلية 

 ..اخلارجية  –

  ال املعرفية يف جم -تعليمه وتدريبه ضمن املنظومة العلمية

معني مع ارتباطها باملعارف األخرى ، وتظهر عند الدراسة 

والتعليم والتدريب بشكل شامل مبنظور البيئة الداخلية 

رص فمبراعاة القوة والضعف مبقابل ال اخلارجية ، –

 ..والتهديدات والتحديات واملخاطر 

  املعرفية عند  -تعليمه وتدريبه ضمن املنظومة العلمية

على العموم ما تكون متقدِّمة الدراسة  عتبة النتائج ، وهي

 ..والتعليم والتدريب 

  املعرفية عند  -تعليمه وتدريبه ضمن املنظومة العلمية

عتبة النتائج ، وهي على العموم ما تكون متقدِّمة الدراسة 

والتعليم والتدريب مبنظور إسرتاتيجي تنموي وتطويري 

على  مستمر ومستدام ، وهو ما يكون التعليم املستمر

  Just In Timeتواصل ، وهنا ميكن االستفادة من نظام 

الذي يكون قاعدته األساسية اجلودة الشاملة يف كل 

 ..جزئيات العمليات التعليمية 
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  اسرتاتيجية إسالمية ، كل ما  –يشمل مبنظور فلسفة

تقّدم ذكره وغري ذلك من املرتبط به ، لكن اسرتاتيجيته ال 

ة ، بل تبقى مستمرة تقف عند عتبة زمنية معين

ومستدامة ومتواصلة يف اجملال الدنيوي ، ويتعدى آثارها وال 

يتقادم احلساب والعقاب والعتاب ، فيكون يف حالهلا وأداء 

كل األعمال حساب ، ويف حرامها وما جير من احنراف 

عقاب ، ويف الشبهات اليت ال ُيعرف وضوح الرؤيا عتاب ، 

التقويم ؛ ذاتي ورمسي وعندها تكون منظومة التقييم و

 ..وغري رمسي 

 مع التعليم املستمر ة عالق أهمية دعم يتضح؛ وبهذا وبغريه             

ع أهمية للمعلومات ، اليت تض النظم املعلوماتية وصنع القرارات

لتبين العقول  ، اجلامعة بني الذكاء املعلوماتي ومعلومات الذكاء

 ة لقدراتاملستمر ، احملققالذكية من خالل برامج وخطط التعليم 

والتطبيق ، ودقة حل املشاكل واألزمات للحد من التمييز واالختيار 

 ..الفرص  –التحديات ، وتوسيع رقعة نقاط القوة  –نقاط الضعف 
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 املبحث الثاني
 أثر التعليم املستمر 

 يف تنمية القدرات واألداء
 

ر املبحث السابق ، واملتعلقة ما تقّدم من حماوكل بعد              

مضامينها يف اجلوانب املعلوماتية اليت هي مفتاح عاملنا املعاصر ، وما 

تفاعلت بني املعلومات التقليدية والبناء الرقمي ، وما تطلبت من 

إدارة للمعلومات ، ومنه لنظمها ضمن صنع واختاذ وتنفيذ القرار 

ستدامة املثمرة اليت ومتابعته ، وما يدخل يف احلراك ومرونته واال

 ..متهدها برامج التعليم املستمر 

 :وتواصاًل لذلك تطلب اخلوض يف             

البحث والتفكري واإلبداع بني تنمية القدرات والتعليم : أواًل 

 .املستمر 

 . إسرتاتيجية األداء العالي يف تطوير التفكري اإلبداعي: ثانيًا 
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 إلبداعالبحث والتفكري وا: أواًل 
 تنمية القدرات والتعليم املستمر بني

 

وللتعليم والتدريب والتنمية املستدامة للقدرات واملواهب اليت              

والتوجيهات وامللكات العقلية ، وما يتطلب من ، يتميز بها اإلنسان 

 ..صقلها وتطويرها ، األهمية البالغة يف احلراك احلضاري 

قيقية للتنمية البوابة احل Innovationبداع ولذا ُيعد اإل            

 ..ر والتقّدم يوالتطو

وتلعب الشخصية بعواملها الوراثية والبيئية واالجتماعية             

، الدور الكبري يف نتاج التفكري املعلوماتي  –والنضج العقلي 

 ..والتخيل واإلبداع واالبتكار 

أو أزمة ، فينفرد املبدع  واإلبداع ينجم عن وجود مشكلة             

تتحقق واليت بتميزه باحللول على وفق ؛ القدرة والرؤية والطريقة ، 

االهتمام واإلمناء  ؛ بني املتميز ، والداعم الكائن باألداء العالي

 ..والتطوير ، وما يلعبه الزمان واملكان واملوقف 

اجلديد  ويعمل إىل جانب اإلبداع ، االبتكار ، الذي حيمل            

 ..واملختلف ، وما يقارب به االخرتاع واخللق 

فإنها رهينة لتواصلها احلضاري ومحاية ، ومهما تقّدمت الدول             

ضمن سرية التنمية املستدامة وتقدمها مكاسبها الوطنية مب

 ..أنشطة اإلبداع واالبتكار واالخرتاع واخللق 

واملبدع واإلبداع دون هدر ملخرتع وامتما  ّم محاية املبتكر و             

محاية رأس  يعينمصادرتها ، احليلولة دون أو ومصادرها ،  مطاقاته

رأس ما يتمثل يف هو أال و ،، ومحاية دعائم احلضارة  املال العظيم

 ..املعريف  –املال البشري 
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وال ميكن أن يصل إليه اإلبداع اإلنساني الرفيع ، إاّل             

 ا األثر األدبي والعلمي ، الداعموما يتطلبه من توثيق هذ، بالتدوين 

 ..رها املستقبلية لدورة حياة املعارف وآثا

ما حتققه من كفاءة األداء واجلودة العالية  للمنتوج ، منه و            

وهو ما ينصب عليه اهتمام اجملتمعات ، والسيما وحنن يف ظل 

حلماية من سلبياتها باملعلومة العوملة وآثارها املستمرة ، وما ميكن ا

 ..والتطبيق والنتائج 

وال ميكن الربط بني التقدم العلمي وما حيققه من إضافة             

القدرات للبحث وطريقة التفكري واإلبداع  ، دون دعم وتطوير 

 ..اليت ميتلكها اإلنسان  واملبتكرة القدرات املبدعة

ام العلوم اإلنسانية عامة ، وما وهذا الدعم والتطوير من مه           

والبحث يف جمريات وبلورة اإلبداع بصورة  ، يدرسه علم النفس

..التدريب  –خاصة ، وما متليه متطلبات التعليم 

1

 

حيتاج عاملنا املعاصر إىل تنمية اخليال والتنبؤ مما وبهذا            

ات تنمية القدر العلمي كإحدى أدوات اإلبداع واالبتكار بإسهام

، مع احلضور الفاعل ألدوات وآليات استخدام  بالتعليم املستمر

التفكري املبدع واملثمر ، وما حيققه من تبسيط علمي للفكرة 

بالتزامن أو تعاقب جتزئة هذه الفكرة ، لتتهيأ أرضية الدراسة 

 ..والتحليل الكمي وغري الكمي على وفق احلاجة النسبية 

يم املستمر وما يتحمله من تهيئة مؤهالت بدأ مهام التعلتو             

املوارد البشرية بالتدريب واملعاينة احلقيقية ، عندما أو قبل أن تظهر 

حمددات احللول أو يتم حتديد املشاكل واملعوقات ، وذلك لوضع 

 ..وآلية العالج 

                                                 
 
/ فخي  تيجمة غسا  عبد الحي أب / اإلبداع العام نالخاص / ألكسشدرن رنشكا : راجع اثاًل  - 

 . 3 ص / 989 / الك مت / اقابع السياسة 
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، عن طريق وبطبيعة احلال يكون مفتاحه بتنمية القدرات               

اصل ، ليتحول إىل مرحلة بناء القرارات من خالل صنع التدريب املتو

 ..وفق احللول املقرتحة واملبتكرة  واختاذ القرارات على

بالتدريب وتقمص األدوار ، لالنطالق بآلية  ما يتعلق ومنه             

، وما يتطلبه من مواصلته وجمريات األداء العالي تنفيذ القرارات 

ميية ، ليكون اخلط البياني املخطط له التقو -بالرقابة التقييمية 

 ..طابق مع املخطط البياني التنفيذي تم

واملخطط اآلتي ال ميكنه أن يستقيم مبعايري مستدامة ، إاّل              

بالتعليم والتدريب اإلبداعي البعيد عن التقليدية اجلامدة ، 

وميكن أن يسهم املخطط اآلتي بتبسيط الفكرة اجلامعة بني 

 :ث والتفكري واإلبداع ، املدعوم بتنمية القدرات البح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني آلية التفكري اإلبداعي واختاذ القرار(  5) جدول 

 

ويلعب رأس املال البشري بشكل عام ، ورأس املال املعريف               

 ..بشكل خاص ، يف بلورة وتطبيق ما حيققه التفكري اإلبداعي 

 التشسي  باإلبداع
 

تشظي  نآلية  

 تشكيذ ال يار

صشع ناتخاذ 

  ا ال يار

 

 

اليقابة 

 الت ييمية

 

 

اليقابة 

 الت  ممية
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دعم الساند لألنشطة واإلبداع واالبتكار ، رهني لذا فال              

 ..وإدارتها برامج التعليم املستمر مبستوى االهتمام خبطط و

النخب العلمية وتطلعاتها وآفاقها من جهة أخرى ، ما يتعلق بو             

ورؤاها وتنمية خياهلا العلمي الستثماره يف إضافة القوة للبيئة 

يف الدولة ، وتهيئة كل ما سة أو مؤسالداخلية لكل مشروع 

 ..وحيد من التحديات يستثمر الفرص يف البيئة اخلارجية 

 ، وهلا القدرة وهو ما ينطبق على كوادر متتلك املواهب            

الداعمة ملسرية املؤسسات التعليمية ؛ ومنها اجلامعات ، وكونها 

 ..رأس مال بشري تضيفه ملوجوداتها  تعد

، والذي  ن أن تتحول إىل مشروع رائد وقائدتنمية ممكوبال            

يبقي املشروع متخطي وقائم أمام كل املخاطر والتحديات 

 ..املستدام والذكي وبالتفوق التنافسي 

احلاجة الكبرية مدى ولقد أشار جيلفورد ؛ يف دراسة له ، إىل              

القيمة ) بتأكيده على ، لك املواهب املبدعة تمت( لكوادر ) 

وعلى ضرورة متييز ، ( االقتصادية الضخمة لألفكار اجلديدة 

..أولئك الذين تكمن فيهم القدرة على اإلبداع واالخرتاع 

1

 

، وهي  التعليم العالي والبحث العلمي وزارةوهنا يتطلب من              

، واملتميزين املشكورة على التفاتتها الكرمية يف قبول املبدعني 

نامج خاص لذوي اإلمكانيات دون املرور بفلرت تدمري أن جتعل بر

 ..واملواهب الطاقات 

، يف والبحث العلمي ، التعليم املستمر ؛ لدعم وحدات و            

مج اوضع بر يضرورالمن ظهر ي، املؤسسات التعليمية والبحثية 

، يركز على اجلانب اإلبداعي  ني ، بال حماباةخاص باملبدع ةتدريبي

 .. الذي حيتاجهوالتطويري لتأهيلي ااجلانب  لىفضاًل ع

                                                 
 
 .  3 ص /  المصدر نكسه/ ألكسشدرن رنشكا :راجع  -
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لذا فإّن اإلبداع ؛ الوحدة املتكاملة جملموعة العوامل الذاتية               

واملوضوعية اليت تقود بالتدريب وتنمية القدرات إىل حتقيق إنتاج 

 ..و قيمة من قبل الفرد أو اجلماعة جديد وأصيل وذونتاج 

حينما يتوصل إىل ، املوظف والطالب مبدعًا وبهذا يكون              

..احلل بطريقة مستقلة وغري معروفة مسبقًا لديه 

1

 

ويف ِخضم ما تتجه إليه إدارة املعرفة وحمورها األساسي               

تبقى أي منظمة استمرار عطاءه لها االسرتاتيجي هو اإلبداع ، ورومدا

تواصل قق أهدافها ، و، مبا فيها اجلامعات ، مستمرة وحتأو مشروع 

 ..التطوير والنمو 

وهو ما ، ميثل قدرة املنظمة العالية واملستمرة  ما وهو              

إدارة املعرفة وعمليات ) يف حبثه املوسوم (  Zach Evans) يؤكده 

( ..املنظمة 

2

 

وانعدام االبتكار والتجديد واخللق واإلبداع ، يعود ألسباب               

ال  ، ّن معظم ما نراه من نتاج يف اجلانبني النظري والعمليمنها أ

، مما يولد  غري مسبوكخيرج من كونه منقواًل أو مرتمجًا حتى إنه 

يكون نادرًا نفور القارئ منه ، والنتاج اجليد الفذ ال يعدو أن 

.. مضطهدًا أو مستبعدًا

3

 

يت استقصاها كانت الدراسة ، كال وتعليل هذا واضح إذا ما              

الباحث ، فرأى َمْن له أثر علمي يكون حمارب ، وحيسبون له أبلغ 

                                                 
 
 .8 ص / المصدر نكسه / ألكسشدرن رنشكا : راجع اثاًل  - 
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 بقدراته املتميزة ، حساب ، لئال يكون منافسًا هلم ، ويكشف

 ..الغري هزالة حبوثهم وسرقة جهود 

ومنها ؛ تنمية ، ويظهر ضرورة االهتمام بتكامل التنمية             

ات واملواهب واإلبداعات والقدرات ، املوارد البشرية ، وتنمية املهار

وتنمية القدرات التقليدية واملتقدمة ، وما يكاملها مبحوري اإلدارة 

والبدائل املتوافرة وما ، التنموية على وفق املتاح واملتوقع إتاحته 

ستتوافر ، ومبا تقتضيه احلاجة واإلشباع ، ملرحلة ما قبل اإلنتاج 

..واملتزامن معه وما بعد اإلنتاج 

1

 

وميكن أن يكون اجتاه البحث والتفكري املبدع على               

تواكب التطورات  أسس صقل املواهب املتوافرة وتنميتها بربامج

، وما تضعه من خطط متطورة تستوعبها الدولة  العاملية من جهة

منها ما متليه اجلدوى املستدامة ، وما يستقبله ، على أسس متنوعة 

ج االجتماعي يف كل تنمية لتوعية واإلدمااجملتمع على وفق ا

 ..وتطوير 

ويفتح التعليم املستمر  قنواته على العامل املتطور مع مراعاة              

 ..اجلدوى االجتماعية 

ا بعناية على والتعليم املستمر ، بكوادره املفرتض اختياره             

وجديد يري يكون النبض املستشعر لكل تغل،  بإبداعه وفق متيزه

والسيما وجود وسائل االتصاالت ومنها  حوله ، أواًل بأول ،حيدث 

ليضع توجهاته ، ضمن اخلطط والربامج والقرارات  االنرتنت ،

 ..التعليمية 

بذاته حباجة إىل الدورات  هووالتعليم املستمر وإدارته ،              

سؤولية ما التأهيلية املتقدمة لتحمل مثل هكذا مسؤولية ، ومنها م

                                                 
 
 دار المسريية للش ري  / اهرارا  فري الل؛رة نالتككيري      / برد الهرادي ، نآخرين    نبيل ع -: راجع اثاًل  - 
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 49 

البحث  محايةو،  تنمية القدراتيتعلق بالنهوض التعاوني ل

ي والتفكري املبتكر  ، وما يتطلب إرشادها إىل اإلبداعوالتفكري 

بداعية ، كما حيصل على سبيل املثال إىل بناء أفضل السبل اإل

 ..لدى الطالب والباحث  أصول البحث العلمي

 

 إسرتاتيجية األداء العايل : ثانيًا 
 يف تطوير التفكري اإلبداعي

 

التعليم املستمر وبراجمه وخططه املرسومة القابلة فإّن وأيضًا             

 Selective توظيف الفّعالللتنفيذ املثمر ، يأخذ جماالته يف ال

Staffing ملة بني الذي له األهمية البالغة النابعة من العوامل املتكا

 ..جلنة االختيار والتعيني 

وما حيمله على الوظيفة ، مواصفات املتقدِّم الرتكيز على و            

وخربات ، وما حيمله من استعدادات ختصصية وعامة من مؤهالت 

تنمية القدرات ما يتطلبه من للتأقلم املؤثر بالعملية االستثمارية ، و

 ..ؤهالت بالتدريب وممارسة األعمال وامل

وحتمُّل ، راط يف أي تنظيم ومهام وما حيمله من قابلية االخن            

أعباء األعمال على أساس نظامي ، دون أن تؤثر على قواه وُترهقه أو 

 ..ومبادراته تهدر طاقاته 

 نياملوظف ورغبة بعض إقبال بالذكر ، ما نراه ميدانيًا ،وجدير             

أدائها ، على تطوير مهام الوظيفة املكلفني بالتعيني ،  ياحلديث

، وما  واحملبطات واإلهمال ملبادراتهم عرقالتامل واجههم خمتلفلكن ت

 ..ذلك  شابه
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سلكي ، امل وحيتك املوظف بزميل العملأو رمبا يصادف              

حيثه ويشجعه على عدم التفكري بالتطوير واإلبداع وإظهار الذي 

املشاكل ،  جلب ذلك عليهوأداءه العالي ، ِلما سي قدراته ومواهبه

حيثه على عدم إجناز أعماله بالسرعة واجلودة عن ما  فضاًل

 ..، لئال ُيكلف بأعمال كثرية املطلوبة 

، املؤثر على معنوياته وهذا رمبا يكون صائب برأيه املتشائم              

، لوجود القادة ورؤساء العمل املتشددين على املبدع وطبيعة أداءه 

منها ما تتعلق اب عّدة ، ألسبوتوعز ، واالبتكار وصاحب املوهبة 

أو القدرات العلمية ، بالشخصية ذاتها ، أو ما تتعلق باملنصب 

 ..واملعرفية واملؤهالت 

فتاح مطابقة م performanceاألداء  لكن على العموم ، يبقى            

 ..واقع التنفيذ على هر ميدانيًا ما يظمع املخطط 

جيات بكل حمتوياتها من استيعاب االسرتاتي منه مدىو            

األهداف والغايات ، بالتوازي مع قدرات املوارد البشرية املتوافرة واليت 

بالتفوق   High Performance ستتوافر ، لالجتاه حنو األداء العالي 

وما يتطلبه من انسيابية  Organizational Excellence  التنظيمي

 ..سي العمل وفاعليته ومرونة األداء بالتفوق التناف

ودليل األداء العالي ومزاولته من خالل استيعاب وتطبيق ما              

 High Performance Work ُيالئم من نظم عمل األداء العالي 

Systems  ، مبا فيه اختيار املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية اليت

تكون يف مكانها املناسب ، والداعم هلا من أنظمة التدريب وتنمية 

وما يتطلبه من اخلربات واملؤهالت والقدرات والكفاءات ، 

 ..املشاركة الفاعلة 

وتطوير األنشطة  واختاذها صنع القرارات ما يسري يف مبا فيه             

تقويم ال، و يتقييم الوظيفلل،  للمشروع ، كمحرك وحافز راسخ

 ..، لتحقيق التفوق التنافسي املنتج واالسرتاتيجي  ئياألدا
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العمل أو الكادر  كادرتذبذب يف أداء ويظهر هناك              

 :إىل إما ويوعز أسبابه ،  الوظيفي

  قدراتهم ومؤهالتهم مبستوى العمل ، ويؤثر أي تغيري يف

 ..األداء  -العمل ، على مستوى التنفيذ 

  ورمبا يؤثر من مستوى العمل أعلى أو قدراتهم ومؤهالتهم ،

 ..األداء  –مستوى التنفيذ  ذلك على معنوياتهم فيخفض

  فيرتاجع أو قدراتهم ومؤهالتهم أقل من مستوى العمل ،

 ..األداء  –مستوى التنفيذ 

وهنا يظهر مهام رؤساء العمل بالتعاون مع وحدة أو قسم            

التعليم املستمر أو وحدة التدريب ، لتحديد املشاكل واألسباب ، 

توى قدرات املوظف أو العامل ، أو ووضع املعاجلات املطلوبة لرفع مس

 ..إعادة هندسة القسم وتطويره 

ميدانيًا  الرقابة واملتابعة ، فتقصيتب ما يتعلق ويقابل ذلك              

مستوى تذبذب ، أن هنالك ما يواجه ومن خالل إدارتي لعمل ما 

 :اآلتي ، وحمدداته كاألداء  –التنفيذ 

 إىل متابعة ورقابة احتياج قسم من املوظفني والعاملني 

، أو حتى االلتزام األداء  –شديدة لرفع من مستوى التنفيذ 

 .. بالدوام 

ورمبا يتعلق ذلك باخنفاض مستوى الثقافة             

واالستشعار والشعور باملسؤولية ، أو مبستوى املؤهل أو 

 .إخل  ..اإلهمال والتقاعس بالعمل ، أو احلالة النفسية 

 ن املوظفني والعاملني إىل متابعة ورقابة ، ال حيتاج قسم م

من الشعور مستوى نوع من الثقافة ولكون ميتلكون 
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 الرقيبهو مبثابة وذاتي ، الستشعار نوع من االسؤولية وبامل

 ..  األداء  –واملتابع  ملستوى التنفيذ 

  يتذبذب احتياج قسم من املوظفني والعاملني إىل متابعة

ينة ، والتخفيف أو االبتعاد عن ورقابة حمددة يف حاالت مع

 ..األداء  –الرقابة واملتابعة  ، لرفع من مستوى التنفيذ 

كأن ، ذاتية للشخصية : يوعز إما ألسباب منه ما و         

تتعلق جبوانب اجتماعية وأسرية ، أو ألسباب موضوعية 

 ..ختص العمل واملناخ والسلوك التنظيمي 

 High ا يتطلبه من االلتزام العاليحتديد ملذا حيتاج و           

Commitment  والتنفيذ العالي ، بكل تفاصيل اخلطط املرسومة

من مكونات اليت متتد الدقة املؤدي لتحقيق اجلودة العالية والشاملة 

املدخالت ومرورًا بالعمليات واملخرجات ، حتى الوصول إىل املعلومات 

يتطلبه من التحسني املرتدة اليت تكشف عن مدى رضى الزبون وما 

 ..املستمر ، وما يرتتب عليه تعاون فريق العمل 

وهنا تظهر أهمية إدارة املوارد البشرية واسرتاتيجياتها               

املنظورة وغري املنظورة ، ومدى مطابقة نظم األداء العالي مع ما يتم 

 ، ومنه ما High Performance Practicesمن مزاوالت األداء العالي 

فلسفة وما حتققه ، يكون من األعمال املتقدِّمة والبديلة 

وما حتققه من إبداعات مستدامة ، ، سياسات إدارة املوارد البشرية و

 ..مدى تكامل األداء ما حتققه من و

وعندها تظهر األهمية البالغة إلسرتاتيجية األداء العالي              

كاء اإلبداعي والذ املستدام املرتبط بتنمية وتطوير التفكري

والرغبات كون فاعلية امليول تاإلسرتاتيجي لدى العاملني ، 

 ..مبستوى األداء منتجة  والتعزيزاتوالقدرات 
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، تربز أهمية االهتمام بتنمية وتطوير املوارد البشرية ولذا               

ذاتها ؛ واملهارات   Human Skills منها ما يتعلق باملهارات البشرية

  Technical Skills ، واملهارات الفنية  Conceptual Skillsاكيةاإلدر

ة يوثقاف ةس معرفيعلى أسمن املهارات املبنية وما يكاملها 

 ..تنظيمية و

 ثقافة االستجابةتنمية وتطوير  بقدراته ، توجيه وما يدعم             

Responsiveness  املتواصلة على أساس الفهم والتفاعل اإلنساني

 ..التعاون املثمر يات جمرو

د حد معني ، وإسرتاتيجية األداء العالي وأنظمتها ، ال تقف عن            

لكل تطّور وتغري  بل هي يف حراك مستمر ومتواصل ومواكب

 ..اخلارجية البيئة يف البيئة الداخلية وشامل وتغيري جزئي 

لتعليم املستمر الربامج الفاعلة لووال يتم توجيهه إاّل باخلطط             

 .. املناسب الرقميالعوملي تطور مع تطور العامل امل همبنظورو

خطط التعليم املستمر ، وخبصوص معرفة فاعلية وجناح               

ورات برامج التعليم والتدريب عن طريق الدوما يتحقق من نفع 

 :مكونة من عشوائية ، العينة ال وكانت، والدورية التأهيلية 

 

 اجملموع دبلوم بكالوريوس ماجستري هدكتورا 

 43 1 15 12 9 ذكر

 11 3 6 5 3 أنثى

 61 11 21 11 12 اجملموع

 

، وبشكل بهذا اخلصوص وتبني من نتائج السؤال املوجه هلم              

 :على الشكل اآلتي ، حماورة مباشرة 
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السؤال املوجهة 

 للمتدرب

بشكل 

 واسع

بشكل 

 حمدود

مل 

 أنتفع

 اجملموع

هل  م استفادتك من 

الدورات التدريبية يف 

جمال األجهزة 

 التعليمية املتطورة ؟

 

19 

 

33 

 

3 

 

61 

 

ويرى املستفيد من الدورات بشكل إمجالي ، يتوجب أن               

تتضمن الدورات على كل ما يتطلبه من تطبيقات وتدريبات 

على أرض ومزاولة ما يتلقونه من معلومات وبيانات وعلوم ومعارف 

الواقع ، ليتم االستفادة احلقيقية وإفادة املوقع الذي يشغلونه ، سواء 

 ..كان ذلك يف املختربات أو املكاتب 

ومنهم َمْن يقول بعدم جدوى الدورات ، إذا كانت تتصف              

بالروتني والتقليدية أو حمدودية املزاولة وحمدودية االنتفاع ، 

و الدرجة والتفوق ، وألجل العالوة وخصوصًا إذا كان اهلدف ه

وما يتعلق بروتني معاملة التدريسي للحصول على ، والرتفيع 

الدرجة العلمية ، وليس االستفادة واستدامة األعمال واالنتفاع منه 

 ..يف التعليم 

ومنهم َمْن يؤيد توافر خمتربات اليت تزيد من االنتفاع مما             

وبدوره االنتفاع منه يف التعليم وأداء حيصل عليه من الدورات ، 

األعمال ، بشكل يطور التعليم واألعمال واألداء ، وبالتوازي مع 

 ..تشجيع على االستفادة من كل جديد ال

توافر األجهزة للمتدرب واملتعلم والتدريسي واملدرب ، ضرورة و            

ن واجلمع بني النظرية والتطبيق ، والرتكيز على ما يتطلب م

 ..تطبيقات 
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والبّد من فاعلية ذلك يف صنع واختاذ القرارات التعليمية               

والتدريبية ، والتوافق بني التدريسي واملدرِّب ، والطالب واملتدرب ، 

وإدخال عملية تقمص األدوار واملشاركة املتبادلة بني كل داخل 

النتفاع يف الدورات والعملية التعليمية والتدريبية على أساس ا

 ..ونفع اآلخرين ، وتنمية وتطوير اإلبداع املثمر 

إسرتاتيجية األداء العالي يف تطوير وهكذا تكون               

من خالل مستوى االهتمام بالتعليم املستمر  التفكري اإلبداعي

 ..حبسب ما يواكب جمريات الدول املتقدمة 

ا ينصب نتائجه و مومن أولويات إسرتاتيجيات ذلك ، ه            

كلٌّ على وفق توجهاته التخصصية   دمة اجملتمع ،مبستوى عاٍل خل

 ..احلاجات  إشباع وما جيري من 

من اخلالق عز وجل ، أن أكون موفقًا بهذا القدر مما راجيًا               

 ..يسع البحث ، خلدمة اجملتمعات اإلنسانية 
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 ثالثال املبحث
 والتوصيات االستنتاجات

 

بعد كل ما تقّدم من حماور املبحثني ، ميكن أن يشمل                

 :هذا املبحث اخلتامي على 

 .االستنتاجات : أواًل 

 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

بني أهم  جوانب من ميكن وضع، ومن خالل احملاور املتقدِّمة               

 : اآلتيوكت االستنتاجا

باملنظور العام ، يكون التفكري ، منظومة شاملة  -1

متكاملة جتمع بني املعلومات والبيانات والعلوم واملعارف ، 

وسالمة القدرات العقلية والنفسية ، ومستوى النضج 

حضاري ،  –العقلي والنفسي ، وباجتاه مستوى ثقايف 

حيقق أهداف وغايات معينة تسري بهدى خطط حمددة ، 

كاهلا البسيطة واملعقدة ، كما هو عليه التفكري بأش

االستداللي والتفكري اإلبداعي والتفكري العاطفي 

 ..والتفكري االبتكاري 
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ميثل اإلبداع مستوى القدرات واألدوات واآلليات وما ميتلك  -2

املبدع من اخليال العلمي املثمر ، واملنتهج سبيل استحداث 

ي وغري مادي ماد؛ الشيء بكل ما حيققه من إشباع 

ونفسي ، باألبعاد الزمانية واملكانية واملوقفية ، الفردية 

 .واجلماعية واجملتمعية 

التفكري  ؛ تكمن فلسفة وإسرتاجتية التعليم املستمر بني -3

ما ترتتب من و، اإلبداعي واألداء العالي ، ومنه ُيبنى املنطلق 

األهداف خلدمة اجملتمع واملؤسسات املتنوعة ؛ احلكومية 

 ..غري احلكومية و

األداء بني طائلة التقليدية والتحديث  –يقع اإلبداع  -4

ومتطلبات اإلصالح الشكلي واجلوهري ألنظمة املؤسسات 

لقيادة اإلدارية إىل أدنى مستوى لوسبل دعمها من أعلى 

مستوى ، وما حيقق تكامله بني التوصيف التفصيلي 

دقة ذلك للوظيفة األدائية ، والوصف الوظيفي املنبثق عن 

، وما يرتتب ( التشريح الوظيفي ) التوصيف الذي هو مبثابة 

من مواصفات الوظيفة لوضع الشخص املناسب يف املكان 

 ..املناسب والتوقيت املناسب واملوقف املناسب 

، باملواكبة مع كل تغري  JITمن نظام  فادةستميكن اإل -5

جزئي وتغيري كلي أو جوهري ، وهو ما يتم دعمه عند 

راحل اإلبداع وهندستها وتنظيمها ، وما يتطلب من كل م

 ..توقيت إعادة هندستها وإعادة تنظيمها 

إدارة التعليم املستمر إذا مل تكن مبستوى استمرارية  -6

التطبيق والتنفيذ ، فال تكون مبستوى اإلسرتاتيجية 

األداء  –املستمرة واملتواصلة ، وال تكون مبستوى اإلبداع 

 ..العالي 
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ليم املستمر ونفعه اجملتمعي واملؤسساتي ، جدوى التع -1

يتضح من حراك األداء وجتمعه عند منطقة األداء العالي 

واإلبداع احملقق للتوازن ، واملواكب لكل املتغريات اجلزئية 

ضمن التجديد  وعنده تسهم أنشطه التدريبوالكلية ، 

اإلبداع املستمر واملستدام  واالبتكار املستمر ليكون منفذ

فاعليتها رونتها ورتاتيجيات متواصلة ومستمرة ؛ مبباس، و

وجه التقييم الوظيفي والتقويم مبوانسيابيتها ، ليكون 

األدائي  ، ومنه احلاجة للتعليم املستمر خارج وداخل 

 ..املؤسسات واجملتمعات 

ميكن حتقيق أهداف التعليم املستمر الذي ينحى منحى  -3

السياسات  والذي جيمع بني رسمالذكاء االسرتاتيجي 

 ..وحتديد اإلسرتاتيجيات 

أمر حيقق االرجتال التنظيمي ، وهو االبتعاد عن البّد من  -9

التعليم وإدارة التعليم من جهة ، ؛ ضمن منظومة  اجتاهاته

والتعليم املستمر وإدارة التعليم املستمر ، بكل ما 

داء بفاعلية وأ، يتضمنه من وضوح اخلطط وانسيابية األداء 

لتحقيق أهداف التعليم  باملرونة املناسبة يتصف، عاٍل 

املستمر ، وما جيري من برامج تدريبية تنفع ذات املؤسسة ، 

واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية ، وخدمة تنمية 

 ..وتطوير اجملتمع 

يف هندسة وإعادة التعليم املستمر ،  برامج سهمتميكن أن  -11

فاعل هندسة املؤسسات وأنشطة اجملتمع ، ويكون عامل 

 ..يف التنمية املستدامة والتطوير املستدام 

تبدأ مرحلة املعرفة من جمموعة عوامل متفاعلة ضمن فهم  -11

املعلومة اليت يتلقاها ويفهم دالالتها مبختلف مستويات 
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التعلم للوصول إىل مرحلة تطبيق ما اكتسبه من معارف 

 ..ومهارات 

الدراسة يسهم مستوى القدرة العقلية واملدارك احلسية على  -12

،  و التأليف بني املكونات املعرفيةوالتحليل والتكوين أ

وما حيققه من القدرة على املتابعة والتقييم والتقويم ، 

العالجي ، ودقة استقبال  –وبفاعلية املنظور الوقائي 

ما و، واستعمال املعلومات والعلوم واملعارف ومتييز واختيار 

 ..االستجابة حيققه من مستوى 

الفرد يف أنشطة النهوض بتعلم والتعليم التفاعلي يسهم ال -13

التفكري املبدع واملستمر ،  –نظام التعلم والتعليم من خالل 

واملثمر بالتفكري واستثمار املواهب واملبادرة واإلبداع ، 

ويكون مبستوى ، وحتمل املسؤولية وأعباء العمل 

 .. التخطيط والتطبيق مبؤهالت ومنظور معريف

علومات عند االنتقال من التقليدية إىل البناء تم فاعلية املت -14

علها ضمن عامل جيالرقمي والتعليم االلكرتوني الذي 

عل من جيتكنولوجيا املعلومات ، واخلزن الال حمدود ، وما 

تعاظم فيه بنك يالفضاء املعلوماتي بال حدود ، وما 

املعلومات الذي يسهم يف انتقال التعليم املستمر ملرحلة 

بداع بالتدريب والتعليم املتواصل بإسرتاتيجية تنمية اإل

 ..متواصلة 

ميكن أن يستفيد التعليم املستمر من مميزات الفضاء  -15

املعلوماتي الرقمي ، كونه يتصف بال خماطر تذكر ، إذا 

ما  م مقارنته مع الفضاء املعلوماتي التقليدي يف حالة 

ل حتويله إىل موقع آخر ، وفيه االستفادة من الزمن بشك

 ..متعاظم 
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البّد من التقنيات أو تكنولوجيا املعلومات ، بالتوازي مع ما  -16

يتم احلصول على الربامج والوسائل اليت جتعل من التعليم 

والتدريب موجه تكنولوجيًا ، لتكون الُبنية التحتية 

للفضاء املعلوماتي الرقمي ، والتقنيات املعلوماتية ، هي 

ملعلوماتي التقليدي حلقة وصل أو قناة لوصول احليز ا

للفضاء املعلوماتي احلديث الرقمي أو االفرتاضي ، ليكون 

 ةاحليِّز املكاني وما يتصف به من خصائص متمم

 .. ووظيفة اجلودةللمكونات املعلوماتية 

تلبية سوق لعليم والتدريب الريادي والقيادي االهتمام بالت -11

، وبه وسوق املعرفة ، وجمريات العرض والطلب العمل 

يتخطى املشروع ليكون الرائد أو القائد لتلبية حاجات 

 ، وزيادة العائدية واألرباح أنشطتهق ، وزيادة نسبة السو

 .. بأقصى ما ميكن

انسيابية حلقاته التعليمية فاعلية ويأخذ التعليم املستمر  -13

، واستقائها التدريبية من نقل املعلومات بني املواقع  –

ع ، وما متهده ، وما حتتاجه والسياسة املعلوماتية للتوزي

 ..وتتطلبه من الدخول إىل الشبكات 

ألجل محاية األداء من االحنراف ، وما يسهم فيه التعليم  -19

املستمر ، البّد من بناء معريف وتقويم دوري للخطط واألمن 

واحليلولة دون تقادم املعلومات ، ووضع حدود ، املعلوماتي 

مستقباًل ، وخصوصًا لكل التجاوزات اآلنية أو ما يتوقع 

حينما توجد فجوات وضعف يف بنية البيئة املعلوماتية ، 

 ..واملمهدة لدخول أو اخرتاق قراصنة املعلومات 

 أو التنبؤ حيتاج عاملنا املعاصر إىل تنمية اخليال والتوقع -21

 يف سهام، لإلأدوات اإلبداع واالبتكار  واحد منالعلمي ك



 6  

مع احلضور الفاعل  تنمية القدرات بالتعليم املستمر ،

ألدوات وآليات استخدام التفكري املبدع واملثمر ، وما حيققه 

بالتزامن أو تعاقب جتزئة هذه ، من تبسيط علمي للفكرة 

الفكرة ، لتتهيأ أرضية الدراسة والتحليل الكمي وغري 

 ..الكمي على وفق احلاجة النسبية 

رامج الدعم الساند لألنشطة واإلبداع واالبتكار ، رهني ب -21

التعليم املستمر والنخب العلمية وتطلعاتها وآفاقها ورؤاها 

وتنمية خياهلا العلمي الستثماره يف إضافة القوة للبيئة 

الداخلية لكل مشروع يف الدولة ، وتهيئة كل ما يستثمر 

 ..الفرص يف البيئة اخلارجية 

لدعم وحدات التعليم املستمر والبحث العلمي ، تظهر  -22

برنامج تدرييب خاص باملبدع ، يركز وضع من ضرورة ال

لتأهيلي الذي ااجلانب  نفضاًل ععلى اجلانب اإلبداعي 

 ..حيتاجها 

من خالل استيعاب وتطبيق ما ، اجتاه األداء العالي ومزاولته  -23

مبا فيه اختيار املوارد ، ُيالئم من نظم عمل األداء العالي 

البشرية ذات الكفاءة العالية اليت تكون يف مكانها 

املناسب ، والداعم هلا من أنظمة التدريب وتنمية اخلربات 

واملؤهالت والقدرات والكفاءات ، وما يتطلبه من املشاركة 

وتطوير األنشطة  واختاذها الفاعلة ، مبا فيه صنع القرارات

للمشروع ، كمحرك وحافز راسخ ، وتقييم ذات الوظيفة 

التفوق القائم بها ، وتقويم األداء ومؤشراته ، لتحقيق 

 ..التنافسي املنتج واالسرتاتيجي 

أهمية إدارة املوارد البشرية واسرتاتيجياتها املنظورة وغري  -24

املنظورة ، ومدى مطابقة نظم األداء العالي مع ما يتم من 
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مزاوالت األداء العالي ، ومنه ما يكون من األعمال املتقدِّمة 

وما  والبديلة وما حتققه سياسات إدارة املوارد البشرية

مع حتققه من إبداعات مستدامة ، ومدى تكامل األداء 

 ..برامج التعليم املستمر 

إسرتاتيجية األداء العالي وأنظمتها ، ال تقف عند حد معني ،  -25

بل هي يف حراك مستمرة ومتواصلة ومواكبة لكل تطّور 

البيئة يف البيئة الداخلية و شامل ، وتغيريجزئي وتغري 

الربامج الفاعلة وجيهه إاّل باخلطط اخلارجية ، وال يتم تو

تطور ما يناسب تطور مع امل همبنظور، وللتعليم املستمر 

 .. العامل الرقمي

 

 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 
  

ميكن وضع جوانب من التوصيات واملقرتحات املعاجلة                

 :باآلتي  ، واملتمثل منهالنقاط الضعف والسيطرة على التحديات 

يتوجب تنمية برامج تدريبية خاصة ، والسيما ما يتعلق  -1

، وتنمية ثقافته ، ومنه ما ( أواًل تعلم كيف تتعلم ) بنظام 

يرتبط بالثقافة التنظيمية من أجل السبق وترسيخ اخلطى 

التعليمية والتدريبية للمدرب والتدريسي ، واملتدرب 

 ..واملتعلم والطالب ، وعلى أسس علمية وعملية 

ومرونة ضمن وانسيابية من وضع فاعلية وتكاملية  البّد -2

يف التفكري اإلبداعي واألداء ، إسرتاجتية التعليم املستمر 

وما ، لالجتاه باجتاه خدمة اجملتمع ومؤسساتها  ، العالي

خيدم التنمية املستدامة والتطوير املستدام ، وبالتوازي مع 

لة واألنواع ومؤثرات العوامل احملتم ، مراعاة التحليل البيئي
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البديلة للمتغريات املستقبلية ، الشاملة للعوامل املستقلة 

 ..والتابعة 

يتطلب االستفادة من التعليم االلكرتوني واألدوات  -3

احلديثة يف التعليم والتدريب ، كما هو عليه مثاًل 

تها االستيعابية ، بصفاالستفادة من اللوحة التفاعلية 

  ..املرونة واالنسيابية  وجمريات

البّد من االهتمام بتنمية وتطوير املوارد البشرية منها ما  -4

،  ذاتها ؛ واملهارات اإلدراكية يتعلق باملهارات البشرية

وما يكاملها على أساس معريف داعم  واملهارات الفنية

ثقافة وثقافة تنظيمية ، وما يدعم من تنمية وتطوير 

نساني املتواصلة على أساس الفهم والتفاعل اإل االستجابة

 ..والتعاون التنافسي املثمر 

وضع برامج يف صنع واختاذ القرارات التعليمية والتدريبية ،  -5

والتوافق بني التدريسي واملدرِّب ، والطالب واملتدرب ، وإدخال 

عملية تقمص األدوار واملشاركة املتبادلة بني كل داخل 

يف الدورات والعملية التعليمية والتدريبية على أساس 

 ..فاع ونفع اآلخرين ، وتنمية وتطوير اإلبداع املثمر االنت

يتوجب أن تتضمن الدورات على كل ما يتطلبه من  -6

تطبيقات وتدريبات ومزاولة ما يتلقونه من معلومات 

وبيانات وعلوم ومعارف على أرض الواقع ، ليتم االستفادة 

احلقيقية وإفادة املوقع اليت يشغلونها ، سواء كان ذلك يف 

 ..ات أو املكاتب املخترب

؛  البّد من وضع خطط حمققة جلدوى الدورات ، البعيدة عن  -1

الروتني والتقليدية أو حمدودية املزاولة وحمدودية االنتفاع، 

واالبتعاد عن الرتكيز على هدف الدرجة والتفوق الصوري ، 
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كمؤشر خيل بالتدريب والتعليم ، واالستفادة واستدامة 

 ..ف التدريب والتعليم األعمال واالنتفاع من أهدا

البّد من قيام خمتربات وجماالت التطبيق اليت تزيد من  -3

االنتفاع مما حيصل عليه من الدورات ، وبدوره االنتفاع منه 

يف التعليم وأداء األعمال ، بشكل يطور التعليم واألعمال 

واألداء واملشاركة يف صنع واختاذ القرارات وتنفيذها ، 

على االستفادة من كل جديد ، وبالتوازي مع التشجيع 

وتوافر األجهزة للمتدرب واملتعلم والتدريسي واملدرب ، 

واجلمع بني النظرية والتطبيق ، والرتكيز على ما يتطلب 

 ..من تطبيقات متواصلة ومتنوعة وفاعلة 

يتوجب الدعم الساند لألنشطة واإلبداع واالبتكار من  -9

ن النخب العلمية خالل برامج التعليم املستمر واالستفادة م

وتطلعاتها وآفاقها ورؤاها والتنمية والتدريب على اخليال 

القوة للبيئة الداخلية  نقاط الستثماره يف إضافة ، العلمي

لكل مشروع يف الدولة ، والسيما داخل اجلامعات العراقية 

اليت هي بأشد احلاجة إىل برامج تنمية اخليال العلمي ، 

 ..يف البيئة اخلارجية وتهيئة كل ما يستثمر الفرص 

احليلولة دون وقوع املبدع وصاحب املواهب واخليال العلمي  -11

حتت طائلة املدرب والتدريسي الذي يقتل اإلبداع واملواهب ، 

مبعنى اختيار الكادر التدريسي وكادر التدريب من 

الكوادر املتفتحة واليت تكشف وتدعم الطاقات املتنوعة ، 

كبري يف اجلامعات واملؤسسات وهذا يأخذ جماله الواسع ال

 ..التعليمية 

البّد من فتح دورات تتواصل أواًل بأول مع كل تطور وتغيري  -11

، ووضع إمكانية تطبيقه داخل اجلامعات عاملي 
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واملؤسسات الرتبوية والتعليمية ، حتى وإن احتاج ذلك إىل 

صرف خمصصات تشجيعية على ذلك ، وحتى لو احتاج إىل 

العراق ، واالستفادة منهم فور عودتهم  الدخول بدورات خارج

يف وحدات التعليم املستمر وبراجمها املستدامة واليت ميكن 

 ..تطبيقها 

فتح باب التدريب مع العامل اخلارجي عن طريق االتصاالت  -12

احلديثة ومنها االنرتنت وما حتققه من احللقات الدراسية 

نظام املفتوحة من أجل مواكبة التطور أواًل بأول ، ووضع 

مكافآت مادية وغري مادية ، للتشجيع على االبتكار 

والتطوير ، واحليلولة دون املعوقات اليت تهلك الفكرة 

 ..واالبتكار يف مهده 

البّد من فتح وحدة خاصة باالبتكارات واألفكار اجلديدة  -13

والبحث ، واستقباله ودعمه من أين ما كان مصدره ، ومن 

الفهم احلظ يف احلصول أي مستوى كان ، حتى ممن مل ُيح

، على شهادات أكادميية ، وهو بذاته داعم للجودة الشاملة 

 ..وينصب ضمن مهام التعليم املستمر 

بناء عالقة بني ما ُيستجد من الوحدة املذكورة وبني وحدات  -14

التعليم املستمر والبحث والتطوير ، داخل اجلامعات 

ات وحتى لو واملؤسسات التعليمية والرتبوية ، وداخل الوزار

احتاج األمر التواصل مع مؤسسات تطويرية خارج العراق ، 

 ..يف تطوير األفكار واالستفادة منها  واإلسهام

 

من العلي وبهذا يكون البحث مبحدوديته قد انتهى ، راجيًا              

      ..واحلمد هلل رب العاملني .. القدير ، أن يتم االستفادة منه 
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/ اللغة والتفكري مهارات يف  / نبيل عبد اهلادي ، وآخرون -1
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 .. 1936 – 1935العراق عام  –املستنصرية 

   حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  111) له أكثر من

 ..ويف خمتلف التخصصات 

   ــن ــأكثر م ــارك ب ــف   (  61) مش ــي ويف خمتل ــين ودول ــي وط ــؤمتر علم م

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  111) منشور له أكثر من.. 

     ، منشور له الكثري من القصص القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

     منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـص والشـعر  علـى

 ..مواقع يف االنرتنت 

 عشرات من احملافل العلمية الدولية له عضوية يف ال.. 

  مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشؤون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ ة الكوفـة  وعمل يف رئاسة جامع/ ، ومدير اإلدارة  1994املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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