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 املقدمة
 

االدجرراا التسررفتر نرر  بنرراء  هررو مؤشررر دُّرراألم اومررع والشرر و               

ن  كل  الفاعل والفطويرالتسفاامة لفنتية خطط ودنفيذ االفكر التواكب ل

 ..والت رنية وال لتية ادجاهات بناء التنظومات الت لومادية 

االدجراا   االسرفراديج  مرخ لر      الفكرر  دوجهات وموقع ودبرز          

فضرتنه  ومرا د   ما يحتله مخ دكامرل البنراء   الريادي واالدجاا الُّيادي   و

ئررة نرر  البي ُّابلرره  ومررا يمسررفوا الُّررول والضرر      مررخالبيئررة الاالليررة  

مرخ نررا اسرفرتارا   ومرا يواجره       لفكراتسفوا   متا ُيفاح لالخارجية 

 ..وغير الفُّلياية  الفُّليايةالفحايات و الفهاياات مخ مخفل 

وُي ررررا الفكررررر نرررر  عالتنررررا الت الررررر   رأ  التررررا  التسررررفاام           

 الفخصصرات و الت الجرات والتسفتر لايتومة كل أنشطة الحيرال ودنرو    

 . إلخ .. مخ ؛ السياسية واالقفصادية واالجفتاعية واإلدارية 

يحراث  حراث و مرا  ضتخ دطرورات الحيرال التسرفتر       برزومتا          

شرراملة   كتررا هررو التفترررل نرر     الفغييرررات الجزئيررة   والفغيرررات الخ مرر

الفحو  مخ عصرر الفكنولوجيرا والفضراء   ومرا إلره إليره   إلر  عصرر         

 ..والت لومات الرقتية دكنولوجيا الت لومات 

الطفرررررل ال ظيتررررة االدسررررا  والنوعيررررة نرررر   مررررا جرررررا مررررخ و          

 ..فه ال نكبودية ال التية رنه وشبكاالنف ما أحاثه ومنه  االدصاالت 

مترررا ألررربل ال رررالع يجفترررع عنرررا شاشرررة االنفرنررره وأجهررررزل                  

عامل لطر يهراد الراو  الناميرة    ظهور    وهو متا أدا إل االدصاالت 

 ..التسفتر الفجول الرقتية وادساعها أال وهو 
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ولررع يُّرر  عنررا هررذا الحررا   بررل ادسرر ه الهررول ليصرربل ال صررر               

 مرررة نارقرررة دحترررل لرررفة رأ  الترررا  الرررذي دتيرررز عنررراا    الت رنررر  ع

التشرو  والاولرة   ودسرويه هرذا النشرام الت رنر    ليكرو  واحرا مرخ         

 ..  والالل الكبير التتيز للتشرو  بنود التوازنة 

ومة التشاريع وألذ م يار رأ  التا  الت رن  سبيل بُّاء وديت          

بادجاهرات   يفطلبره مرخ الففرو     ة   وماالفنانسي والوقوف بوجه الفحايات

 ..الريادل والُّيادل 

وما البحروث والاراسرات نر  كرل مجرا  وأنشرطة الحيرال   ومرا                   

يررالل ضررتخ الفخصصررات ال لتيررة والفطبيُّيررة   والسرريتا نرر  التجررا     

الت رنرر    إالش شرركل مررخ أشرركا  التنفررو     –الفكنولرروج  والت لومرراد  

ريررادي   وهررو واسررفراديج   لترر الفكررري   ومررا يحتلرره مررخ مسررفوا ع 

 ..مؤشر يحاد ماا ادجاهه الريادي 

ونرر  لضررع مررا يجررري مررخ دغيرررات ودغييرررات علرر  التسررفوا           

ال الت    دفحاد مفطلبات هناسة وإعادل هناسة ما يفجه به سربه الفكرر   

الريررادي ومررا يفحُّرره مررخ ل لرره ادجرراا اسررفراديج  راسررخ   يفترررل نيرره   

  سررواء كررا  هررذا الفكررر علرر  التسررفوا الفررردي أو   الفغييررر الجرروهري 

 ..الجت     وما يؤثرا عل  التسفوا التجفت   التحل  وال الت  

لجام ررررررات ومراكررررررز اوبحرررررراث  الحُّيُّرررررر  ل وال ننسرررررر  دور          

والاراسررات   ومررا يفحُّرره مررخ لرر   أنشررطفهع   ومراحررل بنرراء النظررام   

مررا لف ليتيرة وناعليادهرا   و  بجرودل ؛ الترال ت   وال تليرات الفربويرة وا    

مررا يحتلرره الخرررجيخ والتفرراربيخ    يفحُّرره مررخ التخرجررات   ومسررفوا    

دخصصر    ومؤشررادها الحُّيُّيرة ضرتخ     نكرر  والباحريخ مخ نكر عام و

 ..دفاعل وانسيابية التنظومة الت رنية التخطط لها 

مررخ هررذا كررا  أهتيررة وأهررااف البحرره   وم الجادرره ضررتخ التحرراور       

  ومررا دررع اسفخ لرره مررخ اسررفنفاجات   ومنرره مررا دررع وضررع الُّائترة نيرره  

الفولرريات والتُّفرحررات   راجيرراض أ  يضرري  البحرره مؤشرررات دخررام      

 ... التجا  الفكري والت رن  

 ..ومخ اهلل د ال  الفونيه 
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 املبحث األول
 البناء الفكري 

 بني الريادة واملهارة التقليدية والرقمية
 

امررل التسررفُّلة والفاب ررة    جتوعررة مررخ ال ويررردهخ الفكررر برريخ م           

كفسررب مررخ مهررارات ولبرررات   التمررؤثرات التوضرروعية والذاديررة   و و

دفوجه بادجاهرات الت ُّرو  والر  م ُّرو    وإليرات مفنوعرة دشرتل علر          

دُّنيات دُّلياية   وما دؤثر عليه مخ الفُّنيات الحايرة والت الررل   ومرا   

ات التجفترررع والبيئرررة  درررؤثر بررررام  وقررريع وأل قيرررات دفوجررره بفوجهررر    

 ..والتفغيرات والروابه 

مفطلبات محاودية البحه   وضتخ هذا  وبهذا يفطلب عل  ونه         

 :التبحه   دناو  اآلد  

 .مالل ومفاهيع : أوالض 

 . الفكر بيخ االدجاهات الفُّلياية والرقتية: ثانياض 

 . الصورل بيخ البناء الفكري والفلسف : ثالراض 

 . تهارات الفنظيتية لألنكار الرياديةال: راب اض 

 . الفكر الريادي والفنفيذ واوداء االسفراديج : لامساض 
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 ..مدخل ومفاهيم : أوالً 
 

دنبررره مجريررات الحرررار اإلسررفراديج  الريررادي مررخ محفرروا                 

الصرررياغة أو الفخطررريط اإلسرررفراديج    ليالرررذ ادجاهرررات مف رررادل مترررا    

 ..مسفويات الترونة والفاعلية واالنسيابية يحادها ما يف ئع مخ 

والبرراش أ  يبرراأ مسررفُّ  الاراسررة مررخ روائررع مررا ورد نرر  الررذكر              

الحكيع بخصوا الففكر   ومنه محور الففكر الفراح  واالسرفُّرائ      

 :وأهتيفه الفطبيُّية 

 ( َوَمرا     السََّتاَواِت  َأْنُفِسِهْع َما َلَلَه اهلُلَأَوَلْع َيَفَفكَُّروا ِن ََ َواْلرَاْر

َبْيَنُهَتا ِإلَّا ِباْلَحهِّ َوَأَجٍل ُمَستًّ  َوِإ َّ َكِريرضا ِمَخ النَّاِ  ِبِلَُّراِء َربِِّهرْع   

 .الروم سورل  (8)َلَكاِنُروَ  

  ( َ ُقرْل َهررْل َيْسررَفِوي اْلررَاْعَت  َواْلَبِصرريُر َأَنَلررا َدَفَفكَّررُرو  ) مررخ اآليررة

 .سورل اون ام /  55

  (َوَجَ َل ِنيَهرا َرَواِسرَ  َوَأْنَهرارضا َوِمرْخ ُكرلِّ       َوُهَو ََ الَِّذي َماَّ اْلَاْر

الرََّتَراِت َجَ َل ِنيَها َزْوَجْيِخ اْثَنْيِخ ُيْغِش  اللَّْيَل النََّهاَر ِإ َّ ِن  َذِلَك 

 سورل الرعا  (3)َلَآَياٍت ِلَُّْوٍم َيَفَفكَُّروَ  

أرب رة دلرزم كررل ذي    ) :( ليرره وإلره لرل  اهلل ع ) رسرو  اهلل  وقرا          

اسفتا  ال لع :  يا رسو  اهلل ما هخ ؟ قا :  حج  وعُّل مخ امف    قيل

( وحفظه ونشرا وال تل به
 
 . 

( عليره السر م  )ُّو  أمير التؤمنيخ اإلمام عل  بخ أبر  االرب   وي         

 :ن  الخله والفكر 

َوِنَكٍر   ا اٍ  ُيجيُلَهْذَهاناض ذا َأُرَلْه إْنَسا ِمْخ ُروِحِه َنَتيَهنَفَخ ِن ُثعَّ ..)          

ا َوَمْ رنرٍة َيْفرُرُ  بَهر      ااٍت ُيُّضلُِّبَهَدَوَأَو  ا اِرَح َيْخَفِاُمَهَوَجَو  ا ُف ِبَهَيَفَصرَّ

.. (ا  ْجَناَوا  َوَوْلاَوَو  امِّ الَتَشَو اِ َوْذاَوَو  اِاِل الَبَخ الَحهِّ َوْيَب
 
. 

                                                 
 
/ دح  ال ُّو  عخ إ  الرسو  / أبو محتا الحسخ بخ عل  بخ الحسيخ بخ ش بة الحران   - 

 . 38ا /    25/ لبنا   –بيروت / اوميرل للطباعة والنشر والفوزيع 
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خ حرررار ومسررفوا مكفسرربات الفكررر االسررفي اب    ومررا     وضررت          

 : (عليه الس م) دؤو  عُّو  النا  إليه مخ ال لع واإلباا    يُّو 

َوَهَترٌ     اٍل ل  َسبيِل َنَجر َوُمَفَ لٌِّع َع   ٌّ اِناِلٌع َربََّنَ :  َثٌة اُ  َثالنَّ)           

   َيْسَفِضيُئوا ِبُنوِر الِ ْلِع َلْع  ُكلِّ ِريٍل َيِتيُلوَ  مَع  ٍه اِعاُ  ُكلِّ َنْدَباٌ  َأَرَع

(َوَلْع َيْلَجُؤوا إل  ُرْكٍخ َوِثيٍه 
2
 . 

وسررر مة ال ُّرررل والفكرررر والففكألرررر   ومرررا يررراعتهع مرررخ الرغبرررة            

والُّارل   وما يفكامرل مرع سر مة مرا يفحُّره مرخ لر   الرف لع والفربيرة          

نسرررا  ويفتيرررز علررر  بُّيرررة    والف لررريع والفررراريب والخبررررل   يردُّررر  اإل   

 ..التخلوقات 

وبرررالففكير   ونفاجررره الفكرررري   وجرررودل ذلرررك النفرررا    ومررراا              

م الجفه ومور الحيال التفنوعرة واسرفتراريفها   هرو مرا يتيرز دفرو  أو       

دُّاألم اإلنسا  مع أليه أو نظيرا اإلنسا  باسفرتارا عل  ونه ما يتفلكره  

..انية مخ دراكتية علتية وم رنية وثُّ
3
 

                                                                                                      
 
دار /  م/ ضبط نصشه لبح  الصالل / نه  الب غة ( / عليه الس م)اإلمام عل  بخ أب  االب  - 

 . 42ا / 967 / لبنا  / بيروت  / الكفا  اللبنان  
2
 . 496ا / التصار نفسه  - 
3
أحتا . د: درجتة / د لع كي  دف لع / نونار   بوف جويخ . جوزف د: ينظر عل  سبيل الترا   - 

جام ة / قسع التناه  وار  الفاريس كلية الفربية / إبراهيع محتا الشان   . ي   دعصام الصفا

 .الس ودية   –الرياَ / التلك س ود 

شارر ن  /  مراكز الاراسات والبحوث بيخ الواقع وقول الطتوح/ هاشع حسيخ نالر التحنك . د -

 الكونةجام ة / راسات الكونة ؛ لتركز د التؤدتر ال لت  الوان  لتراكز البحه ال لت  ن  ال را 

 .ودع نشرا ضتخ وقائع التؤدتر   5 25/  3/  6   التن ُّا بفاريخ 

بحه مُّاشم  إسفراديجية الاراسات ال ليا ن  الجام ات ال راقية /هاشع حسيخ نالر التحنك . د -

ن     وقبو  للنشر 5 25  - 2559ن   للتؤدتر الوان  لوزارل الف ليع ال ال  والبحه ال لت 

 ..مجلة دار الحكتة الكناية   ومنشور عل  موقع الكفرون  

دار /  نزي  اودمغة ؛ هجرل ال ُّو  ال ربية إل  الاو  الفكنولوجية/ عطوف محتود ياسيخ . د -

 .984 /  لبنا /  بيروت/ اونالس 

/ لسياسة مطابع ا/ درجتة غسا  عبا الح  أبو نخر / اإلباا  ال ام والخاا / ألكسنارو روشكا  -

 . 989 / الكويه 

- Courtney, John E., Total Quality Management in Higher Education, 

U.S.A., The American University, Unpublished P.H.D. Thesis, 1995. 
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وال يُّرر  عنررا هررذا الحررا   بررل يتفررا ليكررو  بتسررفوا ادجاهررات             

الفكررررر ؛ الُّيررررادي   والريررررادي   واالبفكرررراري   ودوجهررررات الفكررررر ؛     

اإلسفراديج    والفكفيك    وأثرا ن  دُّايع ما يحُُّّره مرخ البنراء ال لتر      

 ..الحضاري الشامل  –والرُّان  

 ُّررو  ب طائهررا   البرراش أ  يكررو  لهررا     ومررخ أجررل أ  دسررفتر ال             

 ..أنظتفها وكيانادها وحراكها االنسياب  بشكل ناعل ومر  

وال يفحُّه ذلك بشكله التفكامل والتخطط له   إالش بال تل علر             

هناسفه أو هناسة الهيكل الفنظيت  له   أو الخريطة الفنظيتية   ودليلره  

ا يفطلرب مرخ إعرادل هناسرة الفكرر      ن  النظع واالنفظام الفكري   ومنه مر 

اإلسررفراديج    وبفُّييترره ودُّويترره    –بشرركل يفوجرره باالدجرراا الريررادي    

 ..االبفكاري اوليل 

ويفجرره الفكررر بت الجادرره نرر  دعررع التشرررو  الحضرراري بتررنه             

اسررفي ا  اآللررر   ومررا يولرراا مررخ الف ررايص السررلت    ولررياغة الر يررا   

ياسررية   والوقايررة وم الجررة كررل مررا يررالل   االجفتاعيررة واول قيررة والس

 ..ضتخ حيريات الفخل  والفب ية الرُّانية وال لتية وعولتفها السلبية 

 Reengineeringويخفلرر  كررل مررخ هناسررة وإعررادل هناسررة               

الفكررر   والفكررر الريررادي   والفكررر الريررادي االسررفراديج    لكررو  ذلررك  

شرررواه   هررو الفغييررر   ركررخ مررخ أركررا  إعررادل الهناسررة   وشرررم مررخ  

الجوهري   وليس الفغيرر الجزئر  أو الجرانب    نت الجادره مخطرط لهرا       

 ..ودكو  جذرية 

وهنا دظهر ب ض التفاهيع ذات ال  قة   والف  الباش مخ ذكرها           

:وكاآلد  
 
 

                                                 
 
دار أنباء للطباعة / علع االجفتا  ن  نه  الب غة / هاشع حسيخ نالر التحنك . د -: ينظر  - 

 . 4  ا/ ال را   -لنج  اوشرف ا/ والنشر 

/ دار أنباء للطباعة والنشر / ن  نه  الب غة  قفصادعلع اال/ هاشع حسيخ نالر التحنك . د -

 ا/ ال را   -النج  اوشرف 

 995 / بغااد / دار الشؤو  الرُّانية / مفاهيع ن  الفلسفة واالجفتا  / أحتا لورشيا النورا ج   -

. 



    

مجتوعرررة الُّواعرررا والتبرررادا ال امرررة الفررر    : الترررنه  ال لتررر    -

ظررواهر الكونيررة الفيزيُّيررة   يسفرشررا بهررا الباحرره نرر  دراسررة ال   

  (اإلنسانية )   واالجفتاعية (الحية )   والبيولوجية (الجامال )

الت حظرررة الاقيُّرررة وكيفيرررة ) بتحرررادات اإلجرررراءات ال تليرررة ؛ 

( كاالسررفنبام واالسررفُّراء  )   وال تليررات ال ُّليررة ؛  ( دسررجيلها 

الفرر  يُّرروم بهررا مررخ أجررل الولررو  إلرر  الت رنررة الصررادقة برريخ   

 ..ر الظواه

نسررره نكرررري اسرررفنباا  مفسررره   يف لررره    : النظريرررة ال لتيرررة   -

بظرراهرل أو ظررواهر مفجانسررة   لهررا دالالدهررا وم انيهررا   وبهررا    

دفضل الوقائع ودنظيتادها   ود فتا علر  الواقرع والت طيرات      

وبالفوجيهررررات الفوق يررررة أو الفنبؤيررررة ومررررخ لرررر   اسررررفي ا    

 ..التسفُّبل 

لوظرررائ  التنهجيرررة ال لتيرررة التنفرررردل أو أمرررا مرررا دفتررررل نررر  ا            

:الجام ة لها   وبشكل مخفصر 
 
 

   الولررررDescription       الررررذي يحفررررا  إلرررر  ؛ الفصررررني

 ..والفسلسل   والفرديب 

  الففسررررررريرInterpretation     مرررررررخ دوجهادررررررره ؛ اوسررررررربا

 ..والتففرضات ال ُّلية 

  الفنبرررؤPrediction     ومف لُّادررره ؛ الحصررراد اوليرررر للولررر

سرررير   والت رنرررة ال لتيرررة أدال الفنبرررؤ   والفهرررع الررروظيف    والفف

 ..للت رنة 

                                                                                                      
االقفصادية  -اإلدارية واالجفتاعية  تصطلحاتموسوعة ال/ التحنك هاشع حسيخ نالر . د  -

 . 2557 /لبنا   –بيروت / لبنا  ناشرو   مكفبة/ والفجارية 

مطابع الهيئة / م جع ال لوم االجفتاعية / التصرييخ وال ر  التفخصصيخ نخبة مخ اوسادذل  -

 .975 / مصر / رية ال امة للكفا  التص
 
/  983 / لبنا   –بيروت / دار الفنوير للطباعة والنشر /  2م/ سفة ال لع نل/ ل ح قنصوا  - 

 . 44  – 36 ا 
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  الفحكعControl          ومرا يف لره بره مرخ ؛ وظيفرة رئيسرية للترنه

ال لت    والت يار اوليل لل لع   والفحكع نر  دكررار الفنبرؤ      

والفحكع الفرض    وبناء الظروف التحادل للظاهرل   ويحُّره  

 .. اض للفنبؤ ولفاض منضبطاض   ويحُّه دفسير

ووظيفرررة الرررفحكع دف لررره بُّابليرررة م الجرررة موضررروعات            

البحه الخاضرع للترنه  ال لتر  إلجرراء التشراها والفجرار          

 ..ودطبيه االسفاالالت التنطُّية عليها 

أمررررا مصررررادر التررررنه  ال لترررر  نهررررو لرررريس دسررررجي ض محايررررااض               

مف ادل دبفكر لففسيرها للت حظات والوقائع   وهنار قوانيخ ونظريات 

والفنبؤ بها   والفيار ما بينها   والحُّيُّة ال لتية   مراالض ينشاا ال لتاء   

:ومؤشرا بشكل عام 
 
 

  الحفتيةDeterminism .. 

  الحُّيُّررةTruth     ؛ نهرر  ليسرره مررع الواقررعReality   بررل مررا  

 ..يُّررا ال لتاء عخ هذا الواقع   وليسه هنار علتية نهائية 

 التوضرررررروعية Objectivity    برررررراالالدها ؛ االكسرررررريولوجية

 ..والسيكولوجية   واالبسفتولوجية   والرُّانية 

أمررا اوبنيررة التنهجيررة نهرر  ب توميادهررا دفكررو  مررخ ؛ الوقررائع                  

ال لتية   التفراهيع   الفرروَ ال لتيرة   الُّروانيخ ال لتيرة   والنظريرات       

..ال لتية 
2

     

؛  Milkaudلع نه  الرياضيات   حيه يبريخ ميلرو   أما لغة ال            

أنه ليس لك أ  د فُّا با  السحر الرياض  قا بطل داثيرا   و ش شيطا  

الهناسة قا انفهر  مرخ عتلره   نطالترا وجرا ال رالع نيلسروف شرغل نفسره          

 : بفك رموز سر الت رنة   نسيجا أمامه أوالض دلك الرياضة الف  دُّو  

جب أ  دفسرا   حف  دُّو  أننر  الفلسرفة اوزليرة    أنن  أو  سر ي         

دجريرااض إبفكاريراض ال يشربه مرا يوجرا نر         تنالرياضريا .. ل تلك الوض   

                                                 
 
 . 65  – 44 ا / راجع التصار نفسه  - 
2
 . 89  -65 ا / راجع التصار نفسه  - 
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الفجربررة   لكونهررا أنضررل لغررة للتررنه  ال لترر    لفرروانر نيهررا االدسررا        

وااللفزا    والُّارل عل  الف تيع   ومرا  البسااة التنشودل ن  ال لع   

..ُّارل عل  دوليا النفائ  والفروَ الخصبة وال
 
 

ومرررررخ شرررررروم النظريرررررة ؛ الوضررررروح باولفرررررا  والت ررررران               

والتضاميخ واإليجاز والشتو  واالقفصاد   ولهرا ادجاهادهرا الواق يرة      

ومنهرررا التسرررفتال مرررخ الت حظرررات والاراسرررات   وال دسف صررر  علررر   

لهررا أهتيررة  االلفبررار   ولهررا قررارل دقررة الفوقررع أو الفنبررؤ   ومتررا ي نرر       

 ..الفوقع التسفُّبل   –الففسير 

ويجتررع الفكررر الريررادي اإلسررفراديج  برريخ دغييررر الفكررر ونكررر               

الفغيير   وهو ما يفحُّه بترا دحتلره منهجيرة الهناسرة وإعرادل الهناسرة         

ومنهرررا مرررا يف لررره بتجررراالت موهبرررة االبفكرررار واإلبررراا  والفغييررررات       

الت لومرات ووسرائل االدصراالت نر      الجوهرية   وما دسرهع دكنولوجيرا   

 ..إنا  الفكر الريادي ود زيز الُّارات واسفرتارادها 

 –وهنا متا يظهر الفحسيخ التسفتر وجودل اونكار اإلبااعية             

الرياديرررة   ومرررا دفجررره بفطبيُّادهرررا الب يرررال عرررخ الفُّليايرررة   والفوجررره        

لترررا  الت رنررر    باوسررراليب الرقتيرررة   ليف ررراظع االسرررففادل مرررخ رأ  ا 

 ..واسفُّطا  الُّارات التفتيزل والفكاملية   واونكار الجايال والريادية 

ومنرره مررا يفضررل أهتيررة الجام ررات والتؤسسررات البحريررة   ومررا             

يفطلبه مخ الف ليع بشكل عام   والف ليع التسرفتر الرذك  بشركل لراا       

 ..لفنتية اونكار الريادية ضتخ أي مجا  ودخص  

ولفسريع ذلك الباش مخ مشاركة الف ليع غير الفُّلياي ومرونفه             

ومنه إسرهام دجربرة الف لريع ِعبرر االنفرنره   ومفاب رة مسرار الفطبيُّرات         

ودُّويع ودحسيخ الكفاءل الفشغيلية واوداء اإلبااع  التواجه للفحايات   

ية   ومرا  الف ليت    ودعع اونظتة الفاريب –مع دطوير الكادر الفربوي 

يفطلب مخ دوجهات ؛ نظام د لع كي  دف لع لفسرفتر   ومنره د لرع كيفيرة     

دنفيررذ مررا مخطررط لرره بشرركل مسررفاام ومخفررز    كتررا يحصررل نرر  نظررام     

                                                 
 
 . 255 -89 ا / راجع التصار نفسه  - 
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التحُّررره للجرررودل الشررراملة الفررر  دجترررع بررريخ (  Six Sigma) اإلدارل 

 .. والخطا الصفري اإلسفراديجية والفحسيخ التسفتر

  البرمجيات التبنية عل  أسا  غير دُّليراي   نض ض عخ حلو            

وب طرراء مرتررر   ودخطرر  االزدواجيررة والررروديخ الرروظيف  واإلداري     

ود زيررز اإلدارل بتررا هررو جايررا مررع دوأمفرره بشرركل مررارو    وبخطرر      

اإلباا  الفنانس    والحيلولة دو  هار الطاقات الت رنية   ومنه حتاية 

ر الصرررا  الفكررري السررلب    واسررفاامة االقفصرراد الت رنرر  مررخ مخرراا 

 ..والفنانس غير التنف  

وكل ذلك وغيرا   يخام ال تليات الفكرية والفطويريرة ونظترة             

 -الف لررريع   وبنررراء الففكيرررر السرررليع   ودنتيرررة ودطررروير الفكرررر الريرررادي    

 ..االسفراديج  

 

 الفكر بني االجتاهات التقليدية والرقمية: ثانيًا 
 

هخ أاررراف ال تليررة الفربويررة والف ليتيررة وُبناهررا الفحفيررة    درررد           

وامفاادادها إل  الُبن  الفوقية   لوضع نتوذ  حراك  مفكامل يجتع بيخ 

الُّررررارات والطاقررررات   ومررررا يفوجرررره بسررررلوكيات مففررررـشحة   الرغبررررات و

ومسرررفوعبة ل لرررر   بفوجهادهرررا البنائيرررة الفُّليايرررة والوسرررط ووسرررائط    

ُّنية الت لومرات   ومرا دفررزا شربكات االدصراالت      الففاع ت الرقتية ود

 ..  وربتا شبكات الفوالل االجفتاع  التناسبة 

ظهر ادجاهات وإليات االدصاالت الفُّليايرة واالدصراالت   وهنا د          

غيرررر الفُّليايرررة والرقتيرررة   ودفالررريل مكونرررات نظرررام االدصرررا  مرررخ ؛  

إليه   وما ي ُّبه مخ   والترسل   وقنوات االدصا  الترسل   والرسالة 

وهناسررة   وبلررورل الفكررر التفردررب عليهررا     سرر مة ولررو  الت لومررة  

ودبررراد     هترررايونلسرررفة الترسرررل والترسرررل إليررره   وردود ن ل   الفكرررر 

  كتررا هررو عليرره دحررو  ؛ الترسررل إلرر  دور     بفبرراد  الرسررائل اودوار 

 الترسررل إليرره   والترسررل إليرره إلرر  مرسررل   ومررا يفردررب عليرره محررور   
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الفكرر واسررفُّبا  الت لومرات واونكررار والففاعرل م هررا بشركل إيجرراب  أو     

 ..سلب  

 إالش امفرراادات لهررذا الفطررورات  Smartومررا الفوجهررات الذكيررة            

مرررع البيئرررة والتحيطرررة الخرررارج   الفنتويررة ونفائجهرررا الغنيرررة بفاعليادهرررا 

يئرة  والفوالل الت رن  التسفتر   ومرا يفطلرب مرخ أسرس وبنراء لُّيرام ب      

 ..د ليتية ذكية منفجة بالفكر والفنظيع واوداء ال ال  

شررراملة الجرررودل ال ومرررا يفطلرررب مرررخ اسرررفترار اردفرررا  مسرررفوا           

Total Quality والفحررررررايه  الخبرررررررات والفجررررررار     واسررررررفاامة

والتبادرل بحسب بررام     ال ُّلية تسفتر   ودنتية الُّارات والفحسيخ ال

دحراد ود ترل   طة مشاريع ذكية منفجة    ل اونشولطط مرسومة   وج

 ..  دالل موااخ دكامل الفكر االبفكاري 

نررر  التجررراالت   الفُّنيرررات الحايررررة وعنررراها دفطلرررب أ  درررالل             

دراعع     الف  يتكرخ أ   تسفُّبليةالخطط الرسع ب التف ادل ومنها ما يف له

فررو  ودنرر  ظررل بيئررة دنانسررية  ودوجهادهررا اإلسررفراديجية عتليررة الريررادل 

..دنانس  يخام الفطور الففاعل  مع ال وامل الرابفة والتفغيرل 
 
 

   ومنها مهرارات اإلبراا  الُّيرادي    تهاراتلذا الباش مخ دطوير ال          

دسرهع نر     عتليرات أنشرطة و  الفاعل ضتخدورها   لفالذ إبااعية لُّيادل 

اعيرة    اإلبااع  التسفتر والتسفاام   وبفوانر بيئة عترل إبا  دعع الفتيز

اودائيرة   والسريتا نر  التؤسسرات      –ب يال عرخ الضرغواات الوظيفيرة    

الف ليتيرررة   لكونهرررا موجررره إسرررفراديج  لتسرررفُّبل مخفلررر     –الفربويرررة 

التشاريع الفخصصية اإلبااعية والففكير اإلبااع    واسفرتارا ن  بيئة 

   .. البحه والاراسة الريادية 

                                                 
 
 :ينظر  - 

- Haag , Stephen & others / Management information systems ; for the 

information age / 6
th

 edition / McGraw-Hill Higher Education / Now York 

/ Americas / 2007 . 

- Wit, Bob De & Meyer, Ron / Strategy ; process, content, Context / 2
nd

 

Ed., Typeset By J & L Compositions, Filey, North Yorkshire, 2002. 
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   ال تليرررةوالتُّومرررات ال لتيرررة  وبهرررذا يظهرررر مرررا يفطلرررب دعرررع          

ودوانر إليات النظرام الريرادي   ودطروير ورنرع مسرفوا التهرارات نر         

يررة نرر  مخفلرر   ل تليررات الريادا الجانررب الريررادي   ومنرره رنررع مسررفوا 

 ..والُّيادية  اإلدارية ومنها ما يف له بالتجاالت  التجاالت 

لففكير اإلبااع  وإذا دطلب نريه عتل   الباش أ  يكو  ن  ظل ا         

والريادي   وهنار درابط بيخ الففكير اإلبااع  والفكر الريرادي والفكرر   

الريادي اإلسفراديج    وسبل انفظام وبنراء رلريخ ياعتره الفوجره نر       

هناسة الفكر الريادي اإلسفراديج    وديتومة حيويفه مخ لر   إعرادل   

ل ضتخ بيئة هناسفه التسفتر والتسفاام   واالسفترار عل  منه  واض

 ..منفجة دشجع عل  الففكير اإلبااع  وال طاء اإلبااع  

وهنررا يظهررر أهتيررة الفخطرريط اإلسررفراديج  اإلبررااع  الررذك                

والكفاءل اإلدارية اإلبااعية برياددها لهناسة نظع اوعترا    ومرا يحُُّّره    

 مخ جودل التنف  اإلبااع    التبن  عل  أسس م لومادية رلرينة دراعع  

..الت رن   –الففكير ال لت  
 
 

نتررر ض يكررو  مركررز الررذكاء   عنررا الولررو  بررالففكير لترحلررة               

 ..ارات الُّيادية للففكير اإلبااع  سبه ظهور التشكلة   ودنع الته

اإلبااع    بتنه   –وهو عامل مهع ن  اسفاامة الفكر الريادي           

والفتيرز الُّيرادي اإلسرفراديج  نر      مرخ الُّرارات اإلسرفراديجية     ما يفبن 

 ..هذا الفوجه 

ومالل مرخ مراالل عتليرات الففكيرر اإلبرااع  لراا َمرْخ يتفلرك                   

قررارات ومُّومررات الفكررر اإلبررااع  والريررادي   هررو عنرراما يررف لع كيرر    

يف لع   ويف لع كي  يبرا    ويرف لع سربل االبفكرار   ويرف لع كير  دكرو         

 ..ادها النظرية والفطبيُّية   ال لتية وال تلية الفكرل ريادية   بكل مُّوم
                                                 

 
 :ر ض راجع م - 

- Dess, Gregory G. & Others  / Strategic Management ; creating 

competitive advantages / 3ed edition / McGraw-Hill Higher Education / 

Now York / Americas / 2007 . 

- Viardot, Eric / Successful Marketing Strategy For High – Tech Firm / 

3ed Ed., Artech House Boston – London, 2004 . 
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وي ُّبها كيفية منهجية الفراكع الت لوماد  وال لت  والت رنر               

بالشكل التفتيز والتبا    وكيفية دبويبها واسفرتارها بالفوقيه والتوقع 

 ..والتوق  الت ئع 

الولو  إلر   وكيفية الولو  إل  مرحلة ال طاء   ومنه كيفية           

 ..إل  ال طاء الريادي  ال طاء اإلبااع    ومنه كيفية الولو 

يحصل عنا مرحلة البناء الفكري   ومنه البناء كتا هو عليه ما           

الفوجألره  والفحُّره   و الفكري لتنه  البحره ال لتر    ومنهجيرة الاراسرة     

     ولررُّل الفوجرره اإلبررااع  واالبفكرراري   تنهجيررة ذلررك بشرركل مبررا   ب

للولررو  إلرر  الفوجرره الريررادي بالاراسررة والبحرره   ومنرره مررا دفحُّرره       

النظرل اإلسفراديجية للففكير الريادي لبناء الفكرر الريرادي   والولرو     

به للفكر الريرادي اإلسرفراديج    ومنره الولرو  إلر  الففكيرر الريرادي        

التسررفتر   ومنرره التسررفاام   ومنرره بلررورل الفكررر الريررادي اإلسررفراديج    

 ..سفتر والتسفاام والذك  الت

الاراسررة اإلسررفراديج  الررذك    منفررذا يكررو  بوالفكررر الريررادي            

والبحه والفُّص  ودقة اسفكشاناده ودوق اده الترترل   ومرا يحتلره مرخ    

انفهررا  السرربه الهناسرر  نرر  الففكيررر   بتفهومرره البنررائ  والتنررف  بادجرراا 

 ..ال ادية الرياضية  ةلتفواليالتفوالية الهناسية   التفخط  لترحلة ا

ي نرررر  السرررربه نرررر  اسررررفرتار الفضرررراء الت لومرررراد  وال لترررر               

والت رن    بشكل البناء الفكرامل  التنرف  بففكيررا الريرادي   وبرجاحرة      

 ..الفكر الريادي بكل دوجهاده وادجاهاده التنظورل وغير التنظورل 

الريرادي بهناسرفه وإعرادل     ومنه ما يسرهع   وربترا يفكامرل الفكرر             

 : هناسفه بالاعامات وال وامل اآلدية 

 ..سلور واريُّة دفكير ؛ الفردي والجت   والتجفت    -

؛ ال ُّررل الفررردي وال ُّررل الجت رر  وال ُّررل      ةسرررعة البايهررة اإلبااعيرر   -

 ..التجفت   

 .الذكاء ؛ بكل أشكاله الفطري والتكفسب   بتا نيه الذكاء ال ااف   -

لررف لع اإلبررااع  ؛ ومررا يجررري ضررتخ حرراود الفرررد وقارادرره      سرررعة ا -

 ..الف لتية 
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اإلبااعيررة والذكيررة ؛ التباشرررل وغيررر التباشرررل       اكفسررا  الخبرررات  -

 ..والفاريب الذاد  والفاريب مخ لار  حاود الذات 

إمكانيررة الوقايررة والت الجرررات اإلبااعيررة ؛ بتررا يتفلكررره مررخ ملكرررات         -

 ..باقوم الفكر والنفس والسلور والفطبيُّات  ل سففادل متا ياور حوله

قاام حُّيُّ  عل  االنجراز إالش  ؛ ن  إ والُّارات االسف اادات والرغبات -

 الرررذكاءات الُّرررارات التف رررادل  مررروااخ بهرررع وبغيررررهع التفكامرررل مرررع    

 ..ودطبيُّادها 

 اسرفُّامة الفحراي   الرُّة بالنفس واالسف اادات النفسية ؛ ومرا يحُُّّره مرخ    -

 ..التنف  

الفوجررره بنظررررل مسرررفُّبلية   ومرررا يجرررري مرررخ االسفشرررراف   وي نررر    -

دكاملية النظرل مخ ل   التاض  وما يجري ن  الحاضر   وما يفوقرع  

 ..مخ ل   اوسس والبن  الفحفية والفوقية 

الكفاءل والُّارات االسفرنائية ؛ وما يرنا مخ ااقرات إبااعيرة مسرفترل     -

 ..بنظرل إسفراديجية 

لتفكامل بيخ نُّام الُّول والفرا التفاحة وما يحُُّّها علر   االسفرتار ا -

 ..الص يا االبفكاري 

نسريابية لألنكرار االبفكاريرة    االلترونة والفاعليرة و ا مجريات اسفي ا  -

 ..التبادرل وسبه 

 .. الفوانه بيخ البيئة الااللية والبيئة الخارجية   واسفي ا  الفغيير  -

 ..  ارح اونكار ودطبيُّادها اإلقاام والتغامرل والشجاعة ن -

 ..الفخطيط االسفراديج  الذك  بناء انسيابية  -

والروابه    تالفوجهات التسفُّبلية ؛ للفرد والتجفتع ن  ظل التفغيرا -

 ..وما يحيط مخ عوامل 

 ..وجودده   الر يا وهاف االنجاز االبفكاري والريادي واالسفراديج -

ب االبفكرراري والريررادي   بت ررايير الفررراكع الت رنرر  ومررا يرراعع الجانرر -

 ..اوداء اإلسفراديج  

الخيرررا  ال لتررر  والت رنررر  االبفكررراري   وكيفيرررة اسرررفرتار ودطررروير    -

 ..اونكار الريادية 



  9 

وبهررذا نُّررا أسررهته النُّلررة الرقتيررة ومررا أنرزدرره ال ولتررة بكررل                  

للفكرر   لبنراء الرقتر   ادجاهادها ودفاليلها   الفوجهات الفكرية   ناسرهع ا 

الرقتيرة  الفجروات   ن  لطواده الواس ة الخط    متا أدا إل  أ  دكرو  

بريخ الراو  التفُّامرة    التف اظتة االدسا  يوماض ب را يروم بشركلها الواضرل     

 ..والاولة النامية والتفخلفة   والتفطورل 

رياديررة الفُّليايررة والرررورل   ولررذا ألرربل الففرراوت برريخ الرررورل ال              

دطلرررررب االهفترررررام بالريرررررادل الفكريرررررة ة   وضرررررتنها الرياديرررررة الرقتيررررر

  لفحسرريخ االدجرراا الفكررري وال لترر     اإلسررفراديجية   والفركيررز عليهررا   

 .. والت رن  الت الر

ودفوجرررره الريررررادل الفكريررررة الت الرررررل ونلسررررففها   بفوجهررررات            

دخصصية دبن  قودهرا علر  اوسرس الت لوماديرة وال لتيرة والت رنيرة         

 ..البن  الفحفية حف  البن  الفوقية وما يتفا مخ 

    والبنراء الجرانب    وهنا يظهر البناء اونُّ    والبناء ال ترودي           

والبناء الرذي يجترع بنسربة م ينرة بريخ ال ترودي واونُّر  ليحُّره ابي رة          

 ..الفوجهات الريادية للفكر االسفراديج  

ك  ومنهجيرررة ومنررره مرررا يرررؤثر علررر  البنررراء الفنظيتررر  والسرررلو            

الفطبيُّرررات الفكريرررة   كترررا هرررو الحالرررل ضرررتخ التؤسسرررات   ومنهرررا  

رُّانيررة   ومؤسسررات  التؤسسررات الفربويررة والف ليتيررة   والتؤسسررات ال   

 ..لنع وادخاذ الُّرارات  مفصلية   وما يفع مخ التجفتع التان 

ودظهر الستات والخصائ  الرياديرة للفكرر والتفكرريخ   ومرا               

 ..خ اروحات عل  الساحة الفكرية ؛ الفُّلياية والرقتية يطرحونه م

    

 الصورة بني البناء الفكري والفلسفي: ًا ثالث
 

نرر  التجرراالت  Imageدفجرره لصولررية وعتوميررة الصررورل             

اللغوية وال لتية   بتا نيه ال لوم اإلنسانية واالجفتاعية والفلسفية   وما 
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السررلوكية    –ي اب  ومؤثرادرره النفسررية يفرراالل م هررا نرر  الجانررب االسررف

 ..ونفائجها عل  الجانب الفكري والبناء التسفُّبل  له 

  جوانررب لالررة وسررتات    الصررورل ولررذا متررا يفخررذا مفهرروم              

والنفسررية    ودفخررذ بررذلك دالالت لتررس هرر  ؛ اللغويررة والذهنيررة محررادل 

 تاالت التصرطلل  دقة اسف التفهوم الفنية   ويالذوالرمزية والب غية و

التنف ررة الحاجررة ونرر  التجرراالت اإلبااعيررة   ومنرره مررا يف لرره ب وحراكرره 

.. الت رنية –الت لومادية 
 
 

حيرزا نر     Cognitive Unconsciousوال وعر  الت رنر              

م رنة هوية ما نرا   نضر ض عرخ أ  ال واار  لهرا عُّرل لراا بهرا          

..ُّل التنطُّ  عُّل يحتل أنكاراض مسفُّلة دتاماض عخ ال 
2
  

( الررذاكرل ال املررة ) اسررفخام علترراء علررع اوعصررا  مصررطلل و          

لفزا  الوقرائع التهترة نر  ال ُّرل إلنجراز مهترة أو       للف بير عخ الُّارل ال

مشكلة مففرضة   سواء أكانه دلرك التهترة   التوالرفات التراليرة   أو     

خ قول ال واا  ما يسفخامه ن  االسفاال  عخ إجراء الفبار   وهنا يبي

..ن  مسفوا د طيل الففكير ذاده 
3
 

ادجاهررات اودال    اوبشرركل عررام ؛ يتكررخ الُّررو  بررا ش متررا دالررذ             

 :  بتا نيه اإلباا   –مؤشرات الااللة 

دالذ مجاالدها اللغويرة كتفرردل واسرف تاالت ضرتخ دشركيل ولرياغة        -

 ..وسيا  الجتلة 

التحسوسرررة وغيرررر التحسوسرررة   دالرررذ مجاالدهرررا الذهنيرررة الصرررورية  -

وربترا يرؤدي إلر  محاكرال م ينرة ووسريلة دشربيه ولرورل م ينررة   ذات         

 ..دها اقو  ون ل   بروابفها ومفغيرادها ودشكي دها ودراي

                                                 
 
أنرروبولوجية اود  ؛ دراسة اآلثار اودبية عل  ضوء علع اإلنسا  / قص  الحسيخ . د: راجع  - 

 . 46ا /  2559/   م/ لبنا   –بيروت / دار البحار / 
2
/  262ال اد / سلسلة عالع الت رنة / درجتة ليل  الجبال  / الذكاء ال ااف  / دانييل جولتا   - 

 . 45ا /  2555 –أكفوبر 
3
 . 49ا / التصار نفسه  - 
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ناعليرررة و  يالرررذ الخيرررا    السررر ة الجام رررة بررريخ الااللرررة واإلبررراا         -

 ..الفلسفية  االدجاهات

والوقررررع النفسرررر  واإلثررررارل دالررررذ مجاالدهررررا النفسررررية نرررر  الفحسررررس  -

 ..واالنف االت وداثيرادها عل  االدجاا السلوك    واإلدرار والاانع 

 ..دخصصية   لف ن  ش ء م يخ  –دالذ مجاالت الرمزية   لغوية  -

؛ الت ان  والبيا  والبايع   بادجاهات الفنية دالذ التجاالت الب غية و -

يات دضرف  علر  الُّرو     ودُّنيات وجتال   وهو ي ط  عته دالل  م يخ

 ..والفهع والفصوألر والرمزية 

أمررور عرراشل دررالل ضررتخ      وربتررا يكتررخ برريخ اللفررى والت نرر              

 ..يجتع بيخ التادية وغير التادية  الصياغة والفهع الذي

ومنه ما يفحُّه ضتخ البنراء الفكرري وسربل انسريابية التحاكرال                 

  ومرا يضرف  عليره مرخ     الرذهخ والفهرع   والصورل التفكونة وحراكها ن  

 حرررار   كررل مررخ الجانررب الف لترر  والفربرروي والف ليترر    ومررا ُدتليرره      

 ..البيئة  -الشخصية 

ومسرررفوا الرُّانرررة دفجررره بررريخ الوضررروح والفهرررع   والغتررروَ              

 ..والتغالطة والوهع   متا يحاد االدجاا والتسفوا اإلبااع  للفكر 

اإلبرراا    هررو مررا يفحرراد مررخ لرر   امررف ر    وجانررب مررخ سرربل            

اودوات لل الع الخارج    نيضع الفخيرل وسر ة اونره وظهرور الرر ا      

ادها ن  الولو  ودوانُّها وعام دوانُّها   واسفنفاجادها النظرية وإمكاني

 ..بتسفوا م يخ منفجة ومسفترل لنفائ  دطبيُّية 

؛ مفحركة وماركة    ومتا يُّوله ابخ سينا بوجود قوديخ للنفس           

:والنفس التاركة ه  
 
 

  الُّررول التاركررة مررخ لررار    دفترررل بررالحوا  الختررس الظرراهرل

التاركة للصور والتحسوسات الخارجية   نفيجة ما يُّرع علر    

 .. الحوا  مخ انف االت 

                                                 
 
 . 75ا / التصار نفسه / قص  الحسيخ . د - 
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        والُّررول التاركررة مررخ الرراالل   وهرر  مررا دنرراظر الحرروا  مررخ

 ..لتس قوا باانه   ودغاير ابي ة ال تل 

عنرررا ؛ الحرررس    ةودفوقررر  لررراا ابرررخ سرررينا الُّررروا الباانيررر                   

  الخيا  التصوشرل   التفخيلرة والتفكررل   الوهتيرة والضرانة       التشفرر

   ةوالحانظررة الررذاكرل   والُّررول التفخيلررة دفوسررط قرروا اإلدرار الباانيرر  

وما يجتع أو يفوسرط بريخ الحرس وال ُّرل مرخ الُّرول التفخيلرة   وهرو مرا          

لهررا يفصرر  بالحسرر  والفجريبرر    والشرراعر ال يسررفطيع أ      يج ررل عت

يحرراث درراثيراض نرر  نفررو  التفلُّرريخ إالش عبررر الصررورل الشرر رية   عنرراما    

..ينجل ن  لياغة ماددها 
 
  

وميز الفاراب  الصاقية وعام الصراقية   وج رل الصرورل نر                 

الخطرررا  الشررر ري هرررو دخيرررل   لرررذا يحترررل الفخيرررل كرررذ  بالجتلرررة        

لخطرررا  النررررري لررره مسررراحة مرررخ الصرررا    وعرررام ج رررل الصرررورل   وا

..محصورل بالفُّليا الخارج    ودلل نيها الكيفيشات النفسانية 
2
 

وال يتكخ أ  نجزم با ش الخطا  الش ري يحتل الفخيل   كذ             

 ..بالجتلة   وإنتا يالذ جانب أو نسبة مخ الصاقية وعام الصاقية 

س ن  هرذا الخصروا علر  دكرويخ الصرورل بريخ       وهو ما ين ك          

البنرراء والتحاكررال الفكريررة والفلسررفية نرر  جانبيرره الررذاد  والتوضرروع    

كتا يحتل ادجراا منره ليكرو  ضرتخ الففكيرر االسرفاالل  والتنطُّر  ومرا         

 ..يفطلبه مخ حلو  التشكلة 

نفيجة ومور منظورل وغير منظورل ؛ Creativity  اإلباا و           

ه واالسفحااث البسيط والت ُّا   ودسربُّه مجتوعرة مرخ ال تليرات       للخل

ويكو  منها التفترل بالففكير اإلبااع  والففكير االبفكاري   وما يرؤدي  

                                                 
 
 . 75 -75ا / الترجع نفسه  - 
2
 . 65 -64ا / الترجع نفسه  - 
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والرُّررة  لل سررف اادات والسررلور الفنظيترر  والجهررود التبذولررة والتبررادر  

..بالنفا    وما يولاا مخ أدوار ناعلة ومفكاملة 
 
 

نرة واولرالة واالنسريابية    وتبا  بريخ الفاعليرة والتر  ويجتع ال            

والاوانع والترابر والط قرة  والحوانز والف ُّيا والبسااة واالسف اادات 

لرُّانررة والخصرروبة والفخيررل والررر ا ومررا يحتلرره مررخ إنررا  واسرر ة وا      

 ..ودسار  الفنتية والفطوير 

ومرررا يجترررل مرررخ لصرررائ  ذاديرررة وموضررروعية   وحساسرررية             

   جوهريررة وواسرر ة ودغييرررات جانبيررة رار مررا يرراور مررخ دغيرررات وإد

ل وادجاهررررات الحلررررو  التبفكررررر   ويفحسررررس لنُّررررام الضرررر   والُّررررول   

 ..واإلبااعية 

 الرُّررةوالتنب رره مررخ قررول الشخصررية     وربتررا كررا  باإللرررار             

 ..والحواجز يفخط  كل الت وقات  النفس   أ ب

ينطلرره مررخ وغيررر الفخصصررية   ل نكررارا الفخصصرريةويفجره با            

اإلبرااع   نظرل نلسفية ناحصة ولصبة ومرترل   ليكو  نفرائ  الففكيرر   

غيررر مررالوف وغيررر مبفكررر ومفتيررز وريررادي   بتررا يحتلرره مررخ محفرروا 

 ..دُّلياي وغير مسبو    ومشر  بنفائجه 

ولإلباا  نظرياده التف رادل   منهرا مرا ينظرر إليره مرخ منظرور                    

ومنظرور نفسر    ومنظرور سرلوك    ومنظرور نسريولوج           ابي    

لصولرية  ارائُّره نر  الفحصريل   و   لصولرية  و   ومنظور م رنر  

إلررخ   .. التنظررور البيئرر    ومنظررور الشخصررية   ومنظررور اجفترراع     

وس مة االدجاا والبيئة الحاضنة   وما يردبط ب وامل الففكير اإلبااع  

 ..بيخ الذكاء واالبفكار 

و  وربتا دطلب النظر للتبا  مخ ل   كل منظرور   ومرا يكر              

 ..عليه التوق  التسفرتر للتبا  

                                                 
 
الهناسة الفنظيتية و؟أثرها ن  إسفراديجية اوعتا  ؛ دراسة / نادي حسخ جابر : راجع مر ض  - 

رسالة / لحلة الف ليت  ال ام ومسفشف  مرجا  الف ليت  ن  محانظة بابل حالة ن  مسفشف  ا

 . 3 25/ جام ة الكونة / ماجسفير مُّامة لكلية اإلدارل واالقفصاد 
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بهذا الباش مخ أ  يالل ضتخ كل منظور متا دُّاشم ذكرهرا   مرا              

  والتكفسرررربات يجررررري مررررخ عتوميررررة مكفسرررربات الفربيررررة والف لرررريع     

 ..الت لومادية 

سرربل اسررفرتارها مررخ ظهررور مررا  واوهررع مررا يررالل ضررتخ دائرررل          

يفحرراد مررخ إبررااعات   ومررا يتفلررك التبررا  مررخ أدوات   ومررا يتفلررك مررخ   

 سبل إبحرار ما يتفلك مخ داعو وإلية وو وأهااف وغايات   ر ا وإنا 

 ..ن  التجاالت التسفهانة لإلباا  

التوهبرة  و الُّرارل  وما يفبلور وما يفحُّره مرخ نفرائ  دجترع بريخ                

  وربتا دلل عامل التهنية   وما يفحاد مرخ نلسرفة كامنرة أو    واالبفكار 

 ..  ظاهرل لإلباا

 

 لألفكار الريادية ةاملهارات التنظيمي: ًا رابع
 

وبشرركل مخفصررر   دفجرره اونكررار الذكيررة بر يررة إسررفراديجية                 

ن  الفغيير التنرف  والفطروير الترترر والتسرفاام   بفوجألره       وقارل ورغبة

 ..وانه فم –منفظع 

مجريررات الفلسررف  والريررادي   و  –ومنرره يررفع البنرراء الت رنرر               

سرررعة االسررفجابة والفكيرر    والفوجرره التررر  والفاعررل واالنسررياب        

اوداء ال رررال    واكفشررراف االنحرانرررات أو     -والفركيرررز علررر  الفنفيرررذ    

..اولطاء وع جادها   والنفائ  التفحُُّّة 
 
  

الت االعفيادية   ينضوي مسفوا التهرارات الفكريرة   ون  الحا           

د لرع ودربيرة    ؛ وما يجرري مرخ    والت رنية ن  ظل الُّارات والخبرات 

 ..ود ليع وداريب 

                                                 
 
أب اد اإلسفراديجية التسفاامة ودورها ن  بناء التنظتات / قيصر عل  هادي م له : يراجع  - 

رسالة / اراء ن  شركة زيخ ال را  ل دصاالت الذكية ؛ دراسة اسفط عية آلراء عينة مخ الت
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وعنررراما يصرررل الشرررخ  نررر  عطررراءا إلررر  مرحلرررة اسرررفرتار             

مواهبررره باالبفكرررارات واإلبرررااعات   نررر، ش مرررا يجرررري   بشررركل مبسرررط    

تكرخ  الحيادية للفكر اإلبااع  وهناسرفه كترا ي   ومخفصر   ضتخ الاورل

 :التخطط اآلد   ضتخ نهابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبيخ هناسة وإعادل هناسة (  ) مخطط 

 الت رن  الريادي االسفراديج  –التنفو  الفكري 

     

يظهررررر مررررا يفطلبرررره مررررخ منظومررررة الفغييررررر      متررررا وعنرررراا              

الُّياديرررة  –والُّرررارات اإلداريرررة  واالسرررف اادات والتهرررارات الفنظيتيرررة 

للفنسرريه واوداء بشرركل انسررياب  دنفيررذي لألنكررار والت ررارف الرياديررة      

 :وكاآلد  

  مررا ؛ و النظررريالريررادي الفكررري والت رنرر   التنفررو مسررفوا

يشتل بنفاجاده علر  قرارات الشرخ  التنرف  لألنكرار الرياديرة       

 التنفو مسفوا 

الفكري 

والت رن  

 النظري الريادي 

 التنفو مسفوا 

 الفكري والت رن 

الفطبيُّ  التحاود 

أو الفجريب  

 بالتهارات الفنظيتية

 التنفو  فوامس

 الفكري والت رن 

الفطبيُّ  الواسع 

بالتهارات 

 الفنظيتية 

 

إعادل هناسة التنفو  

 الفكري والت رن  النظري
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يحراث  فها   مع مراعال كل مرا  وهناسفها   ومسفوا اسفراديجي

  ومرا  مخ دغييرات ضتخ البيئة الااللية ؛ وما دتفلكره مرخ قرول    

البيئرة  يحاث مخ نجوات الض     ومخ جانب إلر ما يف لره ب 

 ..الخارجية ؛ وما يظهر ضتنها مخ نرا ودحايات 

  التحرراود أو ) الفطبيُّرر   الفكررري والت رنرر   التنفررو مسررفوا

توجبرره   بالتهررارات الفنظيتيررة ؛ وهررو مررا يحُّرره ب ( الفجريبرر  

اإلشربا  بشركل    -اسفط   لتاا دلبية مرا يظهرر مرخ الحاجرات     

 ..اسف تال    بشُّيه التنظور وغير التنظور 

 ( الواسرررع ) الفطبيُّررر   الفكرررري والت رنررر   التنفرررو  مسرررفوا

بالتهرررارات الفنظيتيرررة التفررروانرل للتشررررو  ؛ وهرررو مرررا ُيلبِّررر    

يحُّرره ومررا اإلشرربا  بشرركل واسررع وجترراهيري       –الحاجررات 

مسرفوا   دلبيرة  لتفطلبات التطلوبة   وبحسرب مرا يتكرخ دحُّيره    ا

بالفوقيرره    ال رررَ والطلررب   وأسرربُّية أحرراهتا علرر  اآللررر   

 ..والتوقع والتوق  

     إعادل هناسة التنفو  الفكري والت رن  النظرري ؛ حينترا يبراأ

والرغبرررات انخفررراَ مسرررفوا الطلرررب بشررركل يف لررره برررالتيو   

ناعليفرررره اإلشررررباعية   واالضررررتح   للتنفررررو  و   واإلشرررربا 

والولررو  إلرر  مرحلررة شرريخولة الفكررر أو دهايررا دورل حيررال      

 ..التنفو  الفكري والت رن  

عنررا الفكررر االبفكرراري واإلبررااع  دكررو  التنانسررة والففرررو        و          

 الفنانسرر  علرر  أسررا  الف قرر  مررع اآللررر والبنرراء الت رنرر  الفكررامل     

 ..وليس عل  أسا  الصرا  والفامير 

والفكر الريادي االسفراديج  يوجهه الفكامل البنائ    والفكامرل           

 ..مخ الخريطة اإلبااعية البنائ  مع مواهب وابفكارات اآللريخ 

التسررراحة حرررادل ويالرررذ الففكيرررر اإلبرررااع  كرررل االدجاهرررات الت           

 ..  ووضع الحلو  غير ال ادية وغير التحادل 
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 لفلُّائيررة   الفرر  دجتررع برريخ النفررا  ؛ الترونررة ا هكتررا دسررهع نيرر             

التوهبرة  والفنو  والسر ة   مرع اولرذ بنظرر االعفبرار ؛ ألرالة       الفكري 

الففكير اإلبااع  الذك    وماا دبلور ما يفضتنه مخ مسرفوا نلسرف    و

 ..وم الجفها دخصص  بالتشكلة 

والت اهرررررا وهرررررو مرررررا داعتررررره بررررررام  ولطرررررط الجام رررررات             

 ..ت ئتة التفطورل والومؤسسات البحه ال لت  سسات الفربوية والتؤ

وعنرراا يكررو  مررنه  الفحليررل وسرربل الفركيررب   وسرربل دتكينرره               

اآلن  أو التسفُّبل  مخ شتولية التنطه   وما يحُّه مخ هناسرة وإعرادل   

هناسررة الفكررر اإلبررااع  التررر    ووضررع اوسررس والبنرراء   ومررا يررالل  

اف وغايررات د تررل علرر  بنرراء الفكررر الريررادي    ضررتخ جرروهرا مررخ أهررا  

 ..واالسفراديج  

وال يُّ  عنا هذا الحا   بل يف ااا إل  ما يتكخ أ  ينطبه عليه           

 ..إعادل الهناسة اإلسفراديجية التسفترل والتسفاامة   ودكاملها مخ 

عامررل مهررع نرر  االدجرراا نحررو     وربتررا كانرره الفجررول الت رنيررة            

يرة اإلبااعيرة نر  الففكيررر اإلسرفراديج    وذلرك ل دجراا نحررو ردم       الرياد

هررذا الفجررول أو الررنُّ    ومررا يفطلبرره مررخ انسررجام كيفرر  محُّرره لظهررور 

 ..الحاجة ثع اإلشبا  

والريادل مؤدية بحُّيُّفها وذادها إل  دحُّيره ظهرور الحاجرة   أي             

 ..البه  إنها دظهر التنفو  قبل

  ومنهررا الريررادل عنررا ال رررَ و االبفكررار ا ناعليررةلررذا دكررو  هنرر         

 ..  وظهور الحاجة ثع إشباعها اونكار 

وبهررذا يتكررخ أ  يسرربه مررا دُّرراشم ذكرررا بتررا نؤشرررا بررالتخططيخ              

التررؤثر علرر  مسررفوا الفكررر الريررادي االسررفراديج  الررذك         خ ياآلديرر

ع الحاجرة عنرا   اوو  يترل الحاجرة مرا قبرل الريرادل   والرران  يتررل موقر       

 :الريادل 
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 يبيخ بشكل مبسط الحاجة واإلشبا  الفُّلياي والرودين (  2) شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 يبيخ بشكل مبسط (  3) شكل 

 الريادل واإلباا    والحاجة واإلشبا  غير الفُّلياي

 

وبشكل عام ومبسط ؛ دكرو  التهرارات الفنظيتيرة قبرل وعنرا ظهرور           

التبرا  واالسرفراديج    مفجره وكترا موضرل       التنفو  الفكري الريرادي 

 :بالشكل اآلد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبيخ بشكل مبسط الريادل واإلباا  (  4) مخطط 

 عنا لط اإلسفراديجية الذكية والتسفاامة والتسفترل

 اإلشبا  الطلب الحاجة

ظهور 

 التنفو 

ظهور 

 الحاجة
 اإلشبا  الطلب

ظهور 

 التنفو 

ظهور 

 الحاجة
 اإلشبا  الطلب

 

االسفراديج   الفكر

والتسفاام  الذك 

 والتفجاد
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وهو قرائع أو مراعوم بطبي رة االدجراا الفلسرف  للفربيرة والف لريع                   

  إعرادل الهناسرة بترؤثرات البيئرة     والبحه   واعفتادية اسرفتراريفه علر  

الاالليررة والبيئررة الخارجيررة   وسرربل اسررفرتار رأ  التررا  الت لومرراد       

والفكررري والت رنرر  كُّررول للتشرررو    ضررتخ مررا يفرروانر مررخ ظهررور       

 ..فرا ال

  لبيئررة الاالليررة سررفراديجية الفُّليايررة دكررو  الُّررول نرر  اوعنررا اإل          

لرذ بنظرر االعفبرار ؛      مع اولخارجية ن  البيئة اوما يُّابلها مخ نرا 

لبيئة الااللية   وما يُّابلها مخ الفحرايات والفهايراات   نُّام الض   ن  ا

 ..ن  البيئة الخارجية 

ودفبايخ اإلسرفراديجية نر  لضرع الريرادل واإلبراا  عنرا الفررا                 

غير الت لومرة علر  أرَ الواقرع   ومرا دفروانر مرخ الُّرول الكامنرة عنرا          

ظهرور الحاجرة لراا التسرفهلك   ومرا ي ُّبهرا مرخ        وا يالريادل لفولمنطُّة 

 ..االنفشار مراحل الفحو  مخ الفجريبية إل  

 ودفجرراد دظهررر الريررادي   -وضررتخ دورل حيررال الفكررر اإلبررااع          

مسرررفويات  نُّرررام الُّرررول ونُّرررام الضررر     ومرررا يفحُّررره مرررخ مسرررفويات 

ة وإعررادل هناسررة بتنظررور هناسررذلررك   وفحررايات الفرررا وال ومسرراحة

.. الريادي  -اإلبااع   الفكر
 
 

وهررو مررا يفحُّرره بشرركل ناعررل وبررالخط  الواسرر ة   عنرراما دالررذ            

التؤسسررات الفربويررة والف ليتيررة والتؤسسررات البحريررة الرياديررة دورهررا   

  واسرفاامفها  التواهرب واإلبرااعات    ودنتية ودطروير  الحيوي ن  حتاية

 ...بغير دتييز ومحابال 

 

 

                                                 
 
 :ينظر  - 

- Levy, Margi & Powell, Philip/ " Strategies for growth in SMEs The role 

of information and information systems ", Charon Tec Pvt. Ltd, Chennai, 

India, 2005 . 
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 الفكر الريادي والتنفيذ واألداء االسرتاتيجي: ًا مسخا
 

االسررررفراديج  وللفغيررررر الجزئرررر  والفغييررررر الواسررررع للفكررررر                

التفردب مخ جررشاء ابي رة اونشرطة      و  وهناسفه   الفحايات الواس ة 

ا التجفت رات  ل  مسيرل الحيرال   بترا نيهر   التخاار الف  دتفا إمؤثرات و

 ..ة والتؤسسات التخفلف

علرر  ال لرروم والت ررارف    ربتررا الفوجألرره بترراا اعفترراد الفكررر   و           

مرررا يف لررره بررررورل الت لومرررات  مسرررفوا حراكهرررا الريرررادي   كترررا هررروو

واالدصاالت التف اظترة الفراثير والنفرائ    والتف اظترة دوالرا الفجروات       

ود ررراد عواملهرررا ودنرررو  مراكزهرررا وادجاهادهرررا   ودنفيرررذ وأداء التهرررام   

 ..ومة الترس

الفُّنيررات والتنفجررات الرقتيررة ونضرراء الت لومررات     نرر، ش عليررهو          

وليروردها ومرا دسرت  بفكنولوجيرا الت لومرات وال ولترة   وحفتيرات       

الَتُّـِْارل والترونة وما دانع مرخ رغبرات بفوجيره نظرع مهرارات الجرودل       

رن    والتبادرات اإلبااعية الذكية التبنية عل  الت رنة واالقفصاد الت 

الفكرررر نررر  عالتنرررا    –بتنظرررور حفتيرررة دسرررار  دورل حيرررال الت لومرررة    

الت الررر الت رنرر    ومررا دفطلبرره التشرراريع بشرركل عررام   والجام ررات    

والتؤسسررات البحريررة بشرركل لرراا   مررخ جوانررب وقائيررة وع جيررة        

والفحسرريخ التسررفتر نرر  كررل االدجاهررات ذات ال  قررة   بتررا نيهررا قطررا   

..لكفرون  الف ليع االالفربية و
 
 

ومنه ما دفاثر به البيئة الااللية والبيئة الخارجية مرخ مرؤثرات              

الت لومات والبيانات   وما دفرزا مخ دحليل ومواق  داللية دفحكع بهرا  

الُّررررارات التفنوعررررة   والرغبررررات الفنفيذيررررة   ومررررا دفرضرررره الخطررررط  

ر مرخ  يفروان اإلسفراديجية الترسومة والت تولرة بحسرب مرا مفروانر ومرا      

   ا دؤثر عليه الجام ات االنفراضية  ومجوانب مادية وم نوية وعُّلية

                                                 
 
مركز دراسات الوحال / الفضاء الت لوماد  / حسخ مظفر الرزو . د: يراجع عل  سبيل الترا   - 

 . 2557/   م/ لبنا   –بيروت / ال ربية 
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وهو نفا  ما مخطط له نر  الف لريع االلكفرونر  وقارادره علر  الايناميرة       

..والجاهزية االلكفرونية ن  أنشطة االقفصاد الرقت  
 
 

 Strategicاالسررفراديج   اوداءو ويجتررع الفكررر الريررادي              

performance  لفكرررر مرررخ الفيرررار الترررال ت    بررريخ دكامليرررة نظرررام ا

  واالنجراز اإلبرااع      اآللية وغيرر اآلليرة   ال تليات الفكرية  ومجريات

للفكرررر الريرررادي وديتومفررره   واآلثرررار التسرررفُّبلية والترررردودات اآلنيرررة   

 ..والتسفُّبلية عل  مخفل  اول ال 

لفوسرررررع ال لتررررر   ودظهرررررر مؤشررررررات أدوار االسرررررفُّرار وا              

والت رن    وما دحادا وما دفبناها التؤسسرات الفربويرة والف ليتيرة مرخ     

الر ا والرسالة واوهااف والغايات   وما يحصل مخ نفائ  ومحادات 

 ..الفُّييع والفُّويع الاوري 

وكتررا للترروارد البشرررية أدوارهررا ودبرراد  اودوار   ومررؤثرات               

للفكرررر أدوارا ودبررراد  اودوار التوقفيررررة   الفغييررررات والروابررره   نرررر، ش   

والتكانيررة والفوقيفيررة   ومنهررا مررا يفخررذ ادجاهررات دُّليايررة   وألرررا مررا   

د رراد عتليررات  عليرره يجررري عليهررا االدجاهررات غيررر الفُّليايررة   كتررا هررو

 ..ونفائ  ما يحصل بيخ الفطبيُّات الذكية ؛ الرقتية وغير الرقتية 

واوسرررلو    ي نررر  بنررراء الفكرررر      وحررريخ الجترررع بررريخ الفنفيرررذ              

اوداء   ودوجهرررره بتسررررفوا الجتررررع  –اإلسررررفراديج  التررررؤدي للفنفيررررذ 

  ( أسررلو  دنفيررذ  ) والُّيررادل ( دنفيررذ ) الفكررامل  لل  قررات برريخ اإلدارل   

الُّيرادي   –والنسبة التفكونة عنها دتررل مسرفوا دحُّيره الرذكاء اإلداري     

 ..بر ية إسفراديجية مسفترل 

فكررر الريررادي أهتيفرره ودرراثيرا علرر  الخطررط التسررفُّبلية ومررا     ولل         

دفطلبرره مررخ دنفيررذ وأداء عرراٍ  بتنحرراا اإلسررفراديج  الررذك    ومررا يفجرره    

بفنتيفه ودطويرا ود زيزا للرُّانة وس مفها واقفصاديات الت رنرة علر    

مسرررررفوا الُّطاعرررررات التفنوعرررررة   ومنهرررررا التؤسسرررررات التجفت يرررررة      

التنظرورل نر  التجراالت التهنيرة الفاعلرة       واسفرتارادها التنظورل وغير

                                                 
 
 .وما ب اها  9 3ا / الترجع نفسه  - 
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والسلوكية الفرديرة والجت يرة والتجفت يرة   والفوجره السرلوك  الهرادف       

بحسب ما دفبناا الخطط الُّائتة عل  ال ته الفلسف  الجامع بيخ مخفلر   

مفطلبررات الحيررال التفوالررلة علرر  أسررا  الفغييررر التسررفتر الررااعع لكررل   

 ..دوجهات حتاية التجفتع 

وجرذبها  واسرفي ابها  والباش مخ وضع برام  ذكية   لها دحسسها           

الفاعل ن  دعع الففكير الريادي   وما يحتله مخ دوجهات نلسرفية قائترة   

علررر  الفكامليرررة اول قيرررة   وعلررر  أسرررس مفررراهيع م رنيرررة واضرررحة      

ال رررررالت  مرررررع االحففررررررا    و اإلقليترررررر  ومشرررررفركة علررررر  التسرررررفوا   

 ..  كتا يحصل عنا اليابا  مر ض انية الرُّ –بالخصوليات الحضارية 
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 املبحث الثاني
 الفكر بني اإلصالح والتدريب واهلندسة الريادية 

 ودور اجلامعات ومراكز األحباث
  

واسرررفكتاالض للتبحررره التفُّررراِّم   وبحسرررب محرررادات البحررره                   

رز الصر ح نر    يفطلب دراسة ما يحفاجره مرخ الفراريب واإللر ح ونر     

 لفطورات واالدجاهات الفنتوية عل  ونهادجاهاده ودعته بتواكبة كل ا

دوجهات نلسفة ال لرع الت ئرع بادجاهرات هناسرة وإعرادل هناسرة الفكرر          

 ..وما يج له مخ وضع اوسس والبناء الريادي واالسفراديج  

 :لذا سفكو  التحاور بتحاودية البحه كاآلد           

 . اريب والفكر الريادي اإلسفراديج الف: أوالض 

 .اإلل ح والص ح الفكر بيخ : ثانياض 

 . نلسفة ال لع وهناسة الفكر الريادي واالسفراديج : ثالراض 

 .الفكري الُّويع ث ن  البناء بحادور الجام ات ومراكز او: ب اض را

 

 التدريب والفكر الريادي اإلسرتاتيجي: أواًل 
 

يكتررخ برريخ الحاجررات التفطلبررة      مررنه   Training الفرراريب              

ومواكبرة  لفنتية ودطروير  ولُّل التواهب والُّارات  لألنشطة التفنوعة

يرنع مخ مسفوا الكفاءل والفاعلية و ن  أنشطة الحيال  لفغير والفغيير ا

 ..ودحسيخ اوداء   وذلك مخ ل   برام  دخصصية محاود الزمخ 
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ومسررفوياده ودخصصرراده   نتنرره مررا     حيرره دففرراوت ادجاهادرره             

: يكو  عل  شكل
 
  

 ودطرروير قررارات الترروارد البشرررية   ودطرروير التواهررب  داهيررل 

اسر ة    لخوَ أعتا  ودطبيُّرات م ينرة محراودل أو و   ولُّلها 

 ..أو دحسيخ مهارات م ينة 

    دوجره إلررر للفرراريب يفصررل باهرااف م ينررة وم لوماديررة م ينررة

ومسرؤوليات   ربترا دف لره     اموداء   وما يفطلب مخ إنجاز مهر 

 ..بالجوانب الريادية أو الُّيادية للفكر 

    يسرررهع نررر  درنيرررع أو درقيرررة أو انفُّرررا  مرررخ منصرررب آللرررر أو

أو دنظريع وانسريابية أنظترة     ل ردُّاء بتسفوا وظيف  وأدائر    

 .. م ينةوأنشطة 

  وهنررار وهنررار الفرراريب الفُّليرراي والفرراريب غيررر الفُّليرراي               

  ومنره مرا يرالل ضرتخ      الياده وورشه دالل أو لرار  النشرام   دكو  ن

برامجرره وسررائل وأجهررزل وإليررات ودُّنيررات حايرررة   ومررا يفضررتخ مررخ       

 ..م لومات وبيانات وعلوم وم ارف مفُّامة 

والفاريب التفُّاِّم   هو ما يف له بالفكر والريادل الفكرية   وما            

مخ الفكر الريادي   بحسرب مرا   إسفراديجية يفوجه للولو  إل  مرحلة 

يفحرراد مررخ مرروااخ الفكررر الرروظيف  واودائرر  ونلسررففه   ومررا دتفلكرره         

 .. ومواهب التوارد البشرية مخ قارات ومؤه ت عُّلية

ودسهع ال تليرة الفربويرة والف ليتيرة ونلسرففهتا بجوانرب بنائيرة                  

تهررارات نكريررة مف ررادل   ومنهررا مررا يف لرره ويسررهع بالفرراريب وكسررب ال  

 ..والخبرات ودفاعلها 

بررا  ال تليررة الفربويررة  ؛ ( الخشررا  ) يرررا مررخ جهررة ألرررا  و          

نهرررر  السرررربيل إلرررر  دجايررررا الحيررررال    باعفبارهررررا ضرررررورل اجفتاعيررررة 

                                                 
 
ات والفاريب ال  قة بيخ دُّانة الت لوم/ شيتاء عبا اللطي  سلتا  التشهاان  : ينظر مر ض  - 

مسحية آلراء التاراء ال امليخ ن  الشركة ال امة للنُّل البري وأثرها ن  الُّارات التتيزل ؛ دراسة 

 . 2552/ جام ة بغااد  –رسالة ماجسفير مُّامة إل  كلية اإلدارل واالقفصاد / 
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نتخ ل   الفربيرة    بتسفويادها التادية والفنية واالجفتاعية واول قية 

لبرادرره الفرر  ارادرره ويكفسررب الفرررد مه  وأجهزدهررا التفنوعررة  ووسررائلها

.. االجفتاعية -التياانية االناما  ن  حياده  إل دؤهله 
 
 

ر ن  كل ما يفغيمواكبة ودالل ضتخ ديتومة ودطور الفكر              

 ..  ودُّنيات وأنظتة وبرام   ةاديوغير م ةال الع مخ جوانب ؛ مادي

مفطلبات  يه مخلذا يف زم الفكر مع الفُّنيات بُّول ما يفردب عل           

الهناسرة   الفاريب   نكل مرا يطررأ مرخ جايرا وريرادي   يُّابلره مفطلبرات       

 ..الفطوير بكل أشكاله و وإعادل الهناسة

وبهررذا يتكررخ الُّررو  بررا ش هنررار مررا يظهررر مررخ مفرراهيع   منهررا ؛             

الفكرررر الفُّنررر    والفكرررر الفُّنررر  الريرررادي   والفكرررر الفُّنررر  الريرررادي        

 ..اإلسفراديج  

ولكلٍّ له ر يرا ورسرالة ونلسرفة وأهرااف وغايرات   ولره إليادره                   

  ومرا يفجره مرخ حررار     ومسفوا ناعلية وانسريابية ومرونرة   ومؤشراده 

 ..الكتية  –بتسفوا محادات الجودل نكري 

 

 واإلصالح الفكر بني الصالح: ثانيًا 
 

ت مضررراميخ واسرررف تاالت ودالالواإللررر ح يالرررذ الصررر ح            

مف ادل   ن  مجاالت دباأ برالفكر والنظريرات واإليرايولوجيات   ودتفرا     

 ..لفشتل النفس والسلور عل  التسفوا الفردي والجت   والتجفت   

ولكل نظام ماا ل حه الزمان  والتكان  والتوقف    وماا            

إمكانيرررة حاجفررره لإللررر ح والتوائترررة والفخطررريط والفطبيررره ونفائجررره   

                                                 
 
 /حايرة مكفبة الُّاهرل ال /االجفتا  الفربوي واإلرشاد االجفتاع  / مصطف  الخشا  : راجع  - 

 . 2ا  / 97  / م

دراسة )الفلسفة السياسية واالجفتاعية عنا جا  جار روسو / نزار عبا اومير درك  الغانت   -

 . 2555/ جام ة الكونة  –ة اآلدا  رسالة ماجسفير مُّامة ال  مجلس كلي( / دحليلية
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الفشرري     أو مرا   و ه   وهو ما يف له بج له الفكوين ودواللودُّويته 

 ..  والتوالفات الوظيفية يف له بجانب الفولي  والول  الوظيف  

أنرراد   مرخ  حرا ليفه ودوانُّه التفباد  كفرد أو واولكل إنسا  ناع           

 مررخ حرا ظع ناعليفرره ودورا ودراثيرا   حينترا يكررو  وا  التجتوعرة   ود را  

بالزمررا  والتكررا  والتوقرر    ومررا يف لرره    فتررع   والفصرراقه اد التجأنررر

وإمكانيادره  واسرفي اباده  وقابليادره     الجساي والفكري   بج له الفكوين 

  وهو ما يف له بجانب التوالفات الوظيفية الرذي يفكامرل   واسف ااداده 

ليكرو  الشرخ  التناسرب نر  التكرا  والفوقيره       مع الولر  الروظيف    

 ..والتوق  التناسب 

ولررذا مررر ض ؛ دف رراد لرررور ودوجرره اإللرر ح إلرر  ؛ إلررر ح                  

إداري ومررال    إلرر ح اقفصررادي   وإلرر ح اجفترراع    وإلرر ح      

 .إلخ .. سياس    وإل ح ثُّان  

وبشكل عام ؛ ال يتكخ دجاوز مسفوا مرحلة اإلل ح التادي           

فره أو أسرهته   ة   الفر  أحاث الحضارل الت الرل   بصورا التفنوعر ن  

به الفكنولوجيا   وعصر غزو الفضاء   وعصر الت لومادية واالنفجار 

  برل  الت لوماد    وما أحاثفه مخ د اظع الفجوات بيخ الشر  والغر  

حف  ما بيخ الاو  التفُّامة ذادها   وربترا حفر  علر  لر يا التشراريع      

 ..دالل الاولة الواحال   نفولا الفجوات الواس ة بيخ اونكار 

علرر  ب ررض     مررا ارررأ ويطرررأ   جانررب مررخ مؤثرادرره  أيضرراض و           

ة   بالشررركل التباشرررر وغيرررر التباشرررر   وبالشررررو   يفوجهرررات الفلسرررفال

التنظور وغير التنظور   كتا هو عليه ما بلغ ذرودره الحايررة بفسرخير    

الحاسررو  ب،مكانادرره الجبررارل كررادال عت قررة نرر  يررا ال بُّريررة ال لتيررة         

ج رل كشرر  ن سرفة ال لررع ال حُّريخ   بررا  ال لرع لررع ي ررا      التباعرة   ومررا 

ة ير مرخ الت رنرة التنجرزل التربفرة   وكونهرا ن اليرة منطُّ       البفة بناء مشيااض

..ومفوالية 
 
 

                                                 
 
 –الحصاد  –؛ اولو  نلسفة ال لع ن  الُّر  ال شريخ / ُيتن  اري  الخول  . د: يراجع مر ض  - 

وجانب منه بالفحايا ما /  2555 –ديستبر /  264ال اد / سلسلة عالع الت رنة / اآلنا  التسفُّبلية 

 .وما ب اها   43جاء ن  الصفحة 
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  الصر ح  : ) دورل حيرال الفكرر البشرري بريخ     وودالل نلسفة             

لة خفل  ال وامرل التسرفُّ  مخ موجِّه مفكامل بيخ م( اإلل ح   الص ح 

 ..  الذادية والتوضوعية والفاب ة 

وبهررذا يرراللو  التصررلحو  وألررحا  الرسرراالت واونكررار                  

الجايرررال والرياديرررة نررر  لرررراعات لطررررل مرررع مجفت رررادهع ودولهرررع    

إلل ح للل ن  التجفتع أو الاولة   ال يراا غيرهع   أو يرراا غيررهع   

 ..ابي   ال سبيل نيه إل  الفغيير  أمر

ومتا يجتع بريخ الصر ح واإللر ح هرو النضر  وقرول الرذهخ                   

ولررا  ال زيتررة وسرر ة ال لررع وسرر ة الخيررا  وبحررره الرراائع عررخ حُّررائه   

اوشررياء والولررع بالكشرر  عررخ التجهررو    ومررا يررالل ضررتخ كررل جايررا   

واري    وقلة الحرا عل  الحيرال واالسرفهانة بالتخراار نر  إنكرارا      

 ..  ِلتا ال يرضاا وللشر والظلع والخضو  والخن

وهذا الطراز مخ النا    هرع َمرْخ يبشرروا ب صرور جايرال نر                   

الفطنة والرذكاء اإلسرفراديج    ية   بريادده وقيادده التفتيز بداريخ البشر

الصرا  ال ُّيع غيرر  التسفاام   ومخاارا ودحاياده ودهايااده دكتخ ن  

.. التنف  للحضارات
 
 

الصرر ح واإللرر ح نحررو دحايررا البيئررة والتنررا     ويفجرره نكررر             

والتجفتررع   والظررواهر ومحررادادها   ودصررنيفها كتشرركلة أو أزمررة ومررا   

مرراا ع قفهررا أو اردبااهررا بجهررة لررنع وادخرراذ   دحتلرره مررخ سررتات   و 

 ..الُّرارات 

الخبررررات والررراوانع والسرررلوكيات   مسرررفوا مرررا دحتلررره مرررخ    و           

رات البشرررية ؛ التاديررة وغيررر التاديررة      الفنظيتيررة واإلنسررانية   والُّررا  

مررراا   و أو الواسرررع واالسرررف اادات للفغيرررر الجزئررر  والفغييرررر الشرررامل
                                                                                                      

 –ديستبر /  264ال اد / سلسلة عالع الت رنة /  ال ر  وعصر الت لومات / نبيل عل  . د -

2555 . 

/  ربية وعصر الت لومات ؛ ر ية لتسفُّبل الخطا  الرُّان  ال رب  الرُّانة ال/ نبيل عل  . د -

 . 2555 –ديستبر /  264ال اد / سلسلة عالع الت رنة 
 
سلسلة عالع / الحضارل ؛ دراسة ن  ألو  وعوامل قيامها ودطورها / حسيخ مؤنس . د  - 

 . 29  – 28 ا /  2م/  998  –سبفتبر /  273ال اد / الت رنة 
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الف او  التفباد  إلنجاح ما مخطط له   ومسفويات الفطبيه وناعليفره    

والتسررفوا االسررفراديج  وإداردرره ودنظيترره واسررفتراريفه   ومسررفوا     

 ..ات الفربوية والف ليتية الوقع االجفتاع  واول ق    والتسفوي

ي ودوجهادررره ي رررة الحرررا    ُينظرررر للسرررلور البشرررر  وهنرررا بطب            

فطلرب دراسرة ودحليرل السرلور     وادجاهاده باهتية بالغة واهفتام   ولرذا ي 

    دالرل الفنظيترات الرسرتية وغيرر الرسرتية ؛ الفرديرة       ب تُّه اإلنسران 

..والجت ية والتجفت ية 
 
 

ن  كل االدجاهات الفلسرفية وال لتيرة واإلنسرانية       ايخوهنار دب          

  ومرراا   أو نسررب دااللرره  برريخ الفكررر االسررفه ك  والفكررر اإلنفرراج     

 ...الفوجأله اإلنفاج  التسفاام والتسفتر 

وألبل بكل أشكا  الحاجة والتنف  واإلشبا    له الف نه ن             

 خ كرل مفاهيترره نر  الرراو   فكررر التفرر  مرر الفكرر الريرادي الغربرر  عرخ ال   

التفخلفرررة والناميرررة   نكيررر  برررالفكر الريرررادي االسرررفراديج  التسرررفاام     

 ..والتسفتر 

ومررخ هررذا وغيرررا   ألرربل دفرراوت الصرر ح واإللرر ح نرر                   

  ومفاهيتهررا نرر  أ  يررف تع اولرر   نرر   منطُّررة اولرر   الرر  محرراودل 

  نُي ررا حسررابه التحرررشم حفرر  علرر  التنررف  الرر  أل قرر  الرراو  ال لتانيررة 

كحسررا  اولرر   لفخررفلط ويضرريع اإلنسررا  برريخ مبرراأ اول قيررات عنررا  

 ..منطُّة الح   والحرام   أو الُّويع والتنحرف 

دور و   مصرررار الفشرررري ات والُّررروانيخ     يظهررررمترررا وهنرررا            

الت لومات وبيئرة الت لومرات ومجفترع الت لومرات ودُّنيرات الت لومرات       

الت لومات واالدصاالت وسر مفها   ومرا يسرهع نر  مجراالت      وانسيابية 

دحايا الص ح واإلل ح الفكري   ودنتية ودطروير الُّرارات البشررية    

 ..ها ن  كل االدجاهات ذات ال  قة واالنففا  من

                                                 
 
 – 3 ا / مصر  –الُّاهرل / مكفبة غريب / السلور اإلنسان  ن  اإلدارل / السلت  عل  . د - 

 .وما ب اها 
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كتررا هررو عليرره نرر  مشرراريع م ينررة ذات دخصصررات م رنيررة                

 ..ات دطبيُّية ودنظيتية   وما دكو  عليه مخ لصائ  ومفطلب

وباورا يفجه نحو مسفوا الترونة الفنظيتية   وما دحُُّّره مرخ              

مسرفوا انسرريابية   واسررفجابة لفاعليررة منفجررة   بتراعررال البيئررة الاالليررة  

والبيئة الخارجية   وما يجري ضتنها مخ دغييرات وسررعة االسرفجابة   

الُّرررارات ومررا يفطلررب مررخ رسررع االدجرراا التسررفُّبل    ولررنع وادخرراذ     

 ..التطلوبة 

ويل ررب الففكيررر اإلبررااع  واالبفكرراري االسررفراديج  بط قفرره               

ومرونفرره ومهاردرره وقارادرره الفكريررة علرر  الفجايررا أو الفحررايه   ومررا    

يفطلبرره مررخ بصرريرل نانررذل   واسفشرر ار بتررا يجررري نرر  البيئررة والفحليررل  

 ..الت لوماد    ومسفوا االسفجابة التجفت ية 

وبيخ رأ  التا  الفكري الرذك  والتفتيرز   يفحراد مسرفوا مرا                

يفطلبه الصر ح واإللر ح الفكرري والتحفروا اإلسرفراديج  التسرفتر       

 ..والتسفاام 

 

 فلسفة العلم : ثالثًا 
 وهندسة الفكر الريادي واالسرتاتيجي

 

منرره يفحرراد مرراا  و  لل لررع حضررورا وأثرررا الحضرراري الفاعررل             

تررردودات خطررر علرر  مسرريرل الحيررال   وُي ررا الظرراهرل ذات ال  الدوجهرره 

 ..التف اظتة ِعبر الُّرو  

مسررفوا  وال لررع ال امررل الرئيسرر  نرر  دكررويخ أو دشرركيل وبلررورل          

نلسفة ال لع   نر  مخ نرو  الفلسفة    وعناا ألبلال ُّل البشري  بناء

..التهتة 
 
 

 ( :عليه الس م)إلمام عل  ورائ ة مخ روائع أمير التؤمنيخ ا          
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  ا اَهر ْوَعا َأَنَخْيُرَهر   ْوِعَيرٌة  الُُُّلوَ  َأ ِاهِذ إ َّ   اٍدَيِز َخْب ُلْيَتا ُكَي )          

لرر  َوُمررَفَ لٌِّع َع   ٌّ اِناِلٌع َربَّر َنَ رر:  َثرٌة  اُ  َثالنَّرر: ُقرروُ  َلرَك  ا َأنراْحَفْى َعنِّرر  َمر  

َلرْع    َيِتيُلروَ  مرَع ُكرلِّ ِريرٍل       اِعٍه اُ  ُكرلِّ َنر  ْدَبَأ اٌ َوَهَتٌ  َرَع  اٍل َسبيِل َنَج

 .  َوَلْع َيْلَجُؤوا إل  ُرْكٍخ َوِثيٍه   َيْسَفِضيُئوا ِبُنوِر الِ ْلِع 

ْنرَه َدْحرُرُ    َأالِ ْلرُع َيْحُرُسرَك وَ    اِ  الِ ْلُع َلْيٌر ِمرَخ الَتر    ُل ا ُكَتْيَي           

اِ  َوَلنيُع الَت  اِ  ل  اإلْنَفو َعالِ ْلُع َيْزُكَو  َفَُُّة ُصُه النَّاُ  َدْنُُّالَتَو. اَ  الَت

 . اِلِه وُ  ِبَزَوَيُز

ُب ِبررِه َيْكِسرر   اُ  ِبررِه َمْ ِرَنررُة الِ ْلررِع ِديررٌخ ُيرراَ    اٍد َيررَخ ِزُل ْبررا ُكَتْيررَيرر           

  اِكٌع الِ ْلُع َحَو. اِدِه َا َوَنوَثِة َبْ يَل اُوْحُاَوَجِت  اِدِه َي  َحةض ِناَعاُ  الطَّاإلْنَس

 . ِه لْيوٌم َعاُ  َمْحُكالَتَو

ا اُقوَ  َمر اُء َبر الُ َلَتر َو  اٌء ْحَير اِ  َوُهْع َأَوْماُ  اَوَهَلَك ُلزَّ  ُل ا ُكَتْيَي          

ا َهر  ا إ ََّهر .   الُُُّلروِ  َمْوُجروَدٌل   اُلُهْع ِنْمَرَأَو  ٌل وَداُنُهْع َمْفُُّْعَيأََ: ْهُر َ  الاََّبُِّ

(! َلْبُه َلُه َحَتَلةض َلْو َأ" اَر ِبيِاِا إل  َلْاِراَشَأَو" ا َلِ ْلتاض َجتًّا ُهَن
 
 . 

ولذا ألبحه الت لومات والبيانات الرانا االسرفراديج  ال ظريع             

الذي يصب عنا روانرا ال لرع   ودرـُ ا الفنتيرة الت لوماديرة قضرية ثُّانيرة        

  الريرادي فها   الخريطة الحضارية لفاعع اإلباا  دفصار بتوق ها وس 

الذاديرة  الرُّانرة   ومرا يرؤو  لفنتيرة الُّرارات       –بتكو  بناء هناسة اللغرة  

 ..وع   الفجوات الحضارية 

دوجرره دكنولوجيررا الت لومررات ونظررع الت لومررات كتررا هررو عليرره            

  واقفصررادية الت لومررات واسررفرتارها كصرررناعة م لومررات دف رراظع نررر     

إنجازادهررا   ورانررا مغررذي لألنشررطة   وواحررا مررخ التررال ت الرئيسررية   

للنفاجات الفكرية الريادية والت رنية   وال تليات اإلنفاجية   واونشطة 

..االقفصادية واالجفتاعية 
2
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ودظهرر هنرا إشركالية الت لومرات ومصرادرها ودُّادمهرا ودقفهررا                  

  وحراكهرا نر  التجراالت ال لتيرة     واسف تاالدها   ودوقيره اسرف تاالدها   

 ..  عليه مخ عته واسفراديجيات والبناء الفلسف    وماا ما ُي وش

وضع الخطط ودطبيُّادها الفاعلرة براورل    مخ ما يفعنض ض عخ و          

حيال الت لومة ال لتيرة وعلتيرة الت لومرات ودكاملهرا النسرب  التسرفتر         

ة   كرأ  مرا  علتر  وم رنر       سفااماالدامة واإلومنه ما يحفا  إل  

 ..داعته كل مكونات الُبن  الفحفية وحف  الفوقية 

  البنرراء ال لترر  والريررادي    ودالررذ التنرراه  الفلسررفية أثرهررا نرر              

  ومررا يررؤثر دور التررنه       وكانرره برراايادها االنرروبولوجيررة   الرلرريخ

سرفاالل   الترنه  االسرفُّرائ  والترنه  اال    ادجراا  كتا هرو عليره   الفلسف   

 ..والتنه  الفجريب  

ومنه ما يؤو  إليه مخ الظواهر ال لتية والت رنية   وربتا بترا            

النجراح  دتليه اوسس الت رنية وحرار ال ُّل البشري ونسبية ومرحليرة  

 ..  وما دفطلبه مخ لياغات بيخ مرحلة وألرا والفشل 

نلسفة ال لع دفكفل ن  ذات  ن،ذا كا  ال لع ال يفكر ن  ذاده   ن، ش          

ال رربء   والففكيررر نرر  ذات ال لررع   نرر  التررنه  والتنطرره ولصررائ      

الت رنرة ال لتيررة وكيفيفهررا وعواملهررا وشرررواها   والففكيررر نرر  نظريررة  

  وال  قرة بينهرا وبريخ التفغيررات     (  ااالبسرفومولوجي ) الت رنة ال لتية 

 ..ل وامل الحضارية اولرا الت رنية اولرا وا

وبهذا ن، ش نلسفة ال لع شايال ال ناية بفاريخ ال لع وحلو  الوع            

..الفاريخ    والت بِّر عخ ألو  الففكير ال لت  
 
 

وكتا أكا رينيه ديكارت ؛ برا ش ال ُّرل أعرا  اوشرياء قسرتة بريخ                 

 ..     ويصل إل  الحُّائه اليُّينية يارر البايهيات بالحاحيه النا    

ومررا يررراا الرائررا الررران  ل ُّ نيررة الُّررر  السررابع عشررر نرنسرريس            

اريرره الرُّررة   عررخوذلررك الررذي رنررع الولرراية عررخ اإلنسررا         بيكررو 
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ال لع    بهذا كا  أبا الفجريبية الحادل التُّفر  بهابالحوا  ون  الطبي ة 

 ..الحايه ن  مراحله اوول  

ئال بال ُّل   وعررف  الزا دتخضه الرُّة   وعنا الُّر  ال شريخ          

   ل ال ُّل عل  نض كل مغاليه الوجود  الذي يؤمخ بُّارب صر الفنوير

التيكانيكيرررة  Determinism سرررف ا  الفنويريرررو  بتُّولرررة الحفتيرررة   وا

 ..ُّوانيخ الطبي ية وثبادها وأارها الشاملة الف  د ن  عتومية ال

اضر  إلر    نفردب أحرااث الكرو  نر  ادجراا واحرا مرخ مطلره الت                

مطله التسفُّبل   وبهذا يكرو  نظرام الكرو  ثابفراض شرام ض مطررداض   وكرل        

ظاهرل مُّيال بشروم أو قوانيخ   ومنره نر  الُّرر  الفاسرع عشرر حتلفره       

نلسررفة ال لررع   وكررا  حفرر  أواسررط الُّررر  ال شررريخ   االقفصررار علرر        

اهررخ   ثررع دجرراوزت هررذا الترحلررة   وحرراث     النسرره ال لترر  كتنجررز ر  

اناما  واقفرا  حُّيُّ  وحتيت  بيخ نلسفة ال لع وداريخه   وهو دطور 

..ونتاء لفلسفة ال لع ذادها 
 
  

ال لرع نر  الرلره اوليرر مرخ الُّرر         ةوالتحصلة ضتخ أجرواء نلسرف       

ال شريخ واالنفُّا  مخ محض الفحلي ت التنطُّية بنظرل منهجية شاملة 

الت رنيرة والهرع ال ُّلر      نلسرفة إبسرفتولوجية   وهر  نلسرفة الف اليرة     إل  

 ..لإلنسا  

وبهرررذا ألررربحه نلسرررفة ال لرررع إنسرررانية حيرررة وال دسرررفغن  عرررخ            

 ..دُّفصر عل  التشكلة الكوزمولوجية رلانة التنطه   ولع 

وأيضاض ألبحه مشركلة نلسرفة ال لرع إنطولوجيرة وأكسريولوجية                

ية وسوسيولوجية واقفصرادية وسياسرية ودخطيطيرة وإداريرة     وسيكولوج

 .. وبيئية ودُّنية

ومخفصرررها مررا ألرربل نرر  الُّررر  الحررادي وال شررريخ يشررتل                

دكامرل النظرررل مررخ الرراالل والخررار    وبرررز علررع الررذكاء االلررطناع   

ودُّنيررات الحاسررو    لفؤكررا أهتيررة النظرررل مررخ الرراالل   بينتررا دبرررز       

 ..لحضارية أهتية النظرل مخ الخار  انية اال وامل اإلنس
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  علرررع الحاسرررو    أمرررا فلِسـُوبهرررذا نررر، ش النظررررل التنطُّيرررة دررر           

 ..  علع اإلنسا  فلِسـُالنظرل الفاريخية نف

 Scientologyومخ جراء دفاعل هذا ال وامل دولا علرع ال لرع             

هرل ال لرررع   ليضررع كرررل نررررو  الاراسرررات التؤديرررة إلررر  اإلحاارررة بظرررا 

وألرربل لسوسرريولوجية ال لررع وسرريكولوجيا البحرره واإلبرراا  ال لترر        

والفوظيرررر  اومرررررل لررررنظع الت لومررررات وبرررررام  الحاسررررو  وشرررربكة    

الفر  دتررل قرول محوريرة درانع بالُّرادل       ( االنفرنه ) االدصاالت ال التية 

للففكيررر باالحفترراالت الجايررال   واإلعرر م ال لترر  التُّررروء والتسررتو     

رئ    وع قة ال لرع برالتجفتع   ومرا يف لره بُّضرية الرُّانرة ال لتيرة        والت

واالهفتام بتناه  وأساليب داريس ال لوم   وما يف لره بفنتيرة ودطروير    

..التنا  التحُّه لل طاء ال لت  والوع  بذلك 
 
 

هذا مترا ي نر  ؛ أنره نر  هرذا الترحلرة التفُّاِّمرة مرخ االدجاهرات                   

الت لوماديرة   –ياية التاعتة بفاعليفها الفكنولوجيرة  والفوجهات غير الفُّل

 ..دكو  أحو  

الباش مرخ إعرادل هناسرة الفكرر   والسريتا إعرادل هناسرة الفكرر         لذا          

الريادي اإلسفراديج    بتنظور نلسرف  م الرر يرف ئع مرع الفطرورات      

 ..الت الرل   التادية وغير التادية والنفسية 
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 ث امعات ومراكز األحبادور اجل: بعًا را
 القويم يف بناء الفكر

 

باسرلو    ا  ماار البحه   الباش مرخ بنراء دكامرل الفكرر    والسفكت           

ومنهجية مخطرط لهرا   وبشركل مفكامرل االمفراادات   يجترع بريخ الرف لع         

 ..ة والف ليع والفاريب والفطبيُّات والفربي

ث ومؤسسات اوبحرا  ات وهو ما يتكخ أ  دفحتل أعباءا الجام          

 ..  وما دفطلبه مخ اسفاامة ال لتية   هذا التسؤولية الكبيرل والواس ة 

  وضررررع مخطررررط    والتنظررررور التخفصررررر  ويتكررررخ بررررالتفردات        

 :مبسط وكاآلد  دوضيح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبيخ دور الجام ات ومراكز اوبحاث ن  بناء الفكر(  5) مخطط 

هناسة مسفوا 

وإعادل هناسة 

 يبناء الفكرال

التؤسسات 

البحرية 

ة الف ليتيو

 والفربوية

 التسفوا الرُّان  الف لع الفربية

 الفاريب الف ليع

التؤسسات 

الحكومية 

وغير 

 الحكومية

 

التؤسسات 

الحكومية 

وغير 

 الحكومية
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مخ مفطلبرات الفوجره التخطرط لره بهناسرة وإعرادل        ولذا يكو             

هناسررة ؛ الفكررر   والفكررر الريررادي   والفكررر الريررادي االسررفراديج         

 :والفكر الريادي االسفراديج  الذك    كاآلد  

     مهام الجام ات دفركز ودـُبن  عل  أسا  لطرط ومنهجيرة مرخ

ة لرر   مررال الاراسررة أو الفرراريب   التف لُّررة بالاراسررات اووليرر

والرررابلوم ال رررال  الفخصصررر    والاراسرررات ال ليرررا التفترلرررة      

بالتاجسرررفير والررراكفوراا   ومرررا يف لررره بالبحررره التحررراد بفلرررك  

ودركيزها الفخصصر       الاراسات ودوجهادها ودخصصادها 

تحُّره لرر ا   الفاعرل و السفراديج  إلريادي واال الفكربتنظور 

وأهراانها     ومرا يف لره بغايادهرا   ودخصصرادها  ورسالة الجام ة 

 ..اإلسفراديجية 

  مهام التؤسسات والتراكز البحرية الرائال   أ  دُّوم مردكزادها

وبنائهرررا علررر  أسرررا  الفتيرررز واالسفكشرررانات وألرررالة البحررره 

   وبنررراء انسررريابية ال  قرررات بررريخ التؤسسرررة البحريرررة      ال لتررر

مجفت رات  مرا يف لره بحاجرة     والجام ات والتجفت ات   بتا نيه

  منطلُّرررة مرررخ الفخطررريط والفنفيرررذ والتفاب رررة  السرررو  –ال ترررل 

  ومررا يسررفجا مررخ أمررور مياانيررة ؛      للبحرره ال لترر  التطلررو   

ارئررة   علرر   والطارئررة وغيررر الط   التفوق ررة وغيررر التفوق ررة  

 ..  وال الت  التسفوا التحل  واإلقليت

ومرررررخ بررررريخ اومرررررور التهترررررة السرررررفاامة الفكرررررر الريرررررادي                 

دحسريخ مسرفوا الت لومرات والبيانرات      يبراأ مرخ   ما واالسفراديج    هو

  وماا حاجفها إل  الفصرنيع الجزئر  أو الكلر  للت لومرات       التفوانُّة 

مرررع الريرررادل واالسرررفراديجيات التفجهرررة ل بفكرررارات ودنتيرررة ودطررروير   

 ..اسفرتارية  –كر و  أموا  م رنية وناعليفها التواهب والُّارات   

م واسررفراديجيات الجام ررات ومؤسسررات والررااعع مررخ برريخ مهررا            

والفطبيُّرات  والُّرارات  اوبحاث ال لتية   هو ردم الهرول بريخ التهرارات    

 ..خطط له   باوداء ال ال    وهو لط الشرو  الطبي   أو دنفيذ ما م
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هناسرة وإعرادل هناسرة    فجسراا    ناالبفكرار  التوهبرة و أما لرط              

 .. فهسفاامادورل و  تر والذك  اديج  التسفالفكر الريادي االسفر

ودوجيره ودطروير   برام  الف ليع التسفتر ودنتيرة  والااعع لها ؛            

اوداء ال رال   و  الُّروا ال املرة   الكفاءات وقرارات التروارد البشررية أو    

نرره   ود لررع كيفيررة سرررعة اإلنفر التفكامررل غيررر الفُّليرراي   عررخ اريرره

وأعترا  الرنظع واآلليرات نر  دلبيرة      س مة االدصاالت وانسيابية أنشرطة  

بشرركل غيررر دُّليرراي   بررالفزامخ مررع نهرر  الف لرريع ال ررال         االحفياجررات 

والبحه ال لت    لكونره مففراح إعرادل الهناسرة برالفكر الريرادي   الب يرا        

 ..عخ الروديخ واالزدواجية والتحابال 

دوجررره اإلدارل ولررران وا الُّررررارات     ومرررخ اومرررور التهترررة            

لسياسرررات التنبرُّرررة مرررخ الخطرررط ال اليرررة الجرررودل   إلعرررادل لرررياغة    وا

الف ليتات والُّروانيخ بالتواكبرة مرع كرل دطرور وإعرادل الهناسرة الشراملة         

 ..والتسفترل والتسفاامة لبناء قول ال  قات 

بنرراء بررررام  دفحتلهررا ودسررفوعبها بشرركل ذكررر  ؛     نضرر ض عررخ              

 دكو  قائتة عل  دعع الكفاءاتت    والجام ات ومؤسسات البحه ال ل

 بكررل التسررفويات الفخطيطيرررة والفنفيذيررة   ومهرررارات أربررا  اوعترررا     

 ةانرب التهنير  و  مرع عرام إغفرا  مرا يفوجرب مرخ االهفترام بالج        التفنوعة

  برالفزامخ مرع االهفترام برالخطط الت رززل والااعترة        ةالتهنير  ةوالف ليت

خ الجرررودل الشررراملة يللكرررادر الفاريسررر  والفررراريب    ود زيزهرررا بفحسررر  

 ..جايال  التسفترل بُّارات

 وجررراير بالرررذكر بانشررره ال يُّفصرررر دوجهرررات التوهبرررة واإلبررراا            

ن  التجاالت الفخطيطية والُّرارات وأسراليبها   وهناسة وإعادل الهناسة

الفنفيذية   والتشفركة   بل دتفا إل  كل التسفويات التفنوعة والتبفكرل 

 ..الفنفيذ   بل ون  حف  جزئيات ال تل  –الكائنة ن  الفخطيط 

ن   الهناسة الصناعية للولو  ن  حينها إل  إباا  حصلكتا           

الفرر  اهفترره نرر  رنررع  Motion & Timeدراسررة الحركررة والوقرره 

ن  دادية مسفوا اإلنفا  بالكتية والجودل مع رنع مسفوا راحة ال امل 

 ..ا اوجور ال تل بكفاءل ون الية أكبر   ومنه دحاي
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اديهرررا للحركرررات غيرررر أي بت نررر  إلرررر درشررريا الحركرررات ودف           

فاجية   حيه قام الكفاءل اإلن مسفوا ورنعلل امل  الضرورية والترهُّة

 Motion Timeكرررار دحليرررل وقررره الحركرررة   نررر  ابف( سررريفور ) 

Analysis ..
 
 

دل هناسرررة وإعرررا بفكرررارال التنحررر  ويتكرررخ االسرررففادل نررر  ذات           

مررا يفطلررب مررخ دجررزءل   دحليررل الجانررب الفخطيطرر  علرر  أسررس   هناسررة

ة والتسرفترل والذكيرة   التسرفاام  ةبناء اإلسفراديجيالنشام الفخطيط    و

   اوداء -الت الجرة بررذادها للفجرروات ونُّررام الضر   قبررل وأثنرراء الفنفيررذ   

الفرررا ود اظتهررا نرر  مكونررات الخطررط   –بررالفزامخ مررع حتايررة الُّررول  

 ..الفُّويع اودائ   –يذها   ضتخ م ايير الفُّييع الوظيف  وأساليب دنف

واالهفترررام باإلنجررراز التشرررفرر علررر  أسرررا  دكامرررل لرررناعة             

لفنتيرة مرنه  الفكرر الريرادي غيرر       ةوادخاذ الُّرارات   الف  دكو  داعت

الفُّليرراي   وبنرراء نظررام دشررري   بخصرروا ذلررك لحتايررة نررارل ر و   

ه  مورد رئيس  ومهع ومسفاام واسرفراديج     اوموا  الت رنية الف  

اعفرنه باهتيفه البالغة كل الاو  التفُّامة ب  اسفرناء   لكونها الترورد  

البنررراء و االقفصررراد التسررفاام ل جلرررة الفنتيرررة والفطررروير وإعرررادل هناسرررة 

 ..الوان  وال الت  

كتا حصل ن  اسرفاامة الشربكة ال نكبوديرة الوانيرة لفلرك       ومنه           

الررراو  الُّرررائع بهرررا االبفكرررارات   والُّائترررة علررر  االبفكرررارات وجرررودل      

 ..االبفكارات التفتيزل والذكية 

والباش مخ االهفتام بنظرل لله الُّيترة مرخ منظرور اسرفراديج                 

ياور ن  أروقة   وما عالت    ُينجل عتلية مواكبة كل جايا أوالض باو  

الفكر الريادي بآلية غير دُّلياية    ال الع الرقت  وغير الرقت    لحرار

                                                 
 
دار أنباء للطباعة ( / إدارل ال تليات ) إلنفا  إدارل ا/ هاشع حسيخ نالر التحنك . د: راجع  - 

وما ب اها   وقا ارح التؤل  اريُّة  – 45 ا /  2556/  ال را  –النج  اوشرف / والنشر 

 ..مبفكرل مبسطة لاراسة الوقه 

االقفصادية  -اإلدارية واالجفتاعية  تصطلحاتموسوعة ال/ هاشع حسيخ نالر التحنك . د -

 . 545 -539ا  /فسه الترجع ن/ والفجارية 
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 واسررفاامة والفوجألرره ببنرراء نرررا دشررري ية ـ دنفيذيررة   ودنتيررة ودطرروير   

ه الجام ات ومؤسسات البحه مهارات الُّيادات اإلسفراديجية عخ اري

  ومنه ما يف له بالف ليع ـ الفاريب   التوق   وغير التوق   ن   ال لت 

 ..مجاالت اوعتا  

االهفتررام نرر  إنشرراء مؤسسررات بحريررة إسررفراديجية    البرراش مررخو            

 :قائتة عل  

  ال ُّو  التبفكرل .. 

  وال ُّو  ذات الخبرات الذكية التبفكرل.. 

بنرراء دكامليررة برريخ التؤسسررات الفربويررة والف ليتيررة    نضرر ض عررخ          

والفاريبية   بالفكامل مع دوجهات مراكز البحره والاراسرات ال لتيرة      

ع وحفز روح االبفكار الذك  لاا الكادر الفربوي والف ليت  مخ ودشجي

جهررة   والكررادر البحررر  الريررادي بتنظررورا االسررفراديج    واسررفي ا     

ونهع انسيابية وسبل ناعلية ال تل وإليفه علر  أسرا  دورا  مرا دفطلبره     

 ..اإلسفراديجية  –الريادل الفكرية 

 

 ..وهذا ما يسع البحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 حث الثالث املب
 االستنتاجات والتوصيات

 

سرف راَ محراور البحره بشركل مخفصرر وبحسرب       دع ا ب ا أ           

 .. محاوديفه

هرع  أ ب مخ االسفنفاجات   وما يف ئع مخ بيخدطلب وضع جوان          

 :باآلد   الفوليات والتُّفرحات   ويتكخ دحاياها

 .االسفنفاجات : أوالض 

 .تُّفرحات الفوليات وال: ثانياض  

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

  يتكررخ للبحرره ونرر  ضرروء مررا جرررا مررخ التحرراور التحرراودل            

 :وضع جوانب مخ االسفنفاجات وكاآلد  

وهناسرفه وإعرادل هناسرفه بشركل يفوجره        يفطلب بناء ودُّويع الفكر  - 

اإلسررفراديج    وبفوجهادرره االبفكاريررة اولرريلة      –باالدجرراا الريررادي  

وجه بت الجات الفكر ودعرع التشررو  الحضراري بترنه  اسرفي ا       والف

اآللر   ولياغة الر يا االجفتاعيرة واول قيرة والسياسرية   والوقايرة     

وم الجة كل ما يالل ضتخ حيريات الفخل  والفب يرة الرُّانيرة وال لتيرة    

وعولتفهررا السرررلبية   وهررو مرررا دفطلبررره لطررط الجام رررات والتؤسسرررات    

 ..البحرية 
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لرر  كررل مررخ هناسررة وإعررادل هناسررة الفكررر بشرركل عررام   والفكررر  دخف -2

الريادي   والفكر الريادي االسفراديج    لكو  الفغيير الجوهري ركخ 

بررالفغير  ل الهناسررة وشرررم مررخ شرررواه   وال يكررو    مررخ أركررا  إعرراد  

 ..م الجاده مخطط لها وجذرية الجزئ  أو الجانب    لكو  

مرخ  التنه  ال لت  الذي هو مجتوعرة  يفطلب الفكر   الفوجه بادجاا  -3

  الُّواعا والتبادا ال امة الف  يسفرشا بها ن  دراسة الظواهر الكونية 

  الفر  يُّروم بهرا مرخ     ليرة    وال تليرات ال ُّ  بتحادات اإلجراءات ال تليرة 

 ..أجل الولو  إل  الت رنة الصادقة بيخ الظواهر 

ة   لكونهررا نسرره يفطلررب هناسررة الفكررر إلرر  مراعررال النظريررة ال لتيرر   -4

لهررا دالالدهررا نكررري اسررفنباا    يف لرره بظرراهرل أو ظررواهر مفجانسررة   

ضررل برريخ الوقررائع ودنظيتهررا   ود فتررا علرر  الواقررع   وم انيهررا   وبهررا دف

 ..والت طيات   وبالفوجيهات الفوق ية أو الفنبؤية واسفي ا  التسفُّبل 

كرر الفغييرر     يجتع الفكر الريادي اإلسفراديج  بيخ دغييرر الفكرر ون   -5

وهو ما يفحُّه بتا دحتله منهجيرة الهناسرة وإعرادل الهناسرة   ومنهرا مرا       

يف له بتجراالت االبفكرار واإلبراا  والفغييررات الجوهريرة   ومرا دسرهع        

دكنولوجيررا الت لومررات ووسررائل االدصرراالت نرر  إنررا  الفكررر الريررادي      

 ..ود زيز الُّارات واسفرتارادها 

الرياديرة   الفوجره بالفحسريخ     –اإلبااعيرة  وواحا مخ دعائع اونكرار   -6

التسرررفتر   ومرررا دفجررره بفطبيُّادهرررا الب يرررال عرررخ الفُّليايرررة   والفوجررره       

باوسررراليب الرقتيرررة   ليف ررراظع االسرررففادل مرررخ رأ  الترررا  الت رنررر     

واونكار الجايرال والرياديرة      واسفُّطا  الُّارات التفتيزل والفكاملية  

 ..لجام ات والتؤسسات البحرية ه  ا  الااعع التفباد  لها و

يرررردهخ الفكرررر بررريخ مجتوعرررة مرررخ ال وامرررل التسرررفُّلة والفاب رررة         -7

تؤثرات التوضررروعية والذاديرررة لبلرررورل الفكرررر   ومرررا يكفسرررب مرررخ   البررر

مهررارات ولبرررات دفوجرره بادجاهررات الت ُّررو  والرر  م ُّررو    وإليررات    

يررات مفنوعررة دشررتل علرر  دُّنيررات دُّليايررة   ومررا أثرررت عليرره مررخ الفُّن      

الحايرررة والت الرررل   ومررا أثرررت مررخ برررام  وقرريع وأل قيررات دفوجرره  

 ..بطبي ة التجفتع والبيئة والتفغيرات والروابه 
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مرررخ جوانرررب البنررراء الفكرررري   الرررف لع ومكونرررات ال تليرررة الفربويرررة   -8

والف ليتية   وما يجتع بيخ الُّارات والرغبات والطاقرات   ومرا يفوجره    

ة ل لررر   بفوجهادهررا البنائيررة الفُّليايررة      بسررلوكيات مففشحررة ومسررفوعب  

والوسررط البيئرر  ووسررائط الففرراع ت الرقتيررة ودُّنيررة الت لومررات   ومررا   

 ..دفرزا شبكات االدصاالت التناسبة 

أهتيررة الفخطرريط اإلسررفراديج  اإلبررااع  الفكررري الررذك    والكفرراءل   -9

ه مخ جرودل  اإلدارية اإلبااعية برياددها لهناسة نظع اوعتا    وما يحُُّّ

التنف  اإلبااع    التبنر  علر  أسرس م لوماديرة رلرينة دراعع الففكيرر        

 ..الت رن   –ال لت  

مالل مخ ماالل عتليات الففكير اإلبااع  لاا َمْخ يتفلك قارات  -5 

  ومُّومررات الفكررر اإلبررااع  والريررادي   هررو عنرراما يررف لع كيرر  يررف لع   

با    ويرف لع سربل االبفكرار        ويف لع كي  يويف لع كي  ُيتيِّز ويخفار 

  بكررل مُّومادهررا النظريررة  وماهيفهررا ويررف لع كيرر  دكررو  الفكرررل رياديررة 

 ..والفطبيُّية   ال لتية وال تلية 

الفضرراء الت لومرراد  وال لترر  والت رنرر    يشرركل البنرراء الفكررامل     -  

التنرررف  بففكيررررا الريرررادي   وبرجاحرررة الفكرررر الريرررادي بكرررل دوجهادررره   

 ..تنظورل وغير التنظورل وادجاهاده ال

أسرررهته النُّلرررة الرقتيرررة ومرررا أنرزدررره ال ولترررة بكرررل ادجاهادهرررا        -2 

ودفالررريلها   الفوجهرررات الفكريرررة   ناسرررهع البنررراء الرقتررر  للفكرررر نررر     

لطوادرره الواسرر ة   وأدا إلرر  أ  كانرره الفجرروات الرقتيررة   مف اظتررة    

لناميرررة ورل   والاولرررة ايومررراض ب رررا يررروم بررريخ الررراو  التفُّامرررة والتفطررر    

 ..والتفخلفة

ألرربل الففرراوت برريخ الررررورل الرياديررة ذادهررا   والرررورل الرياديرررة        -3 

جية   الرقتيرررة   ومنررره دطلرررب االهفترررام بالريرررادل الفكريرررة اإلسرررفرادي      

ال لتيرة والت رنيرة   دوجهادره  و والفركيز عليهرا   لفحسريخ ادجراا الفكرر      

 ..الت الر التفنوعة 

ل وغيرررررر منظرررررورل ؛ للخلررررره نفيجرررررة ومرررررور منظرررررور اإلبررررراا  -4 

واالسفحااث البسيط والت ُّا   ودسبُّه مجتوعة مخ ال تليات   ويكرو   
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منهرررا التفتررررل برررالففكير اإلبرررااع  والففكيرررر االبفكررراري   ومرررا يرررؤدي    

والتبررادر والرُّررة   ل سررف اادات والسررلور الفنظيترر  والجهررود التبذولررة 

 ..ولاا مخ أدوار ناعلة ومفكاملة ئ    وما دبالنفا

دفجه اونكار الذكية بر ية إسفراديجية ورغبرة نر  الفغييرر التنرف       -5 

مفوانره   ومنره يرفع البنراء      –والفطوير الترتر والتسفاام وبشكل منفظع 

الفلسف  والريادي   وسرعة االسفجابة والفكي    والفوجره   –الت رن  

اوداء  -الترررر  والفاعرررل واالنسرررياب    ومنررره الفركيرررز علررر  الفنفيرررذ      

اكفشررراف االنحرانرررات أو اولطررراء وع جادهرررا   ومرررا يرررفتخض مرررخ  و

..النفائ  
 
 

للفغيرررر والفغييرررر الفكرررري واالسرررفراديج  وهناسرررفه   الفحرررايات    -6 

علرررر  مسرررريرل الحيررررال والتجفت ررررات   الواسرررر ة ومررررؤثرات مخاارهررررا 

والتؤسسات التخفلفة   وماا اعفتادا عل  ال لوم والت ارف وحراكها 

يف لرره برررورل الت لومررات واالدصرراالت التف اظتررة   الريررادي   ومنرره مررا

النفرائ    والتف اظترة دوالرا الفجرروات ود راد عواملهرا ودنرو  مراكزهررا       

 ..وادجاهادها   ودنفيذ وأداء التهام الترسومة 

بيخ دكاملية نظام الفكرر   االسفراديج  اوداءو يجتع الفكر الريادي -7 

لفكرية   واالنجراز اإلبرااع    مخ الفيار التال ت   وإجراء ال تليات ا

للفكرررر الريرررادي وديتومفررره   واآلثرررار التسرررفُّبلية والترررردودات اآلنيرررة   

 ..والتسفُّبلية عل  مخفل  اول ال 

دالذ التناه  الفلسفية أثرها ن  البناء ال لت  والريادي الرليخ    -8 

دور الترررنه  بررراايادها االنرروبولوجيرررة   الفررراثير الفاعرررل نررر      وكانررره

  ؛ كتا هو عليه التنه  االسفُّرائ  والتنه  االسفاالل  والتنه  الفلسف

 ..الفجريب    وهو ما يفطلب أ  دراعيه الجام ات والتؤسسات البحرية 
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 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 

 

ولفام محاور البحه التحاود   يفطلب دحايا ب ض الجوانرب             

 :د  التهتة لفكو  كتُّفرحات ودوليات وكاآل

  الباش للجام ات ومؤسسات البحه ال لتر  مرخ وضرع بررام  ذكيرة       - 

لها دحسسها الفاعل ن  دعع الففكير الريادي   وما يحتله مرخ دوجهرات   

نلسررفية قائتررة علرر  الفكامليررة اول قيررة   وعلرر  أسررس مفرراهيع م رنيررة   

واضرررررحة ومشرررررفركة علررررر  التسرررررفوا ال رررررالت    مرررررع االحففرررررا        

 ..الرُّانية  –ة بالخصوليات الحضاري

ث   مفخصصررررة بحررررادعررررع أو إنشرررراء مؤسسررررات الاراسررررات واو    -2

لراعع االدجاهرات الفنتويرة       باالسفراديجيات وبناء الفكرر االسرفراديج   

انيررة بنظرررل دواكررب كررل دطررور عررالت  نرر  التجرراالت   والفطويريررة الو

 .. ةتفكاملال ةت رنيالو ة لتيال

الة مفكاملررة ومسررفترل بنرراء نلسررفة قائتررة علرر  ر ا واضررحة ورسرر   -3

  مخ  هاتواهبلبشرية التفتيزل والتباعة بدجتع بناء الُّوا التفوانرل   ا

الناحيررة التاديررة وغيررر التاديررة والنفسررية   كتررا يحصررل نرر  التشرراريع      

 ..اإلسفراديجية ال التية ن  الاو  التفُّامة 

بنرررراء لطررررط إسررررفراديجية دفحتررررل أعبائهررررا التؤسسررررات الفربويررررة    -4

اوبحررررراث ال لتيررررة   بنظردهرررررا  وة ومؤسسرررررات الاراسررررات  والف ليتيرررر 

 ..ودطبيُّادها الذكية التسفترل 

وضع لطط عل  مسفوا وان    لتشاريع دراسات وأبحاث   مخ  -5

شانها أ  دج ل هنار د او  ودكامليرة بريخ التؤسسرات الت نيرة التنفجرة      

للت ارف   والتؤسسات الف  يتكخ أ  دسفرتر كل ما يفترل مخ ر و  

 ..وا  م رنية أم

بنررراء دكامليرررة بررريخ التؤسسرررات الفربويرررة والف ليتيرررة والفاريبيرررة       -6

ز يحفحرراث   ودشررجيع ودررـ  بالتفترلررة بالجام ررات والت اهررا ومراكررز او  

االبفكررار الررذك  لرراا الكررادر الفربرروي والف ليترر  مررخ     و التبررادرل روح



 54 

جهررة  والكررادر البحررر  الريررادي بتنظررورا االسررفراديج    واسررفي ا       

ونهع انسيابية وسبل ناعلية ال تل وإليفه علر  أسرا  دورا  مرا دفطلبره     

 ..اإلسفراديجية   وماا دجاو  التفلُّ   –الريادل الفكرية 

قيررام مشرراريع دُّرروم بالتهررام الفسررويُّية لررر و  اومرروا  الت رنيررة     -7

وبفاعلية ذكية   وذلك لاعع االقفصاد الت رن  بشكل مفخص  ومرتر 

بشرركل مسرررفتر   واالهفترررام برررأ  الترررا  الفكرررري     مباعررة ومبفكررررل  

الت رنرة   والبراش مرخ أ      –الفكرر   دكتنظومة وإلية للولو  إل  اقفصرا 

دكو  إدارل الفغيير   حلُّة الولل التؤدي إل  ريادل نكرية ودطبيُّادهرا  

 ..عل  أسس م رنية مفكاملة ومسفترل 

وال تليرات   وضرع لطرط مفوازنرة لهرا ناعليفهرا الجام رة بريخ التهرام         -8

الت رنيررررة   وشررررتوليفها دالررررل منظومررررة الُّيتررررة الت رنيررررة الرياديررررة   

اإلبرراا    ودكاملرره مررع  –واإلسررفراديجية الذكيررة بررااعع منظومررة الف لرريع 

  وهررو مررا يرراعع علرر  أكتررل وجرره م الررر وم ئررع اإلبرراا   –الفرراريب 

 ..إعادل هناسة الفكر الريادي االسفراديج  

برراا  الفكررري والفنظيترر    ومررا يفطلبرره البنرراء اإلاالعفنرراء التفتيررز ب -9

اإلسررررفراديج  السررررليع لرررررأ  التررررا  الفكررررري التفترررررل بررررالتوهوبيخ     

والتبرراعيخ   لكونرره ركررخ مررخ أركررا  بنرراء جررودل التحفرروا الت رنرر        

ودطبيُّادررره   واسرررفرتارا بشررركل داعرررع السرررفاامة الفنتيرررة االقفصرررادية      

تة وحراكهرا مرع كرل دطرور     مع مراعال داثيرات ال ول الت رنية الوانية

 ..يحصل عل  مسفوا عالت  

اسفرتار أسرلو  ال صر  الرذهن  نر  دوليرا اونكرار اإلبااعيرة           – 5 

  االبفكراري  يرة والخيرا  وما يفتيز بترونة الففكير وسلسلة اونشطة ال ُّل

  نض ض عخ دوانر الباائل ومرونة االلفيار والت ئتة واسرفرتار  التنف  

 ..يجياض دنتية ودطوير الففكير اإلبااع  الخبرل   واسفراد

الهرول   الباش مخ لوَ الجام ات ومراكرز البحره ال لتر  نر  ردم     -  

دنفيررذ مررا مخطررط لرره   وهررو لررط الشرررو   برريخ التهررارات والفطبيُّررات و

هناسة وإعادل هناسة الفكر الريادي الطبي     أما لط االبفكار دجساا 

 ..  اديج  التسفاام والتسفتر والذكاالسفر
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الُّيتررة مررخ منظررور اسررفراديج     البرراش مررخ االهفتررام بنظرررل دوليررا    -2 

ياور ن  أروقة    وما عالت    ُينجل عتلية مواكبة كل جايا أوالض باو 

ال الع الرقت  وغير الرقت    لحرار الفكر الريادي بآلية غير دُّلياية   

رات والفوجألرره ببنرراء نرررا دشررري ية ـ دنفيذيررة   ودنتيررة ودطرروير مهررا      

عرخ اريره الجام رات ومؤسسرات       كرا  يكرو    الُّيادات اإلسرفراديجية  

  ومنره مررا يف لره بررالف ليع ـ الفراريب   الترروق   وغيررر        البحره ال لترر  

 ..التوق   ن  مجاالت اوعتا  

هذا ما يسرع مكونرات البحره   ومفطلبرات مجريادره الفكامليرة                   

خ الجام ررات والتؤسسررات وجرراوا مررا يحُُّّرره بشرركل مفبرراد  اودوار برري 

البحريررة والجهررات الت نيررة بررالفكر الريررادي االبفكرراري اإلسررفراديج        

 ..الت رن   –لحتاية التواهب ونارل رأ  التا  الفكري 
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 املصادر واملراجع
 : املصادر واملراجع العربية: أوالً 

 :الكتب  -أ 
 .الُّرإ  الكريع + 

ضبط نصشه / نه  الب غة ( / عليه الس م)االب  اإلمام عل  بخ أب + 

 .967 / لبنا  / بيروت  / دار الكفا  اللبنان  /  م/ لبح  الصالل 

دحر   / أبو محتا الحسرخ برخ علر  برخ الحسريخ برخ شر بة الحرانر           - 

 –بيروت / اوميرل للطباعة والنشر والفوزيع / ال ُّو  عخ إ  الرسو  

 .   25/ لبنا  

دار / مفرراهيع نرر  الفلسررفة واالجفتررا  / يا النررورا جرر  أحتررا لورشرر -2

 . 995 / بغااد / الشؤو  الرُّانية 

درجتة غسا  عبا / اإلباا  ال ام والخاا / ألكسنارو روشكا -3

 . 989 / الكويه / مطابع السياسة / الح  أبو نخر 

. د: درجتة / د لع كي  دف لع / نونار   بوف جويخ . جوزف د -4

قسع التناه  / إبراهيع محتا الشان   . صفاي   دأحتا عصام ال

 –الرياَ / جام ة التلك س ود / وار  الفاريس كلية الفربية 

 .الس ودية  

مركرررز دراسرررات / الفضررراء الت لومررراد  / حسرررخ مظفرررر الررررزو . د -5

 . 2557/   م/ لبنا   –بيروت / الوحال ال ربية 

6
-
وعوامرل قيامهرا   الحضرارل ؛ دراسرة نر  ألرو      / حسيخ مرؤنس  . د  

 –سررربفتبر /  2م/  273ال ررراد / سلسرررلة عرررالع الت رنرررة   / ودطورهرررا 

 998. 
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سلسررلة / درجتررة ليلرر  الجبررال  / الررذكاء ال ررااف  / دانييررل جولتررا   -7

 . 2555 –أكفوبر /  262ال اد / عالع الت رنة 

/ دار الفنروير للطباعرة والنشرر    /  2م/ نلسفة ال لع / ل ح قنصوا  -8

 .983 / بنا  ل –بيروت 

نزي  اودمغة ؛ هجرل ال ُّو  ال ربية / عطوف محتود ياسيخ . د -9

 .984 /  لبنا /  بيروت/ دار اونالس /  إل  الاو  الفكنولوجية

/ مكفبرة غريرب   / السرلور اإلنسران  نر  اإلدارل    / عل  السرلت   . د -5 

 .مصر  –الُّاهرل 

ة اآلثررار اودبيررة أنرروبولوجيررة اود  ؛ دراسرر/ قصرر  الحسرريخ . د -  

 .2559/   م/ لبنا   –بيروت / دار البحار / عل  ضوء علع اإلنسا  

سلسلة عرالع الت رنرة   /  ال ر  وعصر الت لومات / نبيل عل  . د -2 

 . 2555 –ديستبر /  264ال اد / 

الرُّانة ال ربية وعصر الت لومات ؛ ر ية لتسرفُّبل  / نبيل عل  . د -3 

ديسرتبر  /  264ال راد  / سلسلة عالع الت رنرة  / الخطا  الرُّان  ال رب  

– 2555 . 

م جررع / التصرررييخ وال ررر  التفخصصرريخ   نخبررة مررخ اوسررادذل    -4 

/ مصررر / مطررابع الهيئررة التصرررية ال امررة للكفررا  / ال لرروم االجفتاعيررة 

 975. 

 /االجفتررا  الفربرروي واإلرشرراد االجفترراع    / مصررطف  الخشررا    -5 

 . 97  / م /مكفبة الُّاهرل الحايرة 

( إدارل ال تليرات  ) إدارل اإلنفرا   / هاشع حسيخ نالر التحنرك  . د -6 

 2556/ ال را   –النج  اوشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / 

/ علع االجفترا  نر  نهر  الب غرة     / هاشع حسيخ نالر التحنك . د -7 

 . ال را   -النج  اوشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 

/ نر  نهر  الب غرة     قفصراد علع اال/ حسيخ نالر التحنك هاشع . د -8 

 .ال را   -النج  اوشرف / دار أنباء للطباعة والنشر 
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اإلدارية  تصطلحاتموسوعة ال/ حسيخ نالر التحنك هاشع . د -9 

بيروت / مكفبة لبنا  ناشرو  / الفجارية االقفصادية و -واالجفتاعية 

 . 2557/ لبنا   –

 :ية والبحوث الرسائل اجلامع -ب 
ال  قرررة بررريخ دُّانرررة   / شررريتاء عبرررا اللطيررر  سرررلتا  التشرررهاان       -25

الت لومررات والفرراريب وأثرهررا نرر  الُّررارات التتيررزل ؛ دراسررة مسررحية    

رسرررالة / آلراء التررراراء ال رررامليخ نررر  الشرررركة ال امرررة للنُّرررل البرررري     

 . 2552/ جام ة بغااد  –ماجسفير مُّامة إل  كلية اإلدارل واالقفصاد 

الهناسررة الفنظيتيررة و؟أثرهررا نرر  إسررفراديجية  / نررادي حسررخ جررابر  - 2

اوعتررا  ؛ دراسررة حالررة نرر  مسفشررف  الحلررة الف ليترر  ال ررام ومسفشررف   

رسررالة ماجسررفير مُّامررة لكليررة    / مرجررا  الف ليترر  نرر  محانظررة بابررل     

 . 3 25/ جام ة الكونة / اإلدارل واالقفصاد 

22
-
ديجية التسرفاامة ودورهرا   أب راد اإلسرفرا  / قيصر عل  هادي م له   

ن  بناء التنظتات الذكية ؛ دراسة اسفط عية آلراء عينرة مرخ التراراء    

رسررالة ماجسررفير مُّامررة لكليررة   / نرر  شررركة زيررخ ال رررا  ل دصرراالت   

 . 3 25/ جام ة الكونة / اإلدارل واالقفصاد 

الفلسرفة السياسرية واالجفتاعيرة    / نزار عبا اومير دركر  الغرانت     -23

رسرالة ماجسرفير مُّامرة الر      ( / دراسرة دحليليرة  )  جرار روسرو   عنا جا

  2555/ جام ة الكونة  –مجلس كلية اآلدا  

مراكز الاراسات والبحوث بيخ / هاشع حسيخ نالر التحنك . د -24

التؤدتر ال لت  الوان  لتراكز شارر ن  /  الواقع وقول الطتوح

   الكونةجام ة / ؛ لتركز دراسات الكونة  البحه ال لت  ن  ال را 

 .ودع نشرا ضتخ وقائع التؤدتر   5 25/  3/  6 التن ُّا بفاريخ 

إسرفراديجية الاراسرات ال ليرا نر      / هاشع حسيخ نالر التحنرك  . د -25

بحره مُّراشم للترؤدتر الروان  لروزارل الف لريع ال رال          الجام ات ال راقية

 ُّبررو  للنشررر نرر  مجلررة دارم  و 5 25  - 2559نرر   والبحرره ال لترر 

 ..الحكتة الكناية   ومنشور عل  موقع الكفرون  
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نلسرررفة ال لرررع نررر  الُّرررر  ال شرررريخ ؛ / ُيتنررر  اريررر  الخرررول  . د -26

ال راد  / سلسلة عرالع الت رنرة   / اآلنا  التسفُّبلية  –الحصاد  –اولو  

 .2555 –ديستبر /  264
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة الففاليـــــــل

مبسط يبيخ هناسة وإعادل هناسرة التنفرو     ( )مخطط 

 الت رن  الريادي االسفراديج  –الفكري 

25 

الحاجرررة واإلشررربا  بشررركل مبسرررط يبررريخ (  2) مخطرررط 

 الفُّلياي والرودين 
28 

يبيخ بشكل مبسط الريادل واإلباا    (  3) مخطط 

 والحاجة واإلشبا  غير الفُّلياي
28 

يبيخ بشركل مبسرط الريرادل واإلبراا  عنرا      (  4) مخطط 

 لط اإلسفراديجية الذكية والتسفاامة والتسفترل
28 

 بحرراثيبرريخ دور الجام ررات ومراكررز او (  5) مخطررط 

 بناء الفكرن  
44 
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 الصفحة الففالـيـــــــــــــل

 5 التُّامة

   البنرررراء الفكررررري برررريخ الريررررادل   : التبحرررره اوو

 والتهارل الفُّلياية والرقتية
7 

 8 ..مالل ومفاهيع : أوالض 

 4  الفكر بيخ االدجاهات الفُّلياية والرقتية: ثانياض 

 9  لفكري والفلسف الصورل بيخ البناء ا: ثالراض 

 24 التهارات الفنظيتية لألنكار الريادية: راب اض 

 35 الفكر الريادي والفنفيذ واوداء االسفراديج : لامساض 
     الفكرر بريخ اإللر ح والفرراريب    : التبحره الرران

 ودور الجام ات ومراكز اوبحاث والهناسة الريادية
33 

 33 راديج الفاريب والفكر الريادي اإلسف: أوالض 

 35 الفكر بيخ اإلل ح والص ح: ثانياض 

نلسرررررفة ال لرررررع وهناسرررررة الفكرررررر الريرررررادي     : ثالرررررراض 

 واالسفراديج 
39 
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 الُّويع الفكر
44 

  49  االسفنفاجات والفوليات: التبحه الراله 

 49 االسفنفاجات: أوالض 
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 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها 
 . نظام دصتيع ال تل ودُّويع اوداء ؛ ودورا ن  التشاريع اإلنفاجية - 

   .إسفراديجية دراسة السو  والسل ة للفنتية االقفصادية  -2

     .نلسفة اإلدارل الت الرل والتجفتع  -3

    .علع النفس ن  نه  الب غة  -4

   .اإلدارل واُوسلو  الُّيادي ن  نه  الب غة -5

               .علع االقفصاد ن  نه  الب غة  -6

     . اية وال    ـ ن  نه  الب غةعلع دلوث الفكر البشري ـ الوق -7

                     .علع االجفتا  ن  نه  الب غة  -8

                   .ال را  ن  م جع البلاا   -9

                       . ب د الشام ن  م جع البلاا  -5 

 مصررر والسررودا  وبرر د التغررر  ال ربرر  ومررا دبُّرر  مررخ أنريُّيررة نرر  م جررع       -  

 .     بلاا ال

    . التتلكة ال ربية الس ودية ن  م جع البلاا  -2 

       . ما دبُّ  مخ جزيرل ال ر  ن  م جع البلاا  -3 

                        .  إيرا  ن  م جع البلاا  -4 

    .  ما دبُّ  مخ ب د اوعاجع ن  م جع البلاا  -5 

ة يرررروالفجار قفصرررراديةاال - اإلداريررررة واالجفتاعيررررة تصررررطلحاتموسرررروعة ال -6 

 (.             عرب  –إنكليزي )

 ( .إدارل ال تليات ) إدارل اإلنفا   -7 

 .نظام اُوسرل بيخ الفراث والت الرل  -8 

أوضا  الكونة االقفصادية ن  عها أمير التؤمنيخ اإلمام علر  برخ أبر  االرب      -9 

 ( .عليه الس م)

 ن  نناد  محانظة النج  اوشرف السياحة الاينية وواقع الخامات  -25

 .داثير الجوانب االقفصادية واالجفتاعية الردكا  الجريتة  - 2

إنكليرزي  ) ال ُّلية  قامو  علع النفس والفحليل النفس  والسلوك  واومراَ -23

 ( .عرب  –

 ( .عرب  –إنكليزي )قامو  ن  علع النفس  -24

 ( .عرب  –إنكليزي )قامو  ن  الفلسفة  -25

 (عليه الس م)درو  مخ حكع وأقوا  اإلمام عل   -26

 (.عليه الس م)البنه الحسخ ( عليه الس م)درو  مخ ولية اإلمام عل   -27
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عليره  ) أل قيات ال االرة نر  عهرا أميرر الترؤمنيخ اومرام علر  برخ أبر  االرب           -28

 ( .رَ)لألشفر النخ    (الس م

 .تخفلفة ودنتيفها دور وأهتية اإلع   للتجفتع ومشاري ه ال -29

 .الفُّادم اإلداري ولطورده عل  مسفُّبل التشاريع  -35

 دتصير الكونة وعترانها حف  نهاية عها الخلفاء الراشايخ موجز  - 3

 .م جع الف اري  ن  موارد لسا  ال ر   -32

 .م جع اومرا  وم انيها ن  لسا  ال ر   -33

 .فو  الفنانس  ودورا ن  دحُّيه الف(  ( JITاسفخاام نظام  -34

 .الجام ات ودرسيخ ثُّانة الرأي اآللر  -35

 .إسفراديجية الاراسات ال ليا ن  الجام ات ال راقية  -36

 .منظتات التجفتع التان  ودورها السياس  ن  ال را   -37

 .الكونة ن  م جع البلاا   -38

 . البصرل ن  م جع البلاا   -39

 .بغااد ن  م جع البلاا   -45

 (دالي  مشفرر . ) جزء ( 2 )ع التخطواات النجفية م ج - 4

 .دليل مركز دراسات الكونة  -42

 (دالي  مشفرر . ) علتاء جام ة الكونة ؛ مردبة اوسفاذية  -43

 . الكونة ن  م جع البلاا   -44

 .بغااد ن  م جع البلاا   -45

 .البصرل ن  م جع البلاا   -46

 .الُّرإ  الكريع هناسة وإعادل هناسة الحيال ن   -47

 .هناسة وإعادل هناسة الحيال ن  اوحاديه النبوية الشريفة  -48

 .هناسة وإعادل هناسة الحيال ن  نه  الب غة  -49

 . الرُّانة السياحية وإسفراديجية دنتية التوارد البشرية  -55

 . 6 25-5 25لل ام الاراس  جام ة الكونة  –دليل كلية الفُّه  - 5

 .  6 25-5 25جام ة الكونة لل ام الاراس   –البة كلية الفُّه دليل دخر   -52

 .عرب   –م جع التصطلحات اإلدارية واالقفصادية ؛ إنكليزي  -53

دور الجام ات والتؤسسات البحرية ن  هناسة وإعرادل هناسرة الفكرر الريرادي      -54

 . واإلسفراديج 

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
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 :  املؤمترات والندوات العلميةالبحوث واملشاركات يف
 . الهياكل الفنظيتية ن  التشاريع الصناعية مع دراسة مياانية  - 

 983 رر ن  التؤدتر ال لت  عل  مسفوا الجام ة التسفنصرية اش  -أ

–  984  . 

 رر نرر  مررؤدتر علترر  علرر  مسررفوا جام ررات الُّطررر ال راقرر    اشرر  -  

 983 –  984  . 

 . ُّطا  الصناع  مع دراسة مياانية دراسة السو  والسل ة ن  ال -2

  –984  رر ن  التؤدتر ال لت  عل  مسفوا الجام ة التسفنصررية اش  

 985   ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

نظرام دصررتيع ال تررل ودُّررويع اوداء ودورا نرر  التشرراريع اإلنفاجيررة مررع دراسررة   -3

 مياانية 

 صرررريةرر نررر  الترررؤدتر ال لتررر  علررر  مسرررفوا الجام رررة التسفن    اشررر   

 985–  986  . 

ون  ضوءا دع درالي  الكفرا  السرال  الرذكر وأعلتفنر  ثر ث وزارات         

 . بف تيته عل  الجهات الفاب ة لها 

 . ادجاهات ش ر الصان  ألنجف  ن  دغيير التجفتع  -4

نر      رر ن  التهرجا  الُّطرري ال لتر  الرذي أقريع نر  النجر  اوشررف       اش        

 .  993 دتوز 

 . انب االقفصادية واالجفتاعية الردكا  الجريتة مع دراسة مياانية داثير الجو -5

رر ن  التؤدتر ال لت  اوو  التشفرر بريخ وزارل الف لريع ال رال     اش      

 .. 993 / 2ت /      -9 والبحه ال لت  ووزارل الااللية ن 

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

عليه )ن  عها اإلمام عل  ( الكونة ) اووضا  االقفصادية لل التة اإلس مية  -6

 (الس م 

الذي أقامفره  ( الكونة ن  الفاريخ ) رر ن  التؤدتر ال لت  الران  اش      

 28جام ة الكونرة مرخ   / كلية اآلدا  بالف او  مع مركز دراسات الكونة 

 .  994 دشريخ الران  /  29  –

 راسة مياانية نظام اوسرل ودنظيتها بيخ الفراث والت الرل مع د -7

الفر  أقامفرره  رر ضرتخ مررؤدتر اومومرة التامونررة ودنظريع اوسرررل    اشر       

جت يررة دنظرريع اُوسرررل ال راقيررة وبالف رراو  مررع اإلدحرراد الرراول  لفنظرريع         

وبرنرام  اُومرع    ال ربر   اُوسررل للرواخ     لفنظريع قليتالتكفب اإلواوُُسرل 
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نرر    اليونيسرري    ومنظتررةومنظتررة الصررحة ال التيررة   التفحررال اإلنتررائ 

 ( حصل عل  شهادل دُّايرية )  .  994 /   ر/  8 – 6 بغااد

 .ة محانظة النج الجريتة وب اها االقفصادي مع دراسة مياانية لتايرية شرا -8

  رر ضررتخ نرراول الفحليررل ال لترر  للجريتررة الفرر  أقامفهررا كليررة الفربيررة   اشرر      

مركرررز البحررروث  / لاالليرررة جام رررة الكونرررة بالف ررراو  مرررع وزارل ا   / للبنرررات 

 .  995  / إذار / 29والاراسات بفاريخ 

السياحة الاينية وواقع الخامات ن  نناد  محانظرة النجر  اوشررف ودطويرهرا      -9

 .   مع دراسة مياانية 

واقرع السرياحة الاينيرة نر  محانظرة      : ) رر ضتخ الناول ال لتيرة الرانيرة   اش     

 جام رة الكونرة بفراريخ   / دراسات الكونرة  الف  أقامها مركز ( النج  اوشرف 

 .  995  / نيسا /  9

دور وأهتية اإلع   للتجفتع ومشاري ه التخفلفة ودنتيفها مع دراسة مياانيرة   -5 

 .ن  محانظة النج  اوشرف 

 / 2  -  رر ن  الترؤدتر ال لتر  اوو  لجام رة الُّادسرية والتن ُّرال بفراريخ       اش    

 . 995  / نيسا 

 مرع دراسرة مياانيرة نر       –م اإلداري ولطورده علر  مسرفُّبل التشراريع    الفُّاد -  

 .جام ة الكونة 

/  5  – 4  رر نرر  التررؤدتر ال لترر  اوو  لجام ررة الكونررة التن ُّررا بفرراريخ  اشرر    

 .  996  / نيسا 

 .اإلع م ن  نبذ ال ن  دور  -2 

 جنرو  الوسرط  لتحانظرات   اوو  اإلع مر  اإلقليتر   رر نر  الترؤدتر   اش            

والُتشاركة نيه التحانظرات ؛    الذي نظته مجلس محانظة كرب ء التُّاسة 

نر    والتن ُّرا   النج  اوشرف وبابل والايوانية وواسط وكررب ء التُّاسرة   

ومرررررـشل البحرررره    2558 /دشررررريخ اوو   / 29 يرررروم اورب رررراء التوانرررره 

  .منفرداض  التذكور محانظة النج  اوشرف

 .لسفة البناء الفكري ن  ش ر الصان  النجف  جوانب مخ ن -3 

جام ة الكونة التن ُّرا  / تركز دراسات الكونة رر ن  التؤدتر ال لت  لاش           

 ( حصل عل  شهادل دُّايرية )   . 2559/ إذار /  2 -  بفاريخ

 .ودورا ن  دحُّيه الففو  الفنانس  (  ( JITاسفخاام نظام  -4 

 -29ل لت  الحادي عشر لجام ة بابل والتن ُّا للتال مرخ  التؤدتر ارر ن  اش    

    . 2559/ نيسا   35

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 
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( قرربس مررخ دفسررير الُّرررإ     ) الررار  اللغرروي نرر  الففسررير الُّرإنرر  ؛ كفررا        -5 

 .ُأنتوذجا 

مرخ   لففررل   التن ُّرا ل  الكونةجام ة / كلية الفُّه التؤدتر ال لت  الرابع لشارر ن    

 7-  8  /5  /2559  .      ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

 .ومضاميخ أقواله ال لتية ( عليه الس م ) اإلمام ج فر الصاد   -6 

  التن ُّرا   الكونرة جام ة / كلية الفُّه التؤدتر ال لت  الاول  الخامس لشارر ن      

  .  2559/  2 /  2  -  مخ  لففرلل

      (ُّايرية مع در  التؤدتر حصل عل  شهادل د ) 

 .الجام ات ودرسيخ ثُّانة الرأي اآللر  -7 

الجام ررة / السررنوي الرالرره لكليررة ال لرروم السياسررية    التررؤدتر ال لترر   شررارر نرر      

  .  2559/ دشريخ اوو  /  23التسفنصرية والتن ُّا بفاريخ 

 .مراكز الاراسات والبحوث بيخ الواقع وقول الطتوح  -8 

؛ لتركرز  الروان  لتراكرز البحره ال لتر  نر  ال ررا       ال لتر   لتؤدتر اشارر ن     

 .  5 25/  3/  6   التن ُّا بفاريخ  الكونةجام ة / دراسات الكونة 

      ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

 .أنتوذجاض " ال لع " هبة الايخ الشهرسفان  بيخ اإلل ح والفجايا ؛  مجلة  -9 

اوو  لاراسررة جهررود السرريا هبررة الررايخ الشهرسررفان  التررؤدتر ال لترر  شرارر نرر      

بالف راو   ( لنرا   ) الفكرية واإلس مية   أقامفره الجام رة ال التيرة لل لروم اإلسر مية      

والتن ُّرا نر  جام رة الكونرة للترال مرخ        الكونرة جام رة  / مركرز دراسرات الكونرة    مع 

 (  در  التؤدترحصل عل  )      .5 25/ نيسا  /    –إذار /  3

 .الصحانة بيخ الواقع واتوح ال  مة هبة الايخ الشهرسفان   -25

شارر ن  التؤدتر ال لت  الفاريخ  ؛ لحانة النجر  اوشررف إنجراز م رنر           

وإباا  نكري   الذي أقامفه كلية اآلدا  بالفنسيه مع نُّابرة الصرحفييخ نرر  النجر      

 (  دل دُّايريةشهاحصل عل  )   .  5 25نيسا  /  5  -4 اوشرف للتال 

 .أثر بيئة النج  اوشرف ن  بناء شخصية الشيخ الوائل   - 2

التؤدتر ال لت  ؛ الشيخ الروائل  وأثررا اإللر ح  والفكرري   الرذي      شارر ن      

  والكليررة اإلسرر مية الجام ررة نرر     الكونررةجام ررة / مركررز دراسررات الكونررة  أقامرره 

 .  5 25/  4/  35 -29النج  اوشرف   والتن ُّا بفاريخ 

      ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

؛ م جررع دصررحيل لغررة اإلعرر م  سرر مة اللغررة ال ربيررة نرر  الوسررائل اإلع ميررة    -22

 .( مع دراسة مياانية لب ض الُّنوات ال ربية وال التية / ) أنتوذجاض ( ال رب  
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 الكونرة جام رة  / ة اوساسية كلية الفربيالتؤدتر ال لت  الاول  اوو  لشارر ن      

    . 5 25/  5/  5  -9مخ  لففرل  التن ُّا ل

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

 ( .عليه الس م)اوب اد الفربوية واالجفتاعية ن  أقوا  اإلمام ج فر الصاد   -23

  التن ُّرا  نرة الكوجام رة  / كليرة الفُّره   التؤدتر ال لتر  الراول  الرران  ل   شارر ن       

مرج ية الفكرر اإلسر م  نر  درراث اإلمرام ج فرر برخ محترا الصراد           )دحه ش ار 

 .م    25/ شبام /  23 -22مخ  لففرلل( عليه الس م)

    ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

 .اوب اد اإلسفراديجية التفااللة بيخ الجام ات والتجفتع  -24

)   دحرره شرر ار   لبصرررالجام ررة ؛ ليع التسررفتر اوو  الف لررمررؤدتر شررارر نرر      

  التن ُّرا  إل ح ودطوير الف ليع التسفتر ولامة التجفتع نر  الجام رات ال راقيرة    

 ( حصل عل  شهادل دُّايرية )      .    25/  3/  7  -6 بفاريخ 

 مررام علرر  بررخ أبرر  االررب  نرر  عهررا أميررر التررؤمنيخ اإل  أل قيررات ال االررة -25

 (رض  اهلل عنه)لنخ   لألشفر ا

  الذي أقامه مركز دراسرات الكونرة   وكليرة     التؤدتر ال لت  الاول شارر ن       

نه  الب غة سررا  الفكرر    )  التن ُّا دحه ش ار   الكونةجام ة /  الفربية اوساسية

 .م    25/  إذار/  28 -27مخ  لففرلل  ( وسحر البيا  

    (ر  التؤدتر حصل عل  شهادل دُّايرية مع د ) 

 .ش ر الشيخ عبا الكريع الجزائري مضامينه وأغراضه  -26

 لففررل   التن ُّرا ل  الكونرة جام ة / كلية الفُّه ل ران التؤدتر ال لت  الشارر ن         

  .  م  25/  4/  9  -8 مخ 

      ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

) ح والفجايرا؛ مجلرة   أثر النجر  اوشررف اإلع مر  والصرحان  نر  اإللر        -27

 أنتوذجاض ( النج  

شررارر نرر  التررؤدتر ال لترر  السررنوي الرالرره   الررذي أقامفرره الكليررة اإلسرر مية            

 .م   25/ نيسا  /  23 -22الجام ة ن  النج  اوشرف    بفاريخ 

           (حصل عل  شهادل دُّايرية  ) 

  اوب اد الفربوية ن  أقوا  اإلمام الكاظع  -28

شارر ن  الترؤدتر ال لتر  الرران  الرذي أقامفره اومانرة ال امرة لل فبرة الكاظتيرة               

         .م   25/  6/    -5 التُّاسة   بفاريخ 

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 
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 أنتوذجاض ( سورل اه ) التضاميخ النفسية ن  الُّرإ  الكريع ؛  -29

  الررذي ( الُّررإ  الكرريع وقضررايا ال صرر    )   الرالرره شرارر نر  التررؤدتر ال لتر        

  .م   25/  2 /  2  -  جام ة الكونة    بفاريخ / أقامفه كلية الفربية اوساسية 

   (حصل عل  شهادل دُّايرية  ) 

 .ال ُّا االجفتاع  وبناء الاولة اإلس مية ن  وثيُّة التاينة  – 35

مركرز    الرذي أقامره    ُّرة التاينرة التنرورل   وثي؛ اوو  الترؤدتر ال لتر    شارر نر       

 .  2 25/  2/  3  -2   والتن ُّا بفاريخ  الكونةجام ة / دراسات الكونة 

     (   در  التؤدتر حصل عل ) 

 .اوداء ال ال  ودحايات الفساد اإلداري  - 3

الف لريع  )  دحه شر ار   لبصرالجام ة ؛ لالف ليع التسفتر اوو  مؤدتر شارر ن     

 .  2 25/  3/  7 -6  التن ُّا بفاريخ ( لتسفتر اريه الجام ة إل  التجفتع ا

 . التضاميخ النفسية ن  أقوا  اإلمام الكاظع   -32

شرارر نرر  الترؤدتر ال لترر  السرنوي الرالرره الراول  الررذي أقامفره اومانررة ال امررة          

 م2 25/  5/ 26 -25لل فبة الكاظتية التُّاسة   بفاريخ 

           ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

 هناسة وإعادل هناسة التجفتع بيخ نه  الب غة والفكر الت الر   -33

شارر ن  التؤدتر ال لت  لتهرجرا  الغراير ال رالت  اوو  الرذي أقامفره اومانرة           

 .م 2 25/    /  9 -5ال امة لل فبة ال لوية التُّاسة   بفاريخ 

   (   شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر حصل عل ) 

مجلفررا ؛  اإلنسررانية –دوظيرر  اإلعرر م ونلسررففه نرر  وحررال ال ُّيررال اإلسرر مية     -34

 أنتوذجاض( النج )و ( ال لع )

التن ُّا  الكونة جام ة / لفربيةا لكليةاوو   الاول التؤدتر ال لت  شارر ن       

 . 3 25/  4/  5  -4 مخ  لتالل

           (وشهادل دُّايرية عل  در  التؤدتر حصل  ) 

 . منظتات التجفتع التان  ودورها السياس  ن  ال را  -35

 بفاريخالتن ُّا  الكونة جام ة / آلدا ا لكلية  الاول التؤدتر ال لت  شارر ن       

24- 25  /4  /25 3 . 

           (  شهادل دُّايريةحصل عل  ) 

ر نررر  الففكيرررر اإلبرررااع  واوداء ال رررال  لخامرررة  إسرررفراديجية الف لررريع التسرررفت -36

 التجفتع 

الف ليع التسرفتر   بفراريخ   / شارر بالتؤدتر ال لت  الذي أقامفه جام ة البصرل      

29  /4  /25 3 .           (  شهادل دُّايريةحصل عل  ) 
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( معليه الس )دكامل البناء الفربوي واإلنسان  ن  أقوا  اإلمام عل  الهادي  -37

 ( .عليه الس م)واإلمام الحسخ ال سكري 

شررارر نرر  التررؤدتر السررنوي الرابررع الرراول  الررذي أقامفرره اومانررة ال امررة لل فبررة       

 .م 3 25/  5/ 8  -7 الكاظتية التُّاسة   بفاريخ 

           ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

 .ة والفكر الت الر علع النفس االقفصادي بيخ نه  الب غ -38

/ 35بفاريخ  شارر ن  التؤدتر ال لت  الاول  الران  لل فبة ال لوية الشريفة     

 5 –    /    / 25 3 . 

           ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

التسؤولية اول قية لتنظتات التجفتع التان  ن  حتاية حُّو  اويفام  -39

 . (دراسة مياانية  مع) ؛  والتشرديخ

جام رة  / ه مركرز دراسرات الكونرة    الذي أقامر  ران شارر ن  التؤدتر السنوي ال     

 (  حصل عل  شهادل دُّايرية)  .م 3 25/    / 28 -27  بفاريخ  الكونة

 . الرُّانة السياحية وإسفراديجية دنتية التوارد البشرية  -45

/ فره كليرة ال لروم السرياحية     الرذي أقام   رران ال اول الر  ال لتر   شارر ن  الترؤدتر      

  .م 4 25/  3/ 2  -    بفاريخ  جام ة كرب ء

 .نظام ودنظيع اوسرل بيخ رسالة الحُّو  والفكر الت الر  - 4

فره اومانرة ال امرة    الرذي أقام  الاول  الخرامس السنوي  ال لت  شارر ن  التؤدتر     

 .م 4 25/  5/ 9 -8  بفاريخ لل فبة الكاظتية التُّاسة 

      (ودر  التؤدتر حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

 . ن  ملحتة الغاير لبولس س مة( عليه الس م)اإلمام عل  بخ أب  االب  -42

فره اومانرة ال امرة    شارر ن  مهرجا  الغاير ال رالت  السرنوي الرالره الرذي أقام         

 م 4 25/  5 /  2 -9   بفاريخ لل فبة ال لوية التُّاسة 

      (  وشهادل دُّايرية  در  التؤدترحصل عل ) 

دور الجام ات والتؤسسات البحرية ن  هناسة وإعادل هناسة الفكر الريادي  -43

 . واإلسفراديج 

/ ه مركرز دراسرات الكونرة    الرذي أقامر   الاول  الرابرع  ال لت  شارر ن  التؤدتر     

لجتهوريرررة اإلسررر مية ا/ جام رررة الكونرررة بالف ررراو  مرررع أكاديتيرررة الحكترررة ال ُّليرررة   

 (  حصل عل  شهادل دُّايرية)      .م 5 25/   / 8 -7  بفاريخ اإليرانية 

دور الجام ات والتؤسسات البحرية ن  هناسة وإعادل هناسة الفكر الريادي  -44

 . واإلسفراديج 
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ه مركرز دراسرات   الرذي أقامر   الراول  الرابرع   ال لتر   نر  الترؤدتر   البحره  شارر     

الجتهورية اإلس مية / ام ة الكونة بالف او  مع أكاديتية الحكتة ال ُّلية ج/ الكونة 

 (  حصل عل  شهادل دُّايرية)      .م 5 25/   / 8 -7  بفاريخ اإليرانية 

 .مضاميخ البناء الفكري والفلسف  ن  ش ر السيا الشري  التردض   -45

فره اومانرة   الرذي أقام  مسالاول  الخرا السنوي  ال لت  ن  التؤدتر البحه شارر     

 .م 5 25/  4 / 24 -23  بفاريخ ال امة لل فبة الكاظتية التُّاسة 

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية مع در  التؤدتر ) 

 (مجلة النج  أنتوذجاض) يخ التظفر الفكر اإلنسان  وم الجاده عنا ال  مة الش -46

يا نر  نكرر ال  مرة الشريخ     الاول  حو  الفجا ال لت  ن  التؤدتر البحه شارر     

ه م هرا ال لتريخ للاراسرات ال ليرا بالف راو  مرع ال فبرة        الذي أقام محتا رضا التظفر

  .م 5 25/  إذار / 25 -24  بفاريخ ال باسية التُّاسة 

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

( قرربس مررخ دفسررير الُّرررإ     ) الررار  اللغرروي نرر  الففسررير الُّرإنرر  ؛ كفررا        -47

 .ُأنتوذجا 

/ الاول  دراسات اللغة ال ربية وإدابها ن  التؤدتر  البحه شارر        

 . 6 25/ مار  /  7 -4ماليزيا  –كوااللتبور 

 .اوساليب ال لتية لفحُّيه التخطواات ؛ دوالل بيخ التاض  والتسفُّبل  -48

الاول  اوو  للتخطواات والوثائه الفاريخية ن  ن  التؤدتر  البحه شارر        

 الذي أقامفه جام ة ال لوم اإلس مية التاليزية  6 25/  4/  28 -27ماليزيا 

 .إنسانية الضرائب وإداردها بيخ نه  الب غة والفكر الت الر  -49

الرذي أقامفره كليرة    ( نه  الب غة الران  ) ؛  ن  التؤدتر ال لت  البحه شارر        

مررع ال فبررات التُّاسررة الحسررينية     الفربيررة اوساسررية نرر  جام ررة الكونررة   بالف رراو      

 . 6 24/4/25 -23بفاريخ  وال باسية وأمانة مسجا الكونة  

  ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

 إسفراديجية الاراسات ال ليا والبحه ال لت  ن  جام ات الاو  النامية – 55

 3ن  التؤدتر الاول  دطوير البحه ال لت  ن  الف ليع ال ال   البحه شارر       

االمارات ال ربية  -الشارقة  بالتشاركة مع جام ة الزرقاء ن  - 6 25مايو 

 التفحال 

اإلسررفراديجية الت رنيررة وثُّانررة الجررودل الشرراملة والتسررفاامة نرر  التؤسسررات        - 5

 الفربوية والف ليتية 

 اوكاديت  واالعفتاد والجودل الفُّييعشارر البحه ن  التؤدتر الاول  ؛           
   6 25أكفوبر /  3 –  اورد  ن   -عتا  / لجام ة الزرقاء  ال ال  ليعالف  ن 
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/  6 – 4نر    ماليزيرا  – كوااللتبرور / والفخطريط   اإلدارل الراول   الترؤدتر وكذلك 

 . 6 25/ أكفوبر 

 . اللغة ال ربية ودكنولوجيا الت لومات -52

بالتشراركة   ابهرا التؤدتر الراول  دراسرات اللغرة ال ربيرة وإد    شارر البحه ن         

االمررارات ال ربيررة   -الشررارقة  6 25/ أكفرروبر  7  -4 مررع جام ررة الزرقرراء نرر    

 . التفحال

 اسفراديجية دحُّيه التخطواات ن  البناء الحضاري -53

ضتخ التؤدتر الاول  الران  للتخطواات والوثائه شارر البحه         

  .م 6 25/أكفوبر 26 - 25 دركيا   بفاريخ – (جام ة بارديخ)عُّاا ن    الفاريخية

 .الجام ات ال راقية ن  إسفراديجية الاراسات ال ليا  – 54

دطروير البحره ال لتر  نر  الف لريع ال رال        الترؤدتر الراول    شارر البحره نر           

 . بحريخال -ة تنامال 6 25/ ديستبر  25 -8 بالتشاركة مع جام ة الزرقاء ن  

 . الفربوي واالجفتاع  التنبر الحسين  ونلسفة البناء -55

   حو  الفجايا ن  التنبر الحسرين     الران الاول  التؤدتر ن   البحه شارر       

بالف راو    م هرا ال لتريخ للاراسرات ال ليرا    / مؤسسة بحر ال لوم الخيرية  الذي أقامفه

جترادا   7  -6 م التوانه  7 25اذار  7  – 6  ن ال فبة ال باسية التُّاسة مع 

 .هـ  43 8االلر 

   ( حصل عل  شهادل دُّايرية ) 

 اإللكفرون   إدارل الت رنة ودُّنيات الف ليع والف ليع -56

التؤدتر الاول  دكنولوجيا ودُّنيات الف ليع ؛ الاول  التؤدتر ن   البحه شارر       

 3 -  االمارات ال ربية التفحال  -شارقة   الن   الذي أقيع والف ليع االلكفرون 

 . 725 أبريل 

 

وشعر بحث وموضوع ( 011) للمؤلف أكثر من منشور وهناك
 داخل العراق وخارجه وقصة ، 
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