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 ة ـدمـقـمـال
 

منطلق اإلنسان والتكوين اإلنساني ، يبدأ به من حمتوى وطبيعة بناء العقل          

والشخصية ، وما يأخذ من انطباعاته السلوكية ، وما تسهم به القوانني السلوكية 

احلياة الشاملة  والنضج الفكري ومراحله املتعددة من دورة حياة اإلنسان ، إىل دورة

التعليمية ،  –تعدد األشكال ، ومنها النظريات الرتبوية من اإلبداعية وما ُيحقق 

 اجلودة للنتاجالفلسفي ، ومستوى  –ومستوى عـقالنيتها مبفهومه اإلبداعي 

 ..العـقـلي 

وبهذا يأتي دور هندسة العقل الفردي واجلمعي واجملتمعي ، ومرحلة احتياجاته          

دة هندسة العقل والعقالنية املتزامنة مع التغيريات ضمن الُبنى اإلسرتاتيجية ، إلعا

وما تتعلق مباديات وال ماديات احلياة ، كما هـو عليه مراحل التطور من مرحلة 

التنوير والتكنولوجيا ، حتى الوصل إىل ما بعد االتصاالت وشبكة االتصاالت ، 

إىل مرحلة الال عـودة عـن العـوملة ، وما  وضيق العامل مبا َرُحَب ، وحتى الوصول

 ..عقلية ، بنظرة دينامية متواصلة  –يتطلبه من معاجلات فلسفية 

بالتوازي مع  الفلسفة –مفصلية العقل  املعاصر وهنا يظهر يف عاملنا اجلديد         

 والتغيرياجلزئي االتصاالت غري املسيطر عليها ، وسرعة التغري  –املعلومات مفصلية 

يف فضاء املعلومات ، بل االتساع املهول والغري مسيطر املستمر واالتساع الشامل ، 

اإلبداعية ، بل أصبح ما قبل العـقل غري مسيطر  –عليه يف الفضاءات املعلوماتية 

صفاته وخصائصه وأهدافه ، وتطّلب  ول معقواًل جبوانب منعليه ، وأصبح الال معـقـ

، وأمنوذجه املشرع أمامنا هو اخليال قول والال معـقـول صياغة الواقع على أساس املعـ

 ..العلمي وتطبيقاته 

وعـندها برز واقع جديد ، ظهر من مؤشراته ؛ أن جعل لرؤوس األموال غري املنظور          

هلا حضورها الفاعل واالسرتاتيجي املستمر ، واالنطالق من دائرة العـقل إىل فضاءات 

ود ، وركيزته احلتمية اإلبداعية ، عند السيطرة على العقل العوملي الال حمد

عالج وانطالق ومنتج إبداعي وقاية وسلبيات فلسفة العوملة وجعلها مرحلة 

واستثماري ملختلف املواهب ، وحتقيق فلسفة العلوم املعوملة على وفـق ما تقتضيه 
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شرات األخالقية ؛ بعدالتها وفلسفتها وعمقها اإلنساني ، ليصبح من بني املؤ

املستجدة ، أن تكون رؤوس األموال املعرفية ، هي احلراك القائم على القفزات 

 ..العوملية ، املادية وغري املادية ، والنفسية والسلوكية 

فجوات رقمية فراعات أو وبها تظهر مستوى اجلودة ، وما يرتتب على وقعها من          

 ..وغري رقمية ، بني الشمال واجلنوب من العامل 

وتظهر القوة اإلبداعية مبستوياتها املنتجة وباألداء العالي واجلودة العالية          

الصديقة للعقول ، واملسيطرة على املخاطر والتهـديدات والتحديات املقابلة للفرص 

 ..ا تعنيه من استباق ظهور احلاجات بكل م

ل ما تفرزه التهديدات ، قب استباقي استشرايف ومما يعين إبداع عـقلي وقيمي         

واملخاطر والتحديات من سلبيات غـري مسيطر عليها ، ويعين استباق املشكلة 

 ..واألزمة حلماية اإلنسان واإلنسانية 

وكل هذا له ارتباطاته وما يتطلبه من فهم النظام ، والنظام اهلندسي ، ومرحلة          

مع بني العـقل الفردي احلاجات احلتمية يف إعادة النظام اهلندسي الذي جي

واجلمعي واجملتمعي ، لصياغة البناء التكاملي اإلبداعي لدى األستاذ والطالب 

مدار البحث وحماوره خمتصر اجلامعي ، وما يتطلبه من املبادرة ، وهـو ما كان 

 ..املتعددة ، وما متّخض عنه من استنتاجات وتوصيات ومقرتحات 

ومهم ل التوفيق يف تغطية مثل هكذا موضوع دقيق متمنيًا من اخلالق عـز وج         

 ..مبداراته ونتائجه وحساس 

 

 

 الدكتور. أ
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 املبحث األول
 أساسيات هندسة وإعادة هندسة 

 العقل الفردي واجلمعي
 

يتطلب البحث إىل وضع مدخل ومفاهيم ونظرة خاطفة جلوانب من أساسيات         

سة وإعادة هندسة العـقل الفردي واجلمعي مبا خيص األستاذ والطالب هند

 :اجلامعي ، بشكله املباشر وغري املباشر ، وستتمثل حماور هذا املبحث باآلتي 

 .املدخل واملفاهيم : أوالً  

 . اللغة والعقل الفردي واجلمعي والتعليم: ثانيًا 

 . اجلمعياملسؤولية االجتماعية والعقل الفردي و: ثالثًا 

 . ل الفردي واجلمعي يف التنمية االقتصاديةـقـأثر بناء الع: رابعًا 

 . ل الفردي والعقل اجلمعي بني التنمية والتطويرـقـالع: خامسًا 

 

 

 املدخل واملفاهيم: أوال ً 
 

ترتقي منظومة العقل وسالمتها جبودة املعلومات والعلوم واملعارف ، ألخذ احليـز          

ستوى التطلعات اإلبداعية املنطلقة من املواهب ومدى تكامليـة مفصـلية   املناسب مل

 ..االبتكارات وتواصلها  –الرغبات وما ترتمجها املهارات  –القدرات 

وتبدأ ثقافة جودة ما ميتلكـه العقـل مـن بنـى حتتيـة ومبـادة ثقافـة الـتعلم                 

والغايــات ، وهــو ممــا  والرتبيــة والتعلــيم مــن الرؤيــا والرســالة والوســائل واألهــداف 

 ( :صّل اهلل عليه وآله وسلم)يتضمنه ما روي عـن رسول اهلل حممد 

يصرف وجوه الناس أو  إن من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء)          

ومـن  . وألهلـها  ، فإن الرئاسـة ال تصـلح إال هلل    ده من النارـمقع فليتبوأإليه ليعظموه 

،  ومـن دعـا إىل نفسـه   . يف غري املوضع الـذي وضـعه اهلل فيـه مقتـه اهلل    وضع نفسه 
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أنا رئيسكم وليس هو كذلك مل ينظر اهلل إليه حتى يرجع عما قال ويتـوب  : فقال

 .(  إىل اهلل مما ادعى

 

 

ومما يتضـمن احلـديث املبـارك ، مـدى أهميـة تكامـل إسـرتاتيجيات الـتعلم                   

اتها اليت يتطلب من ضمنها مراعاة البيئة الداخلية والبيئـة  والرتبية والتعليم وامتداد

الفكـر وسـالمته مـن     –اخلارجية ، وما أهمية استقامة التوجه واهلدف لبناء العقـل  

حقيقة نقاط القوة ونقاط الضعف الكائن بني التعـلم والعلم واهلـدف ، ومـا موقـع    

 ..كل ذلك من الفرص املتاحة وما يواجه من التحديات 

ومنه ما يتعلق بالسلوك التنظيمي للذات ومـا يـيب بهـا ، وحـراك اسـتيعاب                

ثقافة احلوافز وفاعليتها ضمن منظومة التعلم والرتبية والتعليم ، بنظرة أعمـق مـن   

اإلسرتاتيجية الدنيوية ، وبهذا تكون اإلسرتاتيجية القائمة يف اإلسالم مبنية علـى  

و ما جيعـل مـن املـتعلم أن ينظـر بتهـذيب وأخالقيـة       األخروي ، وهـ –اآلثار الدنيوية 

التوجه لطلب العلم واملعرفة ، ومنه ما يتعاظم من املنافع وإنسانيتها ، وهو مـا يقـق   

البيئة املناسبة وجودة املدخالت والعمليات واملخرجات التعليمية ومستقبلها وآثارها 

 .إخل .. ومنافعها 

ديث النبـوي الشـريف للعمـق اإلسـرتاتيجي     وميكن إمجـال ا جوانـب مـن احلـ             

 :األخالقي للتعلم والرتبية والتعليم يف اإلسالم باملخطب اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني العمق اإلسرتاتيجي (    )خمطب 

 واألهـداف غري املشروعة وخماطرها على العلم
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: ( وسلم  صل اهلل عليه وآله)رسول اهلل وروي عن          

 

 

  (وال دين ملن ال عقل له.  ك اخلري كله بالعقلإمنا يدر  ). 

  (قله ومن مل يكن ـقل ثالثة أجزاء فمن كن فيه كمل عـقسم اهلل الع

حسن املعرفة باهلل وحسن الطاعة هلل وحسن الصرب على أمر :  قل لهـفال ع

 ( . اهلل

نـه مـا جيـين    وهنا للعقل احملور املوجه الكائن بني مستويات الدين واخلري ، وم          

 ..اإلنسان يف الدنيا وآثار ذلك ملا بعـدها 

العقل والعلـم ، يقـول    –وضمن هـذا االجتاه من بناء الوعي وشخصية اإلنسان            

 ( :عليه السالم)أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب 

  (ول تنال ذروة العلوم ـبالعق)

 

 . 

 ( َكـَظـَُر َما َجرَّْبَت َما َوعـْيـَِب ، َوخاِرـَجَُّ الت ظـُْل ِحفـْقـَعـَْوال )

 

 . 

  (َصَحهـْنـَتـُْل َمِن اسـْقـَشُّ العـَُوال َيغ  ُ)

 

 . 

ويربز أهمية العقل لإلنسـان يف الـرتاث اإلسـالمي ، وعلـى خمتلـف األصعــدة ،             

  : الصادق  اإلمام لوقحيث ي

(قله ـيغري منه عأن يزيل من عبد نعمة كان أول ما  إذا أراد اهلل )

 

 

 :والقـول املبارك له مضامني وأمور متعددة اجلوانب ، منها ما يكون          

  النعمة اإلهلية ، وهو اجلانب املتقدم على كل  –إسرتاتيجي حموره العقل

األمور ، املبين على أساس مفصلية تتمحور يف اجلعل التكويين لإلنسان 

ي املبني التكاليف واحلقوق وما يقابله من اجلعل التشريعي اإلهل

 ..والواجبات ، ومستقبل اإلنسان يف احلياة 

  املهارات والقدرات وما يتعلق بالتعلم ، وتنميته وتطويره باملكتسب من

اخلربات وجمريات التدريب املقصود واملخطب له ، وغري املقصود وغري 

 ..املخطب له 

 طوير مساتها ورغباتها العقل الفردي وأهميته يف بناء الشخصية وتنمية وت

 ..وقدراتها ، وإسهاماتها وما يتعلق بالتواصل والعالقات اإلنسانية 

  مسرية حياة اإلنسان يف الظروف البسيطة والروتينية ، والظروف االستثنائية

 ..ومتطلبات العـقل العلمي الفاحص وما يكامله 
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  اداته الفكر وامتد –جانب آخر ما يتعلق بهندسة وإعادة هندسة العقل

 ..الرتبوية والتعليمية والنفسية والسلوكية 

التعليم ، أن ال جتعل ؛ التدريسي واملدرب ،  –ويتطلب من منظومة التعلم          

والطالب واملتدرب ، آلة تلقني وخزن للمعلومات والعلوم واملعارف ، سواء كان 

ستيعاب بتوجيه العقل الفردي أو العقل اجلمعي ، بل يكون اجلميع حمور ا

 ..ومتييز واختيار ومالئمة وإبداع واستدامة بإعادة هندسة الفكر 

البد من وبعد هذه التطلعات واإلشارات النورانية لألحاديث واألقوال املباركة ،          

 :وضع مفاهيم ذات عالقة بالبحث واليت حتقق ما ميكن استيعابه ، وكاآلتي 

 

 

  املؤهالت العلميةEducational Qualifications  الوثائق والشهادات

 .واألدلة الواجب توافرها للشخص ، لشغل وظيفة معينة 

  الكفاءةEfficiency  : القدرة الفعالة لتنفيذ وأداء نشاط معني ، كأن

 ..يكون يف اجملال الرتبوي والتعليمي 

  العقل اجلمعيGroup Mind  : ُيفسر مبوجبه سلوك اجلماعة بتوجه

ات ونزعات مشرتكة ، خبالف العـقل الفردي فكري واتصاالت وعالق

 ..احملدود الرؤى 

  املناقشة اجلماعيةGroup Discussion  ومبوجبها تشرتك يف احملاورة

 ..جمموعة من األفراد حول موضوع معني 

  العمل اجلماعيGroup Action  : الوسب اليت تسوده أجواء التعاون

 .ونكران الذات ، خبالف العمل الفردي 

  اجلماعة عـدوىGroup Contagion  : سرعة انتشار املشاعر واالنفعاالت

 .اجلمعية ، ومنه تأثر الفرد أو األفراد بالظواهر السائدة داخل اجلماعة 

  املوضوعيةObjectivity  : استقاللية النتائج عن الباحث ، مبا فيه ما

أن  وميكن.. يتعـلق باملعلومات وأسلوب الوصول إليها وتقوميها وتأويلها 

يكون التشكيل التعليمي وأخالقية البحث العلمي له دور يف التوجه 

 ..املوضوعي 

  إعادة اهلندسة Reengineering:  مادام هناك للحياة واملشاريع واملؤسسات

لكل نشاط ، إعادة اهلندسة دينامية وحتديث وتغيريات وتبدالت ، البّد من 

لتطـورات والنمـو   مفاصـل احليـاة مـن أجـل مواكبـة ا     مفصل من بل لكل 

 املهــارةاحمللــي والعــاملي ، والعمــل علــى معاجلاتهــا إســرتاتيجيًا ، لتحقيــق  

االبتكــارات واإلبــداعات ، تواصــل و، مســتوى اجلــودة رفــع و، الكفــاءة و
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اخلارجية ، ومنه ما يتم ما جيري ضمن البيئة بني البيئة الداخلية و الئمةوامل

 ..للوصول إىل امليِّزة التنافسية 

ويتطلــب إعــادة اهلندســة بشــكل عــام ؛ إعــادة الــتفكري األساســي          

بطاقاتــه املعلوماتيــة اجلديــدة ، وإعــادة التخطــيب والصــياغة والتصــميم  

ف الوصول إىل التحسـينات الفوريـة للجـودة    داجلذري للعمليات املطلوبة ، هل

 مبعايري األداء العالي ، بعد التحول ملرحلـة الـتفكري املـبين علـى متطلبـات     

 ..العمليات ، واملتضمن التحول للبناء بني النظرية والتطبيق 

ولدعم ذلك ؛ يتطلب تأييد ودعم اجلهات املعنيـة ، ويف مقـدمتها اإلدارة           

العليا ، بالتوافق مع القـدرات والطاقـات واملـؤهالت والرغبـات املتـوافرة لـدى       

ــالتزامن مــع احمل      ــرية أو القــوى العاملــة ، وب ــوارد البش ــوى املعلومــاتي  امل ت

وتكنولوجيا املعلومـات ، ومنـه مـا يتعلـق بـنظم املعلومـات ، ذات العالقـة        

بطبيعة العمليات ، وما يتطلبه من الرغبـات يف التغـيري للـنظم واألسـاليب     

املعمول بها يف نظم العمليات ، ومنه إعداد نظم جديـدة وتطويرهـا إلعـداد    

 ..العمليات املطلوبة 

شارة إىل أنه ميكن أن يتحقق دقة تفاعـل النظـام ومنظومـة العقـل     والبد اإل           

الفردي واجلمعي ، وهندسته وإعادة هندسـته ، ومنـه مـا يتعلـق بـالتعلم والرتبيـة       

 : والتعليم ، مبنظور 

    توصيف وظيفة العقل ، وهو مبثابة تشريه الوظيفي ، لتحقيـق األرضـية

 ..املناسبة للوصف الوظيفي الذي يعقبه 

 ظيفة العقل ، ويكمل ويتكامل مـع مهـام التوصـيف الـوظيفي     وصف و

ليحقق وضوح الدور وما يتطلب عمله حبسب التخصص وتقسيم األنشـطة  

من جهة ، وما يتطلبه التخطيب من تنفيذ املهام وأداء الـدور بـأدوات ومهـارات    

 ..عالية أو مناسبة للمطلوب إجنازه 

     ا ومواصـفاتها ، ومـدى   مواصفات العقل الشـاغل لتلـك الوظيفـة بتوصـيفه

املالئمة التوقيتية واملوقعية واملوقفية ألداء وتنفذ األنشـطة واألدوار واملهـام ،   

ليكون العقل املناسب بقدراته ومواهبه ومهاراته يف التوقيت واملوقع واملوقف 

 ..املناسب 

ما  ومما يربز من نتائج ذلك ، دقة التفكر والتفكري وبيئته ونهجه على وفق          

 –يتوافر من معلومات وبيانات وعلوم ومعارف ، وما يققه من مستوى استدامة القوة 

الفرص التنموية والتطويرية وحتسني سبلها وضوابطها التنظيمية والسلوك 

التحديات  –التنظيمي والثقافة التنظيمية ، ووقاية ومعاجلة مساحة الضعف 

 .. حبراك الفكر العلمي واملعريف 
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العقل  –ميكن أن تسهم بشكل وبآخر يف هندسة وإعادة هندسة الفكر و         

العلمي الفردي واجلمعي وأمنه ، ما تشري إليه ديباجة توصية اليونسكو إىل أن 

أحد الشروط الرئيسية لتشجيع ومساعـدة القدرات الوطنية يف جمال البحث 

ن فعاًل بالبحوث والتنمية التجريبية ، وضمان أوضاع عادلة ألولئك الذين يشتغلو

العلمية والتنمية التجريبية يف جمال العلم والتكنولوجيا مع مراعاة املسؤوليات 

..اليت تنطوي عليها تلك األعمال واحلقوق الالزمة ألدائها 

  

 

 

 

 والتعليمالفردي واجلمعي اللغة والعقل : ثانيًا 
 

: ا األزلي يف جماالت عالقة هلا عمقه Mindوالعـقـل  Languageبني اللغـة           

االتصاالت والعالقات واحملاورة ومتازج الثقافات واحلضارات اإلنسانية ، بسبلها 

البدائية واملتطورة ، ومنه ما يتعلق بنظرية النظام ، والسيما النظام املفتوح ، 

وجبانب منها ما يتعلق مبكوناتها وأنظمتها الفرعية املتمثلة باملدخالت والعمليات 

ات واملعلومات املرتدة ؛ وما يتعلق بنظرية االتصال ومبكوناتها املتمثلة ؛ واملخرج

 ..باملرسل ، والرسالة ، وقنوات إيصال الرسالة أو املعلومة واملرسل إليه 

وللغة هلا توجهاتها يف تشكيل األفكار لتمر عرب العقل واستيعابها وجمرياتها         

 :بين ، بشكل خمتصر مفيد ، على أساس من خالل التمييز والفهم واالختيار امل

  وسيلة للتواصل ، وتعريفها النفسي ؛ نظام تقليدي من : اللغة بشكل عام

من اإلشارات املعربة ، تعمل سيكولوجيًا يف الفرد كوسيلة للتحليل 

والرتكيب اإلدراكي ، وتعمل اجتماعيًا كوسيلة للتواصل والتفاهم ، 

..وتكون وحدة اللغة هي اجلملة 

  

 

  ومنها ما تتمثل يف شعب أو جمتمع معني ، ميكن من : اللغة املشرتكة

 ..خالهلا يتم التفاهم والعالقات والتعاون 

  ومنها ما يشمل لغة املخاطبة العامة للناس مبختلف : اللغة الثقافية العامة

مشاربهم وثقافاتهم ، ويتمثل تطبيقاتها عند املؤسسات اإلعالمية ، 

 .. وسائلها ؛ املسموعة واملقروءة واملرئية وترتمجها من خالل 

  ومنها ما يتعـلق مبستويات عـقـلية مجعية هلا : اللغة الثقافية اخلاصة

 ..ثقافة معـينة ، رمبا ال يفهمها إال هم ، ومنهم النخبة 
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  ومنها ما يتعلق يف اجملال الرتبوي والتعليمي ، وما : اللغة التخصصية

 ..ف جماالتها النظرية والتطبيقية يشمل من ختصصات علمية مبختل

ومؤشرات اللغة تأخذ جماالتها وصفاتها من قرينتها ، فهناك ؛ لغة التعلم          

ومفاتيحه ، لغة الرتبية ومفاتيحها ، لغة التعليم ومفاتيحها ، ولغة التفكري 

عقل إخل ، والداعم ما يتمثل يف توجه ؛ تعلم كيف تتعلم لبناء مسار ال... التحليلي 

الفردي والعقل اجلمعي بلغة ذكية مشاركة ومشرتكة جامعة بني التعلم 

 ..الرتبية والتعليم 

ورمبا يدخل يف عاملنا املعاصر ، لغة وعلم العمليات التعليمية الرشيق           

وتطبيقاتها للتخفيف من ضغوطات العـوامل التعليمية بالتعاون وما يقق 

فاض التكاليف ، والتعلم بإتقان وتنفيذ وأداء السرعة والتحسني الشامل واخن

التعليمي  just - in – time ( JIT )التعليمي ونظام  Lean Six Sigmaنظام 

الذي يمل جودة تعليمية عالية بعيدة عن اهلدر بالوقت واجلهود وكل املدخالت ، 

جاتها مرورًا بالعمليات التعليمية ومناهجها وأدواتها وأساتذتها ، حتى تتمثل خمر

املتمثلة بالطلبة اخلرجيني وقدراتهم العلمية والبحثية ، وما يملونه من مواهـب 

..املعرفة  –لتلبية سوق العمل 

 

 

التعليم ، وبناء العقل الفردي واجلمعي  –وهو ما يسهم يف تكاملية اللغة            

واألداء العالي التنفيذ  –على أسس التوقيت واملوقع واملوقف ، ومنه ما يناسب الدور 

املستدام ، وما يتطلبه من تواصل تشخيص الواقع واستكشاف مواقع وأنظمة 

دراسات احلالة الواقعية ، ومناذج املعاجلة الفعالة والتحسني ، ويسهم يف ذلك مثاًل ؛ 

ري الالزمة ، وتنشيب ايعواستخدام امل ، احملاكاة احلاسوبية ، وتصميم أنظمة فعالة

، الذي يرفع من مستوى الفهم واالستجابة والتعاون والتعزيز ،  ةورش العمل اجلماعي

 ..تقليل وقت التدفق ، وتقليل التباين وحتسني اجلودة ما يتطلب من و

 –احملققة لنظام تربوي  ، رفع مستوى جودة التعليمحتديد اسرتاتيجيات ومنه          

والفائض ، اقات من االختنتعليمي هادف ومليب الستشراف املستقبل ، واحلد 

 ..عاملية ال ومبستوى معايري اجلودة التعليمية

ناهج التعليمية وقدرات الكادر إدارة سلسلة امل اللغة العلمية جماهلا يف تأخذو         

العقل الفردي  –التدريسي املتعاون مع الطلبة على تسهيل عملية التعليم 

املستوى ودم املزيج يقمستوى عاٍل والتأهل للحصول على واجلمعي العلمي 

، بأساليب تؤدي من خالل  التنفيذي للنهج املبتكر اليت يتم تدريسهالتخطيطي و

نظام ؛ تعلم كيف تتعلم ، مثاًل ، لرفع املستوى العلمي واملعريف املؤهـل لتلبية 

 ..حاجات سوق العمل وسوق املعرفة بالتوازي من رغبات وقدرات ومواهب اخلريج 
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الفكر والتفكري  –لذلك املعلم ويرتجم ويغرس هذه اللغة العلمية  وما ميهد          

الناقد ، كونه املفتاح الرئيس لنجاح العملية الرتبوية مبختلف مستويات قدرات 

التالميذ ، وتهيئة مواطن القوة وبناء مستوى الثقة بالنفس وروح اإلبداع والتحصيل 

انة املتقدمة يف جناح الربامج واإلجناز ، ويشغل املعلم واألستاذ اجلامعي املك

الرتبوية والتعليمية ، والنهوض باملناهج التعليمية املطورة للقدرات اإلبداعية 

واملواهب ، وما يقق إدارة الذات بالعقل الفردي والعقل اجلمعي اليت منوذجها 

..التطبيقي املعلم واألستاذ واملدرب ، ومنه يسرتشد بها التلميذ والطالب واملتدرب 

  

 

واكتشف علماء اللغة يف بداية القرن املاضي ، أن للجمل قـدرة فريدة على          

سـر استحداث من التنبيه والتحفيز ، بالرغم من الغموض لدى اللغويني والنفسانيني 

باجلمل العالية األداء ، واجلمل الساخنة ، ؛ مجل معربة اليت ومسوها اخلرباء 

مل القـوية ، وما توحي من القدرة والتفوق ، لتكون واملنبهات ، واحملفزات ، واجل

 ..الداعمة الستقطاب الناس أو الطلبة ، وتضافر اجلهود 

 

 

 

 

 املسؤولية االجتماعية والعقل الفردي واجلمعي: ثالثًا 
 

العقل ، لكنها ختتلف بني دور إىل آخر ،  –املسؤولية قائمة مع بقاء اإلنسان            

 ..، وتبعًا للقدرات واملهارات والرغبات وأنشطة إىل أخرى 

وتظهر أمام العقل الفردي والعقل اجلمعي ، أهمية الوعي والنظر ملستوى          

اجلانب الذاتي واملوضوعي اجتاه املسؤولية االجتماعية حمور ومستقبل البالد 

 ..واحلياة واحلضارة 

هي ذات أهمية قصوى  وأن القدرات تكون يف منطقة الذكاء االجتماعي         

بالنسبة ملختلف املهن واحلرف واالختصاصات وبالنسبة لألفراد يف عالقاتهم مع الغري 
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القادة واملدرسني والسياسيني واملديرين واملعاجلني وتعاملهم معهم وبالذات بني 

.إخل ... واآلباء واألمهات 

 

 

النفس االجتماعي ، ويدخل ضمن ذلك التوجه ؛ علم النفس الرتبوي ، وعلم         

فضاًل عن معاجلات علم االجتماع ، وبذا تنبثق املسؤولية االجتماعية من العـقل 

اجملتمعي لتمر بشكل دوري بني العـقل الفردي واجلمعي ضمن مراكز املهام 

واألدوار ، وبتوجه قيمي وأخالقي يتم من خالله املبادرة واالستعدادات املناسبة 

أعباء مواقف وأنشطة ، وعنده يتجه بااللتزام اإلنساني  والتعاون املشرتك لتحمل

 ..التطوعي وما ميليه العـقـد االجتماعي ورمبا القانوني 

ومتتد ثقافة املسؤولية االجتماعية والثقة املتبادلة لتقرتن مبستوى البناء         

األخالقي الفاعل عند أهداف األنشطة وما تقدمه من منتوجات سلعية وخدمية 

لوماتية ، وما ينجر على محاية أمن اجملتمع االقتصادي والصحي والتجاري ومع

 ..واملالي 

وبهذا البد من أن يتم وضع مهام حلماية اإلنسان ، بل محاية الناس من املخاطر         

النامجة عن ما يملونه من أفكار ليس هلا عالقة باملنظومة التعلمية والرتبوية 

ما يقق من التطلعات اإلسرتاتيجية اجتاه ما هو نظري والتعليمية وهيكلتها ، و

 ..وما هو تطبيقي 

واألمن وسالمة العقل الفردي واجلمعي وهندسته وإعادة هندسته ، يرتبب          

اجملتمعية ، وهـو ما  –بالقيم واألخالق واألمن واألمان مع األمن والسالمة االجتماعية 

عليمية ، وبدوره يدعم التعايش السلمي واحملاورة تتطلبه بناء املناهج الرتبوية والت

اليت تبدأ من البناء الثقايف والعلمي واملعريف ، امتدادًا إىل سالمة الفكر والتعاون 

املشرتك ، وانسيابية وسالمة االتصاالت والعالقات الرمسية وغري الرمسية ، 

 ..ستقلة والتابعة وتفاعلها مبرونة ومهارة األداء العالي املراعي لكل العوامل امل

منها ما ة نظوراملوغري املنظورة املنافع االجتماعية وجدير بالذكر ، أن وقائع           

وسالمتها ، وما يققه من لتعليم تكون من خالل منظومة ومناهج الرتبية وا

تشكيل قويم الفكر الفردي واجلمعي ، ومنه ما يتعلق بالتعزيزات الكفيلة 

 ..وسياسة الدولة  يف االقتصاد املتقدمرتاتيجية لدعم التوجهات اإلس

ومن جهة أخرى ختص العقل الفردي والعقل اجلمعي لألستاذ والطالب اجلامعي         

يتضمن حتفيز الطالب يف الفصل بأنه   Pintrich وتوجهاته االجتماعية ، يرى

:الدراسي اجلامعي ثالثة مكونات تفاعلية 
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  الشخصية واالجتماعية والثقافية اليت تشمل املكون األول هو العوامل

اخلصائص الفردية ، مثل املواقف والقيم اليت جيلبها الطالب إىل الكلية 

 .  بناًء على التجارب الشخصية واألسرية والثقافية السابقة

  املكون الثاني هو عوامل بيئة الفصل اليت تتعلق باخلربات التعليمية يف

 .  الدورات املختلفة

 الثالث هو العوامل الداخلية أو معتقدات الطالب وتصوراتهم املكون  . 

تتأثر العوامل الداخلية بالعوامل الشخصية واالجتماعية والثقافية واخلربات و         

تشري األحباث احلالية حول الدافع إىل أن العوامل و.  البيئية يف الفصل الدراسي

.  هي عوامل أساسية يف فهم السلوك ( مثل معتقدات الطالب وتصوراتهم )الداخلية 

ولذا يتطلب .  يتم إعطاء معظم االهتمام يف الفصل إىل العوامل الداخلية للتحفيزو

بدأ هذا القسم مبناقشة حول السلوكيات اليت حتدد دوافع الطالب ، من األستاذ أن ي

كيف تؤثر العوامل الشخصية واالجتماعية والثقافية والبيئية  ةناقشمثم 

  . خلية على السلوك احملّفزوالدا

وعنده البد من إدارة فاعلة وتفاعلية هلذه املسؤولية اليت يتحملها ، أواًل وأخريًا ،           

مضمون ومستوى بناء العقل الفردي واجلمعي ، وما يسهم عرب خمتلف الوسائل 

ا يسهل املتاحة ، كالوسائل اإلعالمية ، التقليدية وغري التقليدية والرقمية ، ومب

 ..فهمها من خمتلف املستويات 

 

 

 أثر بناء العقل الفردي واجلمعي يف التنمية االقتصادية: ًا رابع
 

واستكمااًل ملا تقدم ؛ فإن التعلم والرتبية والتعليم ، هذا البناء الثالثي اخلطري ،          

لقوة املؤهلة االعتناء مبناهجه ، منه ما يبدأ بناء التماسك وتعـزيز نقاط ا باملستوج

التحديات اليت توجب  –الستثمار الفرص ، ومنه ما يؤشر على مفصلية الضعف 

العقل الفردي واجلمعي من خالل مستوى  –الفكر  مفصلية حتسني تشكيل

 ..الفرص  –نقاط القوة 

 يةالرفاهاالقتصادية و التنميةعلى ومؤسساتها التعليم الرتبية وتأثري ولتبيان           

أو املخطب  اآلثار التعليمية القائمة على السوق ينظر إىل يتطلب أن،  ةعياالجتما

ورأس املال  للتعليم واملعرفية السوقيةالقيمة الوطنية ووذات القيمة هلا مركزيًا ، 

من تنعكس  وما ،تأثريات غري سوقية أيضًا من تضمن ما تو الفكري أو املعريف ،

التأثريات مهمة لتحديد وجمريات هذه  ، عوائد السوقوحجم تقديرات  جراءه على

 ..  االجتماعي –االقتصادي املستوى األمثل لالستثمار 
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؛ هناك ثالث مؤشرات تعد امليزة التنافسية يف األسواق  Bontisوعند بونتيس           

العاملية اليوم ملا مت إثباته علميًا ، 

 

ميكن استخدامها يف االقتصاد املتنامي لرصد 

:عاملية وهي املعارف ال

 

 

  االنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج احمللي االمجالي..  

  عدد الباحثني يف جمال البحث والتطوير.. 

  عدد املقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية..  

وهنا تربز ثقل املؤسسات التعليمية وشخصية املتعلم ، وما تتصف هذه           

ملنتجة مبتطلبات مستوى اجلودة والتحسني املستمر واملستدام ، الشخصية بالسمة ا

 .. الدولة  –والتواصل مع إجيابيات التنمية والتطور ، وما يقق منه اجتاه االقتصاد 

 يةالتعليم ، يف الرفاهمنه ما خيص رأس املال البشري ، السيما  إسهامإن مدى          

ة ، وقد مت تناوهلا يف العديد من الدراسات والنمو االقتصادي مسألة مهم ةاالجتماعي

واسعة الناقشات املنتائج هذه الدراسات متنوعة ، وبالتالي مثرية للجدل و، و البحثية

هذه القضية هلا آثار هامة على السياسات العامة أن أدلة على وبهذا فهي .  النطاق

ويل اخلدمات جتاه التعليم والتوازن األمثل بني القطاعني العام واخلاص يف مت

زيادات ذات قيمة على الهنا  اتخطوط االسرتاتيجيمن حد وايعتمد ، و التعليمية

ما ، ووجدواها تقدير عوائد التعليم التدرجيي ، وما يؤدي إىل سوقية يف اإلنتاجية 

. املهارات علىنعكس قيمة هذه الزيادة ي

 

 

املنظومة األخالقية ، وهي من العلمية و -وهنا البد من معاجلة الفجوة اإلدارية          

بني احملددات الداعمة لتحسني مستوى العقل الفردي واجلمعي ، وما يرتمجه من ؛ 

جودة البحث العلمي ، وأخالقية الباحث ، وما يتم نشره من البحوث واملؤلفات ، ومنها 

االجتماعي ، وما تدعم إسرتاتيجيات التنمية  –ما تكون ذات اجلدوى االقتصادي 

 ..تصادية الوطنية واستدامتها ، وتطوير القطاعات االنتاجية املتنوعة االق

 

 

 العقل الفردي والعقل اجلمعي بني التنمية والتطوير: خامسًا 
 

وتواصاًل ملا تقدم تبيانه ، فالتحول يبدأ من تشخيص الضعف يف أي جمال ، ومنه          

طالب اجلامعي ، ومنه ما يعين ما يتعلق بالعقل الفردي والعقل اجلمعي لألستاذ وال

                                                 
0
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2 - Kodrzycki, Yolanda K., " Education in The 21st Century : Meeting The Challenges Of A 
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جمريات الكشف عن الوظيفة ، ثم توصيف الوظيفة ، ووصف الوظيفة ، ليتطابق 

سواء كان اإلنسان وقدراته ( شاغل اجملال الوظيفي ) مع املواصفات الوظيفية 

 ..األداء  –ومواهبه أو اآللة والتقنيات احلديثة أو اشرتاكهما يف الوظيفة 

جملال وغريه املماثل له واملشابه ، ميكن االستفادة من املعادلة ويف هذا ا         

 :املختصرة أو املختزلة املبسطة اآلتية 

 

 

 

التفكري باملؤثرات السمعية  –وتظهر الوسائل والقنوات الداعمة للعـقل           

والبصرية واحلسية واالستجابة هلا ، وما يبلوره من تصورات ورؤى ، وما ينجم عنها 

ن مستويات إبداعية ، تربز مدى القدرات واملواهب واملهارات واخلربات ونتائج م

التدريبات التخصصية وغري التخصصية ، وجمرياتها يف هندسة وإعادة هندسة 

التوجه العقلي الفردي واجلمعي واجملتمعي ، وما يدعمه من التوجه الذاتي 

وما يتحقق من مستوى  واملوضوعي ، أو داعم الذكاء العاطفي وغري العاطفي ،

 ..التغري اجلزئي والتغيري الشامل للعقل الفردي والعقل اجلمعي 

ويف هذا اجملال وغريه املماثل له واملشابه ، ميكن االستفادة من املعادلة والنتائج          

 :املختصرة أو املختزلة املبسطة اآلتية 

 

 

 

 

 

 

   

اإلبداع الذي هو سلسلة  والتطوير ، جانبويدعم يف هذا اجملال من التنمية          

متعاقبة ، وشرارتها رمبا تبدأ من املمول كداعم وحمفز لإلبداع ، أو من املبدع الذي ال 

يهدر ما ميلكه من إبداعات من أن يذهب سدا ، أو ما عرف من إبداعاته ومراكز هذه 

وحبسب املتلقي ، القوى واحلفاظ عليها بالتدوين والعمل امليداني ونقلها بتعليمها 

 ..وما يتطلب من استثمارها واالنتفاع منها 

، أو  تعاظمها ، ضمن ذات العقل املبدع االنتفاع منها وذلك ومما يكون           

 اإلبداع –بتداوهلا عرب عقول األجيال اليت تتصف بسالمة انسيابية الفكر 

ف مالئمة لتنميتها وظرو ، وما يتوافر هلا من بيئة ومناخ واستثنائية تطلعاتها

األفقية بتوجهاتها وتطويرها ، وما يكاملها من إبداعات ومبتكرات واخرتاعات ؛ 

 مستوى التأثري املقروء +  السمعي مستوى التأثري+ مستوى التأثري البصري 

مستوى االستجابة والتغري اجلزئي والتغيري الشامل للعقل الفردي  =

 والعقل اجلمعي 

  مستوى اهلندسة وإعادة اهلندسة املطلوبة =

 مستوى التحسني الوظيفي واألدائي=  مستوى معاجلة نقاط الضعـف
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تكامل من األعلى إىل األدنى  ، أو من األدنى مودية واجلانبية ، أو ما يدث من والع

 ..إىل األعلى ، أو على اجتاه جانيب 

، ويف إي جانب منه ، كما  وعمق تنمية وتطوير اإلبداع كما يصل المتداد         

 :عند  هو عليه

  وأنظمته وسعته ، أو تطور وإبداع أنظمة لتطويره تطور حاسوب..  

 توافر معلومات أساسية وثانوية  أو.. 

  ، كما هو عليه أو اختصار مراحل إبداعية بتوافر ما ال يتاج للتكرار

 در أوامن مصيف حبث علمي وبأمانة علمية  كتابة نصوص اقتباسية

 .وهكذا .. جع ، ونقلها الكرتونيًا دون معاناة وهدر الوقت امر

ومن خماطر مسرية  وتراكمات وتواصل اإلبداعات واملبتكرات واالخرتاعات ،            

رف مسرية فكرة هي مستوى املعلومة وحتديثها ، ومستوى املعلومة امللوثة واليت حت

 ..انة وأصالة تركيباته املستدامة وصياغته وحراكه املنتج وتطبيقاته ورصاملبدع 

 ه ، ومنهارغب يف فهم دوافعالشخص ينت اإذا كومما ميكن اإلشارة إلية ؛         

يف اجملاالت الثالثة  هسلوك بدأ يف تقييمأن ي مما يتطلب، ف التنموية والتطويرية

: يةتاآل

 

 

 وتوجهاته التنموية والتطويرية املخطب هلا على أسس  اختيار السلوك

 ..مناسبة 

 مبا فيه ما يتعلق بانسيابية العمل واجتاهاته  مستوى النشاط واملشاركة ،

 ..الفاعلة ومستوى املرونة املطلوبة 

 املناسب والكفيل بتحقيق األهداف املرسومة  استمرار وإدارة اجلهد.. 

وبشكل عام هناك عالقة بني العقل اجلمعي والعقل الفردي ضمن حراك           

والتطوير ، ويدعمها املنهاج التعليمي ، وتعزيزها بقدرات إبداعات التنمية 

 ..واستعدادات األستاذ والطالب اجلامعي ، وما يقق من املشاركة والتعاون املثمر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
0

 :راجع على سبيل المثال ي - 

- Kodrzycki, Yolanda K., " Op. Cit. " , P : 54 . 
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 ثانياملبحث ال
 هندسة وإعادة هندسة 

 وامتداده البنائي العقل الفردي واجلمعي
 

، واملبحث ، يتطلب ، ومبا يقتضيه حمدودية البحث واستكمااًل ملا تقّدم             

 :دراسة احملاور اآلتية 

 . العقل بني بنك املعلومات وبنك املعرفة: أواًل 

 . العقل بني القراءات والفهم والنتاج الفكري: ثانيًا 

 . مراحل بناء العقل الفردي واجلمعي: ثالثًا 

 . والطالب التخصص والعقل الفردي واجلمعي لألستاذ: رابعًا 

 . العقل الفردي واجلمعي والبناء القيادي والريادي: خامسًا 

 . البناء الفكري والتجربة اإلبداعية للبحث والتأليف: سادسًا 

 

 

 العقل بني بنك املعلومات وبنك املعرفة: أواًل 
 

سبيل لبناء الفكر العلمي  Dataوالبيانات  Informationاملعلومات             

املعلومات والبيانات ، ملا حتققت مسرية احلياة العلمية واملعرفية منذ  ، ولوال واملعريف

..وتعليمه وهبوطه على األرض ( عليه السالم)خلق آدم 

  

 

وتكمن مراحل اخللق ومسرية احلياة بني املعلومة والتعلم والرتبية والتعليم             

ة عند العلوم واملعارف وتشكيالتها والتجربة واخلربة والتدريب ، وما تشغله املعلوم

 :سورة البقرة  ضمناملتنوعة ، وهو مضمون من مضامني ما ورد يف القرآن الكريم  

                                                 
0
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 ( ّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ـِوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن

 ( 3 ) نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَالدِّمَاءَ وَ

  ( ْوَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن

 (   ) كُنْتُمْ صَادِقِنيَ

  (سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالُوا (   ) 

  (ََُي ََْ قَالَ يَا آَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَم 

  (  ) ضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ

ويأخذ ختزين املعلومات بني األساليب البدائية واملتطورة ، مبعنى آخر هناك         

ختزين املعلومة واملعرفة على الورق ، أو على شكل رقمي ، لتكون بنك 

ث والبحالدراسات ويف جماالت للمعلومات واملعارف ، والرجوع إليها عند احلاجة إليها 

.وعند وضع اخلطب  ة ،العلمي

  

 

) احلسية ، والتأملية : فإنها تكمن بني اجلوانب  Knowledgeأما املعرفة         

، والعلمية التجريبية ، وامتداد العلم ، ومنها ما يأخذ جماله عند ؛ ( الفلسفية 

بنك وامتداده ومصدره ، بنك املعرفة و ، هاقتصاد املعرفة ، وإدارة املعرفة ، واخلزين له 

املعلومات والعلوم ، وكل ذلك يكون داعم تكاملي للتعلم والرتبية والتعليم ، 

 .. مستوى املواهب والقدرات واملهارات قق حتسني ورفع ومنه ما ي

التفكري وجمريات عمل اإلنسان ، ومن التفكر ومن حراك ونتاج وتعد املعرفة         

الدهر ، لكونها الداعم املستمر لكل  ىال ميكن االستغناء عنها على مدالبديهي ، 

جماالت احلياة ، ومنها التنمية والتطوير والثقافة واحلضارة ، بل إنها الداعم الكبري 

 ..ملسرية اإلنسان احلر ومسرية اإلنسانية 

 ، وأقل مستوى من Scienceأعلى مستوى من العلم وللمعرفة سعة وتركيز        

 ..احلكمة اليت هي القوة العقلية الراسخة 

وميكن أن تكون احلكمة ، النتاج النهائي واحلقيقة الثابتة اليت يسري         

اإلنسان بإرشادها ومقتضاها ، وعندما تكون مسة وفهم وسلوك يتصف بها 

 ..  مرحلة احلكمةاإلنسان ، يصل إىل كونه 

                                                 
0
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ها عن طريق العقل والتجربة والتفسري تاوللمعرفة فهم للحقائق وإدراك          

وقراءة االستنتاجات ، وميكن أن تكتسب املعرفة باخلربات واملهارات وبتفاعل 

..واملوضوع املدرك الذات املدركة 

  

 

وميكن تبيان ما تتضمن نظرية أو علم املعرفة ؛ كونه فرع من النظرية          

نسانية ، بأن ينقدها أو ينقد وسائلها الفلسفية يبحث يف قيمة املعرفة العلمية واإل

وُيبني أنواعها وقيمة كل وسيلة بالنسبة ملوضوعها وقيمتها بعضها بالنسبة 

. للبعض اآلخر 

 

 

وعمومًا ، وبأقسام نظرية املعرفة ؛ الوضعية والتفسريية والواقعية ،             

أوجه البناء املعريف ومصادرها ؛ العقلية والتجريبية واحلدسية ، تتبلور جوانب من 

 ..بامتداداته الفكرية 

أما فلسفة املعرفة فهي من أعقد فروع الفلسفة اليت تبحث يف ماهية املعرفة             

وأساليبها ووسائلها ومناهجها ، ومداخلها من خالل الفلسفة والبناء الفلسفي ، ومنه 

س اآلليات الناجحة ما يتحدد يف الكيف وملاذا ومتى ، وبالتوجهات هذه ، وبتلم

 ..ياول الوصول إىل املعرفة والستيعاب جانب معني يراد به الغاية واهلدف احملدد ، 

 

 

 ج الفكريلعقل بني القراءات والفهم والنتاا: ثانيًا 
 

مستوى القراءات وتعددها ومستويات فهمها واستكماال ملا تقدم ، فإن           

لى استثمار القدرات واملهارات الذهنية ومستوى عند خمتلف البشر ، دليل عوتوليفها 

 ..آفاقها للسعي يف طلب املعلومة والعلم واملعرفة 

التوليف الفكري املطلوب إلنشاء رؤية معقدة والبد من أن يكون هناك          

أن القرارات  نرى يف حني ، يقق به اجلمع والتناسق واالنسجام ، وصعبة

لفهم و.  جيب أن تكون أيًضا مبتكرة ومبدعةوة ، االسرتاتيجية صارمة وحتليلي

االحتماالت اليت مل يتم تشكيلها بشكل كامل بعد ، جيب أن يعتمد التفكري 

االسرتاتيجي مرة أخرى على القصص واملفاهيم والصور واالستعارات إىل جانب 

 حنن نتحدث.  للغة ستثمراملستخدام االب روايات اهلوية والطموح تتطلو.  احلقائق

وحناول فهم ونقل معنى التعليم الناشئ يف "  التمييز "أو "  الفخامة "أو "  العظمة "عن 

                                                 
0
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، "  التعليم العاملي "، و "  التنوع "، و "  املنخرط "، والتعلم "  الفضاء اإللكرتوني "

ينقل كل مفهوم جمموعة معقدة من وبه ".  متكني "و "  اكتشاف "والتعليم كـ 

على القيادة اإلسرتاتيجية أن تشرحها أواًل ثم تسنها من خالل املعاني اليت جيب 

الة هي شكل الرؤية الفعوهنا .  جمموعة من االسرتاتيجيات واألهداف واإلجراءات

يأخذ شكًلا من  مثالي من أشكال اإلحساس وإعطاء اإلحساس الذي غالًبا ما

 . (Gioia &  Thomas ) ، وهو مما يراه كل من ؛أشكال السرد 

 

 

قدرات  الفكر وتطوير القدرات العقلية ، تتجهالتوظيف لقراءة التوليف ووبني          

بني منتج  التأهيلسبل منه ، وبشكل متناغم العقل الفردي والعقل اجلمعي 

الفكر ومستهلكه ، ويدعم القدرات واملهارات بفاعلية وكفاءة استقبال املعلومة 

مستوى التعلم ومبحددات ني بشكل عاٍل ، واستيعابها والتمييز واالختيار العقال

 ..والرتبية والتعليم والتدريب واخلربات 

؛ إن حل املشكالت اليت تقوم على وجهات نظر متعددة ( روشكا ) ويرى        

ومتباينة يقدمها األفراد على تفاعلهم ال يؤدي إىل نتائج أفضل فحسب ، بل يف 

لى الرغم من ذلك ، فإننا نبسب بعض الظروف ال ميكن االستغناء عنها ، وع

املشكلة كثريًا وجنعلها سطحية إذا اعتربنا أن اجلماعة يف أي من الظروف تربهن 

على أن نتائجها أفضل من نتائج الفرد ، وعلى العكس من ذلك ميكن للجماعة 

ا ما يتعلق مبناخ أن نتائجها أفضل أو أسوأ على وفق جمموعة من العوامل ، منه

م اجلماعة ، وجتانس أو متايز األفراد ، وطبيعة املشكلة ، وقائد حجاجلماعة ، و

. إخل .. اجلماعة وصفاته 

 

 

على قدرات كل يف أي جمال من اجملاالت ، ويتوقف تطور النشاط العلمي           

، منها احلواسيب مادية وغري مادية شخص من الباحثني وما يتوافر له من إمكانيات 

الة التفكري واالبتكار ، وما يرتبب من معلومات يف حل وأنظمتها ، ومستوى أص

..املشكالت 

 

 

وجوهر عمل الباحث العلمي يقتضي استمراره يف البحث عن احلقيقة العلمية          

والتعبري عنها مبوضوعية وكما يراها مهما كانت الصعوبات اليت يواجهها ، وهو ما 

ن أوضاع املشتغلني بالبحث اخلاصة بشأ  79 تدعمه توصية اليونسكو لعام 

..أ ، وما تشمله من مسؤوليات وحقوق /    العلمي الفقرة 

  

 

                                                 
1- Morrill ,Richard L., " Strategic leadership : integrating strategy and leadership in colleges 

and universities " , Published by Rowman & Littlefi eld Publishers, Inc.,Maryland, USA,   

2007 , P :142 .   
2
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بأن بناء النماذج النظرية ، ما هو إال عملية عقلية لدى الباحث ( جيلفورد ) ويرى         

على درجة كبرية من التعقيد والرتكيب قد تصدق عليها بعض نتائج البحوث يف 

للتفكري بشكل عام ، ولو إنها حتتاج إىل دراسات خاصة  ميدان الدراسة العلمية

..توضح معاملها النوعية 

  

 

سرتاتيجيات التعلم الوظيفي والتقويم األدائي إل تقييمويظهر جانب آخر يف ال          

والتعليم وجمرياتها بني القراءات والفهم والنتائج ونتاج الفكر ، وتتمحور قبل 

، وما يالئمها من التعليمية و الرتبوية يف البيئةتها وضمن صياغة اخلطب وتطبيقا

 ..قدرات ورغبات وحوافز 

يف اسرتاتيجيات التحفيز  نقاط القوة والضعفومنه ما يتعلق باالهتمام ب          

الدراسات ؛ ما يف والتعليم حتسني اسرتاتيجيات التعلم ية كيفو، والتعليم  والتعلم

 وما يتطلب من لة اجلامعية ودراساتها األولية والعليا ،قبل املرحلة اجلامعية ، واملرح

 ..والتعليم يف اسرتاتيجيات التعلم الدورية التغيريات 

لعلم النفس توجهاته ونظرته لألنشطة العقلية من ناحية أخرى فإن و         

والفكرية والفهم ، كمجريات الرتكيز والتذكر واالنتباه والتفكر واإلدراك ، 

لم املعرفة يف جمال علم النفس ؛ علم النفس املعريف ، وما يتعلق وما يشمل ع

 ..مبستويات العمليات العقلية وتوظيفها املعريف وتنظيمها وإدارتها 

وكذلك سرعة تطور املعارف والتكنولوجيا وعناصرها ، تسهم يف تغيري          

 ..هارة واملرونة التفاعل لدى الناس ، ومنه رفع مستوى الكفاءة واملاألساليب ومنب 

 

 

 

 

 مراحل بناء العقل الفردي واجلمعي: ثالثًا 
  

ولدعم التفكري الناقد واإلبداعي على أسس بناء العقل الفردي واجلمعي ،           

أو استعمال واستدامة حمو أمية التكنولوجيا ، البد من االهتمام بالبنى التحتية 

ثقة اخلالقة واإلبداعية ، وتنمية مهارات التفكري الناقد والرفع مستوى واحلاسوب ، 

واالستعدادات للتعلم ، العمل الفردي واجلماعي ، ومحاية العقول من االستنزاف 

..املتعلق باجلانب العلمي والتطبيقي والتعليم 
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، مرورا  مراحل لبناء العقل الفرديأسس ووبشكل عام ؛ ميكن حتديد        

 :  باآلتي. إخل ... الختيار والصياغة والتطبيق بالدراسة والتحليل والتمييز وا

  مرحلة البناء املعلوماتي.. 

  مرحلة البناء العلمي.. 

  مرحلة البناء املعريف.. 

  مرحلة بناء الفكر.. 

  مرحلة بناء البحث العلمي.. 

  مرحلة الدراسة والتأليف.. 

علوماتي والعلمي وهناك مرحلة من التوجه املعاصر هو التحول يف البناء امل          

 Gill Hope، حيث يرى جيل هوب  األدوار  –واملعريف يكون عن طريق التصميم 

هي واحدة من أهم القدرات ، بأن القدرة على التصميم  من خالل مناقشة مدار حبثه ،

الكامنة وراء هذا و ، ولذلك فهي ضرورية لتعليم الشباب، يف العقل البشري 

القدرة على تصميم متيز التكنولوجيا من التكنيك هو االعتقاد بأن ، التأكيد 

( املعرفة اإلجرائية يف سياق فين)

 

 .  

يف اآلونة األخرية إىل ، التوجه تصميم املواد التعليمية بني اجتاهات من و          

مت تعريف معايري األداء يف العديد حيث ، ( التحول إىل تصميم ) ؛ أي تصميم الدرس 

ومع ذلك ، يتم التحكم  ، وعية من أجل احلفاظ على جودة التعليممن اجملاالت املوض

يف جودة التعليم يف اليابان باستخدام إرشادات املناهج الدراسية الوطنية ، اليت 

وبالتالي ، تتم  ، وضعتها احلكومة ، للتحقق من الكتب املدرسية والرتخيص بها

وس ، باستثناء اجملاالت إدارة جودة التعليم بشكل كبري من خالل حمتويات الدر

الدراسية اليت يركز فيها املعلمون على األعمال العملية ونادرا ما يستخدمون 

 .  الكتب املدرسية

ملعلمون اليابانيون إىل يعكس نظام إدارة اجلودة هذا ثقافة تعليمية مييل ا       

يتوقعون من الطالب حفظ معلومات مهمة عندما يركز الفصل على ، وتدريسها

من ناحية أخرى ، مييل املعلمون يف جماالت املوضوع العملي إىل اعتبار ، و احملتوى

أنه يكفي لتحقيق أهداف الدرس طاملا يتم عرض األنشطة اليت حتاكي سياق 

 . احلياة اليومية

يف اجملاالت يف هذه الثقافة املدرسية ، يتم تدريس املعلوماتية بشكل رئيسي         

الفنون  "و ، يف املدارس الثانوية العليا "  دراسات املعلومات " ؛ ةالدراسية اإلجباري

                                                 
0

وتسمى أيضًا بالمعرفة اإللزامية أو الحتمّية أو القهرية :   procedural knowledgeفة اإلجرائية المعر - 

Imperative Knowledge  وهي المعرفة المرتبطة بكيفية أداء العمل أو النشاط ، بحيث يتم تطبيق تلك المعرفة .

ق ، ومنه ما نشئت عدة عالقات داخلية وتعتمد على المنط:  conceptual knowledgeوهناك المعرفة المفاهيمية 

 .مفاهيمي  -مرتبطة بشكل منطقي 



 28 

يشدد معلمو دراسات و ، يف املدارس اإلعدادية"  الصناعية واالقتصاد املنزلي

الربامج ، وتصميم الوسائب / املعلومات على أنشطة مثل تشغيل الكمبيوتر 

حفظ لى اإلنرتنت ، أو بعد البحث ع وإجراء مناقشات، املتعددة ، وتقديم العروض 

وقد  ، وقواعد احلكم اخلاصة بالسالمة واألخالق السيربانية، أحدث املعارف التقنية 

إلشارة إىل أن الطريقة ل( 332 )عام دفعت هذه املمارسة اجمللس املركزي للتعليم 

التعليمية احلالية لتعليم املعلوماتية يف اليابان ال تزرع قدرات الطالب على حل 

:الدروس أو لتدريس املعلوماتية جيب عليهم  ضمن، ولذا و تاملشكال

 

 

  .إدراك ضرورة تطوير قدرات حل املشكالت لدى الطالب  - 

  .فهم ميزات الدروس املناسبة اليت تعزز قدرات حل املشكالت  - 

 .  ذلكوفق على إعادة تصميم خطب الدروس اخلاصة بهم  - 

 دورات تعليم املعلمني لتحقيق األهدافالتعليمية يف  وادامل استخدامميكن و         

 . ( )و (  ) :املبينة يف النقطتني 

ملبادة اوفق ، يكون على  مبادة تصميم مواد األلعاب لدراسات املعلوماتومن          

 من تطلب، ي   3 التوجيهية املنقحة للمناهج الوطنية لليابان ، اعتباًرا من عام 

الدراسات املعلوماتية للمجتمع  : " ني التالينيالطالب اختيار دراسة أحد املوضوع

؛ ألنه من املتوقع أن يكون "  دراسات املعلومات من خالل املنهج العلمي "أو "  العاملي

احلالية ملواد من الطالب استناًدا إىل نسب االختيار  ٪23األول مت اختيار أكثر من 

ول والثاني من الوحدات األربع يف ألعاًبا تعليمية تتوافق مع األ ريطومت تمشابهة ، فقد 

يف الوحدة األوىل ، يتعلم الطالب حول التكنولوجيا الرقمية .  املوضوع السابق

. واالستفادة من تكنولوجيا الوسائب املتعددة

 

 

يف الوحدة .  للعبة"   تصميم عرض تقدميي فعال "موضوع  ريااخت مت لذلك ،           

بتطوير  يامقمت الحول استخدام شبكة االتصاالت ،  الثانية ، ألن الطالب يتعلمون

. " مزاد على اإلنرتنت "لعبة 

 

 

وميكن أن يكون هناك بناء العقل الفردي والعقل اجلمعي مبين على أسس         

دميقراطية ؛ التعلم والرتبية والتعليم ، وهو توجه بنائي يتقبل الرأي والرأي اآلخر 

والثقافية ، وبال حواجز بني املستويات ، كما هو عليه باحملاورة العلمية واملعرفية 

بني األساتذة والطلبة ، وبشكل أخالقي واعي ال يؤدي باألستاذ إىل اإلضرار 

، بل يشجع على تنمية الرتبية والتعليم وأفكارهم بالطلبة املتميزين بطروحاتهم 

                                                 
1 - Thomas Ginner & others , " Technology Education in the 21st Century " , The PATT 26 

conference , Stockholm, Sweden,  26–30 June 2012, P : 324 . 
2
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وسبل الدميقراطي الذي يافظ على املكانة والدور الرتبوي والتعليمي ، 

االستفادة من نتائج احملاور يف صقل التوجهات واألساليب الرتبوية والتعليمية 

الفاعلة الستقطاب وتنمية وتطوير الطلبة ، وهنا مما يربز ؛ اكتساب الطلبة األقل 

مستوى تربوي وتعليمي وثقايف ، ما يؤهلهم لتطوير قدراتهم باحلافز املعلوماتي 

 ..لألفكار  املكتسب ومتفاعل معه بشكل منتج

الدور بشكل متعمق للتفاعل  –وكأن هذا األسلوب البنائي يبين فهم املوقف          

  ٍ املستمر يف بيئة العقل الفردي وبيئة العقل اجلمعي ، لالنفتاح بشكل واع

وواعد ملستقبل آفاق التفكري الذكي ، ورمبا ميكن االستفادة ضمن هذا التوجه 

وتنمية ذكاء التفكري الفاحص واملميز والتفكري البنائي من الذكاء العاطفي 

الناقد والتفكري اإلبداعي ، وهو ما يربز الذكاء املوقفي لألستاذ ، وانتقاله بشكل 

انسيابي إىل الطالب ، ليحقق بناء العقل الفردي واجلمعي واجملتمعي بشكل 

، السلوك  – بالبيئة التعليمية وبيئة اجملتمع ، ومنهاج تغيري التنظيمتفاعلي مؤثر 

 ..إعادة هندسة العقل مبختلف مستوياته ومواقفه ومواقعه بوالتوجه 

وميكن أن يكون أسلوب إشرايف يف جمال بناء العقل الفردي والعقل          

اجلمعي وحتى اجملتمعي ، كدور فاعل للبناء التعلمي والرتبوي والتعليمي ، 

لوظيفي والتقويم األدائي وسبل ويكون إبداعي منتج للعقول واملواهب بالتقييم ا

 ..إعادة التفكري وانتظامه 

صعوبة يف حتويل أحدهما يواجه األستاذ والطالب ، عندما ويدعم وهو ما خيدم          

والوصول لألهداف ، على الرغم من توافر القدرات  األفكار إىل نتائج ملموسة

 ..واملواهب العالية 

 –ية بناء منظومة حتفيز مفصلية احلاجة وميكن أن يكون هناك نظر          

اإلشباع الرتبوية والتعليمية وبداعم التعلم ، وذلك من خالل خلق منطقة فراغ أو 

فجوة حتفز األستاذ أو الطالب على ضرورة سد هذه الفجوة ، ويسن بعدم وجود ذلك 

م البناء إال بالبحث عن ما يناسب الفكرة العلمية واملعرفية والثقافية ، وهو ما يدع

التنظيمي والسلوكي للعقل الفردي واجلمعي املنتج مبكاسبه اإلجيابية ، 

وبطبيعته يولد االبتعاد عن األجوبة اجلاهزة والتلقينية والتقليدية اليت تدمر التعلم 

 ..والتعليم وأسلوبهما املنتج 

كن أن جيد يم التطوير املهين ، ميوعند مواءمة املبادة مع تقومن جهة أخرى ،           

دراسة إىل الأدت  ، حيث االسرتاتيجيات اليت جيب اختاذها لتحسني فعالية املناهج

وعملتها واسرتاتيجياتها  العديد من التوصيات اليت مت تنفيذها يف تعزيز حمتواها
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فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت اعتمدها يف منوذج التطوير املهين و ، وسياقها

: اخلاص به

  

  

 . للمشاركني بالعمل من خالل درس أو نشاط طالبي بالكاملامسح .  

 . شارك مع املشاركني وجهة نظر كل من الطالب واملعلم عند شرح الدرس.  

 . توفري فرص إلنشاء مناذج للرجوع إىل الفصل الدراسي.  

 . توفري فرص التطوير املهين ملدة أسبوع.  

 . ألمةاالعتماد على جتربة املعلمني على مستوى ا.  

 . توفري أدوات عرب اإلنرتنت للتواصل مع مطوري املناهج الدراسية واملتخصصني. 6

 .تقديم حمتوى قوي يف مفاهيم الرياضيات والعلوم . 9

 

 

 التخصص والعقل الفردي واجلمعي لألستاذ والطالب: رابعًا 
 

 Specializationالتخصص جانب آخر من الضروري التوقف عنده ، أال وهو            

ال متنع االستزادة من الثقافة العامة ، فالتخصص الدقيق اليت والثقافة التخصصية 

يقق الكفاءة ؛ كوظيفة وأداء ؛ ومنه رفع مستوى العمليات اإلنتاجية وجودة 

ومنه  ي ،اإلنتاج ، وبالتعليم والتدريب حتسني املهارات ؛ كجانب ختصصي وتكامل

باملوارد ، ومنه حتسني   احلد من التالف واهلدر بالدراسة والتدريب يتحقق خفض أو

 ..كجانب تنافسي ملستوى املنتوج ؛ ومنه رفع مستوى املنتوج واستدامته : اجلودة 

 ( :عليه السالم)ويقـول أمري املؤمنني اإلمام علي             

(ُ  هـَُما ُيْحِسن ةلِّ اْمِرـُُ ك ِقيَمة) 

 

 

 –اجلودة ، وأهمية القدرات  –أهمية التخصص رك املباومما يتضمنه القول        

املهارة ، وحموره يكمن بني اإلنسان والقيمة  –اإلتقان ، وجمريات ذلك ضمن الدور 

مبا تشمله كوظيفة وأداء وجودة املخرجات النظرية والتطبيقية ، ومواكبة حراك 

، وموقعة  ذلك أخالقيات العمل ، والتوجه يف حل املشكالت اليت يواجهها اإلنسان

 ..ضمن املنافع املقدمة للذات واآلخرين 

ويأخذ التخصص مساحته الواسعة عند الناس يف كل جماالت احلياة ، ومنه ما          

 ..يتعلق ضمن العلوم واملعارف باجلوانب النظرية واجلوانب التطبيقية والعملية 

ركيز جهود مبذولة والتخصص بتوجهات العقل الفردي والعقل اجلمعي ميثل ت        

ودقة ومطابقة يف إنتاج يسهم مع تقسيم العمل والتنظيم والدور الفردي واجلمعي 

                                                 
1- Thomas Ginner & others, Op. Cit ,  P : 441 . 

2
 . 482ص / نهج البالغة   - 
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، ومنه تبيان حدود الواجبات  ةجودة عالي –لتحقيق أهداف معينة مبستوى أداء 

واحلقوق ، وما يرتتب عليه من تعزيز االتصاالت واملشاركة والعمل املشرتك بكل 

 ..ية والعمودية أشكاله واجتاهاته األفق

ويسهم التخصص وتقسيم العمل واخلربات النامجة عنه يف جانب رئيسي           

داعم للرتكيز ومهارات التحليل واالستنتاج ، والقدر على التحليل مبهارات 

 .. التفكري التحليلي 

وأهمية كل ذلك يظهر بشكله الواضح يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية          

 ..سات اإلنتاجية للسلع واخلدمات واملعلومات واملؤس

وبطبيعة احلال ؛ من التخصص ما يشرتك ضمن العقل اجلمعي والعقل           

 ..واملتدرب  اذ والطالبالفردي باملواهب والقدرات ، والسيما ما يققه األست

البعيد ليكون والبد هنا من االعتناء واالعتدال بالتخصص وتقسيم العمل ،            

عن حتجيم القدرات والذكاء واملواهب واالبتكارات لدى األستاذ واملدرب ، والطالب 

 ..واملتدرب ، من أجل دعم املسرية العلمية ومثرتها البحث العلمي والتأليف 

 

 

 العقل الفردي واجلمعي والبناء القيادي والريادي: خامسًا 
 

واجلمعية ، تعـزيز التوجهات اإلنسانية يتبنى العقل بشقيه وتوجهاته الفردية          

والسلوكي ؛  بشكل فاعل وإسرتاتيجي ، وباألسس والبناء الفلسفي التنظيمي

 بوساطة اآلخرين بأسلوب خمطب لهولتنفيذ األعمال أو األفكار  ي ،والرياد يالقياد

 ..وبشكل استثنائي ، لتحقيق األهداف املرسومة بأعلى مستوى األداء وأدقه 

ويتجه العقل الفردي واجلمعي لألستاذ والطالب واملتدرب ، ببلورة هذا التوجه           

التخطيطي والتنفيذي ، كل حسب دوره ومستواه التنظيمي وتوجهه السلوكي 

التنظيمي ، الستثمار نقاط القوة يف بيئة الفرص والتسويق املعلوماتي والعلمي 

 ..واملعريف 

/ االبتكارات وإدارتها ، ليأخذ املوقع والدور القيادي أو  –ب ويربز هنا جانب املواه          

 ..و الريادي حبسب القدرات املتوافرة لدى املواهب وإدارة املواهب 

فاعل ،  رسم خططه وتنفيذها بشكل وللسلوك التنظيمي القيادي ؛          

ا رسم خططه االستثنائية وتنفيذها بشكل استثنائي ، إم وللسلوك التنظيمي ؛

بالعقل الفردي لألستاذ والطالب كل على وفق دوره ، أو العقل اجلمعي املشارك 

 –واملشرتك للكادر التدريسي والتدرييب ، وللطلبة واملتدربني مبا يتطلبه الدور 

 ..التخصص وتقسيم العمل 
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وآثار ذلك ينعكس على سوق العمل والسوق املعريف ، ومدى استيعاب الدولة           

 ..اريع املختلفة ، ومنها ما يتعلق باملؤسسات الرتبوية والتعليمية أو املش

وبشكل عام يظهر البناء القيادي والريادي ، حسب املوقع واملهام واألدوار            

واحتياجاتها إىل العمل على وفق العقل الفردي أو العقل اجلمعي ، أو مشاركتهما 

طبيقات لتحقق نتاج أكثر تبلور وأكثر معًا عن طريق إلتقاء نتائج األفكار والت

 ..نفع وجودة وإشباع 

وبطبيعة احلال هناك القيادة الريادية اليت تستطيع أن حتقق بيئة ناجحة             

 احمقق، فاعل ريادي للمواهب واملهارات والقدرات ، وتنظيمها وإدارتها بشكل 

فيذه األدائي مع اهلدف املشرتك بشكل استثنائي مبتكر بعمقه الوظيفي وتن

 ..استدامته بالتحسني املستمر ، وهو ما ينطبق على البيئة الرتبوية والتعليمية 

ورمبا تأخذ القيادة والريادة طابعها الرمسي وغري الرمسي يف الظهور والتعاون            

بناء ي للوصول لألهداف ، ويسهم بذلك املشرتكة يف التخطيب والتنفيذ االستثنائ

 ..ودي نتجة وتبادل األدوار بشكل متعاون واملالثقافة 

لعقل الريادي الرتبوي والتعليمي ، يكون العقل القيادي وا ؛ وبطبيعة احلال         

خارج اخلطب واملثرية لالهتمام ،  املالئمةو املستجداتتشكيله حبسب اخلطب وب

لرتدد احملبب للروتني وا ةالقدرات املتجاوز –والتحسس باملتابعة الذكية للرغبات 

 ..استثمارها املعيق للقدرات و

وهو ما يربز أهمية رأس املال املعريف أو الفكري واالعتناء به كأصول غري            

منظورة ، ميكن تنميتها املستدامة واستثمارها االستثنائي بأساليب استثنائية 

عاٍل ملا  ومبتكرة تضاعف مردوداتها وقفزاتها التحليلية واالستنتاجية برتكيز

 ..يصلح ويسرتشد به 

مردود  تقلة والتابعة ، ميكن أن يكون لهوللرتكيز والتغيري بعوامله املس          

إجيابي يف املنظومة الرتبوية والتعليمية العامة ، واملنظومة الرتبوية والتعليمية 

اخلاصة واالستثنائية ، كوسيلة وهدف حلماية وسائل االنتاج املعاصرة غري 

 ..نظورة للدولة ، ومنها املواهب والقدرات االستثنائية لدى املوارد البشرية الوطنية امل

يتطلبه   ومدى فاعلية التعلم والتعليم القيادي والريادي للعقول ، أمر آخر         

بشكل فاعل مستقبل البالد ومشاريعها اخلاصة والعامة ، ورمبا ميكن البناء 

التحليل اآلني أثناء  –تمثل بسبل بناء التعليم املريادي املزدوج للتعليم القيادي وال

 ..العملية التعليمية ، أو بعد مرحلة كل عملية أو حماضرة تعليمية 
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 البناء الفكري والتجربة اإلبداعية : سادسًا 
 للبحث والتأليف

 

ن وتواصاًل ؛ فالفكر والتجربة واإلبداع والبحث والتأليف ، أمور مشرعة ضم          

 :منظومة العقل الفردي والعقل اجلمعي ، مما تبنى عليه أمور عّدة منها 

  ولو كان ذلك بقراءة شيء عن وتنوعها البنية التحتية املتمثلة بالقراءة ،

 ..كل شيء 

  استثمار التطور التقين والتكنولوجي وأنظمته الرقمية وكل ما يكاملها

واستدامته بتوجيه الفكر ،  –بشكل يدعم تنمية وتطور بناء العقل 

 ..القيم واألخالقيات 

 اجتاهاتها العلمية واألدبية والفنيةو مؤهالتها أن تزاول التجارب مبختلف 

 ..والتطبيقية  واملهنية

  التوجه باستكشاف مواطن القوة والضعف يف جمال االطالع النظري

 ..التطبيقية أو التجريبية  هاواالكتساب وجمريات

 ة ، وما يتوافر فيها من الفرص وكيفية استثمارها استقراء البيئة اخلارجي

ها من التحديات وكيفية احلد منها ما يواجه فيمعاجلة وتعاظمها ، و

 ..وختطيها 

منظومة إسرتاتيجية البحث العلمي للعقل الفردي وبهذا ميكن أن تربز            

لتكنولوجيا واجلمعي ، وسبل االستفادة من التطورات اخلارجية ومنها التقنيات وا

 بيئة العلمية واملعرفية الداعمة لبناء الفكراملعاصرة واألنظمة املختلفة الستدامة ال

والتجربة اإلبداعية للبحث والتأليف ، وميكن وضع خمطب خمتصر ومبسب 

 :املتقدمة الذكر وكاآلتي للجوانب الرئيسية 
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 لبحث العلمي يبني منظومة إسرتاتيجية ا(   ) خمطب 

 للعقل الفردي واجلمعي

 

والبد من مراعاة التوقيت واملوقع واملوقف لتحقيق احملتوى الفاعل املالئم للفكر          

املستهدف وسبل محايته من الفكر املشوه واملعوق النسيابية هدف وأهمية 

 موضوعات البحث والتأليف ، وما حتمله من جودة الفكر ومرونته إلعادة هندسته

حبسب متطلبات تقلبات ومفاهيم العصر ليأخذ ما يتم إجنازه جماله املناسب 

 ..بفاعلية داعمة ملسرية احلياة 

يتطلب التأكيد على حاجة الدول النامية إلشراك الباحثني العلميني ولذا           

واملثقفني املعتدلني يف صياغة اإلسرتاتيجيات وسياسة الدولة بشكل يكفل 

تدامة وتطويرها احلافل باإلجنازات ، وفتح مراكز دراسات وأحباث تنميتها املس

تستقطب العقول واملواهب بال متييز وحماباة ، سواء كان ذلك ( حقيقية و) فاعلة 

من داخل املؤسسات الرتبوية والتعليمية أو من خارجها ، ويكون هدفها جودة 

، وختصيص دعم  تثمارهاملبتكر واملنتوج العلمي وسبل تطبيقه واستيعاب اس

 ..طموح ومستقبل الدول النامية وشعوبها  ةلتلبي مالي مناسب

 

 

 

 

 

 منهج البحث العلمي

 
العـقل 

الجمعي 

لألستاذ 

 والطالب

 

 

 المصادر والمراجع

 

المعلومات والعلوم 

 والمعارف

 
العـقل 

الفردي 

لألستاذ 

 والطالب
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 الثالث املبحث
 البناء اهليكلي للفكر والتجربة

 

ويظهر لنا جانب آخر له عالقته بهندسة وإعادة هندسة العقل الفردي واجلمعي          

وتطبيقاته وجتاربه لألستاذ والطالب اجلامعي ، أال وهو البناء اهليكلي للفكر 

احملدودة والواسعة ، وما يسهم ضمن ذلك التنظيم وتقسيماتها اإلدارية اليت متتد من 

األولي اإلدارات العليا للمؤسسات التعليمية ومنها اجلامعات ، مرورًا مبحور التعليم 

باألستاذ والطالب ، واملدرب : مؤشراته والتعليم العالي والبحث العلمي املتمثل 

الفكري ، ومؤشرات امليزة  –درب ، ومنه تشكيل رأس املال اهليكلي واملت

التنافسية ومستوى النجاح التنافسي الذكي املبدع ، ولذا ستكون مناقشة 

 :اآلتية  خمتصرة ضمن احملاور

 . العقل –للفكر  البناء األفقي: أوال 

 .العقل  –للفكر البناء العمودي : ثانيًا 

 . لتعشيقي بني علم وآخر وجتربة وأخرىاجلاني االبناء : ثالثًا 

 

 

 العقل –للفكر  البناء األفقي: أوال 
 

، وما  organization structureالتنظيمي هناك لكل مشروع ، اهليكل         

ا يتضح جماالت ؛ املستويات مالدليل التنظيمي ، ومن خالهل يكمله ويرتمجه هو

أفقية وعمودية وجانبية ، وما يتعلق  اإلدارية والتنفيذية ، وما يدخل من اجتاهات

 .إخل .. بالتخصص وتقسيم العمل واملسؤوليات والصالحيات 

العقل ،  –للفكر  البناء األفقي ضمن خصوصيته ،، لكن وهذا جيري جمراه       

الذي مما يعين ، وضع اخلارطة والسبل الواضحة وما جيري ضمن االستشراف 

لية ومرونة التخطيب والتنظيم والتنفيذ واألداء املستقبلي ، ومنه انسيابية وفاع

 ..والتقييم الوظيفي والتقويم األدائي 
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العقل بتوجهه  –وهنا يواصل التنظيم العلمي ضمن متطلبات البناء والفكر        

ذات البناء الواحد األفقي ، ومما يعين باخلصوص تكاملية جمموعة التخصصات 

 ..يًا عرض

اجلودة ، وما يقق املزيد من  –هتمام بالعمليات التعليمية وعنده يتطلب اال      

البناء التكاملي اإلسرتاتيجي ومعاجلة اإلجهاد التعليمي التفاعلي وما يتعلق 

باالمتحانات وحتقيق النجاح والتفوق مبا جيمله من التنافس اإلبداعي وتنمية 

إثبات وجود الطالب  وتطوير املواهب لألستاذ والطالب اجلامعي ، ومنه ما يدخل ضمن

املتميز ضمن متطلبات سوق العمل وسوق املعرفة بالقدرات العقلية الفردية 

لمجاالت التطبيقية يف العمل واستثمارها لواجلمعية ، وسبل املناورة والتحسني 

 ..اآلني واملستقبلي 

ويشمل اهليكل والدليل خمتلف األدوات املتكاملة والوظائف واآلليات         

ابيتها على أسس وبناء الفكر واستيعاباته العقلية ، متمثاًل بالطاقات وانسي

والقدرات واملواهب واملهارات الفردية واجلمعية ، ورمبا يتضمن تكامله مع 

العقل بتوجهه التكاملي  –تنظيمية للفكر الرائب اخلتنظيمية والصفوفات امل

 ..األفقي 

ابياته منها املتعلقة بالتكاملية العقل ببنائه األفقي ؛ إجي –وللفكر         

 ..التخصصية ، وسلبياته ما يتخذ من نسبية التخصص بعضه على حساب بعض 

 

 العقل –للفكر البناء العمودي : ثانيًا 
 

واجتاه آخر ميكن أن تستفيد منه املؤسسات الرتبوية والتعليمية ، ومنه ما          

يتمثل يف البناء العمودي تضعه من خطب وإسرتاتيجيات وبرامج ومناهج ، 

 ..وهيكله ونظامه ، تراعي فيه املراحل واملستويات الرتبوية والتعليمية 

العقل بتوجهه  –وهنا يواصل التنظيم العلمي ضمن متطلبات البناء والفكر         

عمودي ، ومما يعين باخلصوص تكاملية جمموعة مكونات التخصص الواحد ، 

دراسات اجلامعية األولية والدراسات العليا ، وما يرتمجها ال يف يشمل بإسهاماتهمما و

 ..من العلوم واملعارف والبحث العلمي 

العقل  –العقل الفردي ، والفكر  –ومما يسهم يف هذا التوجه ، هو الفكر         

اجلمعي ، وامتداداته اجملتمعية ، ويف عاملنا املعاصر وما يققه بالتواصل الرقمي ، 

توى عاملي ، لكنه هنا يأخذ اجتاه البناء العمودي من األعلى إىل ميتد على مس

األسفل أو من األسفل إىل األعلى ، وبطبيعة احلال خيتلف عن سابقه البناء األفقي 
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العقل ، أي إن العمودي من مساته ، التمايز بني املستويات ، بينما األفقي  –للفكر 

  ..يأخذ مستوى واحد لكنه خيتلف يف التخصصات 

االستفادة من التقنيات احلديثة ومعطياتها بشكل دوري ضمن املنظومة و         

املعلوماتية والعلمية واملعرفية ، وحتسني البناء الرتبوي والتعليمي وجمريات إعادة 

هندستها بداعم العقل الفردي واجلمعي ، ورمبا يتجاوز ذلك التساع املنافع والتنمية 

 ..مي والتطوير الرتبوي والتعلي

العقل ببنائه العمودي ؛ إجيابياته منها املتعلقة بتكاملية  –وملفصلية لفكر         

التخصص الواحد واتساع استيعاباته ، وسلبياته ما يتخذ من الرتكيز على 

 ..ختصص دون االستفادة من مميزات ومسات التخصص اآلخر 

 

 

 ة وأخرىي التعشيقي بني علم وآخر وجتربباجلانالبناء : ثالثًا 
 

الفردي واجلمعي يتمثل يف البناء اجلانيب ،  العقل –الفكر واجتاه آخر لبناء           

سواء كان أفقي أو عمودي أو هرمي ، أو بني مستوى وآخر ، أو ختصص وآخر ، ورمبا 

ال يكون بذات املستوى ، أو يكون على اجتاهه وتوجهه على شكل دائري 

بنائي العلمي واملعريف بني التخصصات املشاركة تتكافأ وتتساوى يف التعشيق ال

بشكله العشوائي خيدم منظومة نشاط معني له  هواملتعاونة ، أو يكون اجتاه

حصيلة ومنفعة مشرتكة ، وميكن أن تدخل مؤثرات وتوجيهات االتصاالت 

 ..والعالقات الرمسية وغري الرمسية  

العقل بتوجهه  –لفكر البناء لظيم العلمي ضمن متطلبات وهنا يواصل التن         

التنظيم التخصص وبشكل جانيب وحموري على وفق احتياجات وفقي األعمودي وال

واإلدارة والعمل والتنفيذ العلمي للمناهج من جهة ولألدوات وحمورها األستاذ 

والطالب ، ومما يعين باخلصوص تكاملية جمموعة مكونات التخصص الواحد 

 ..والتخصصات األخرى 

وبشكل خمتصر ، تظهر أهمية االهتمام بتعشيق البناء األفقي والعمودي          

واجلانيب ، وسبل املناورة التكتيكية والتحسني اإلسرتاتيجي يف اجملاالت 

التطبيقية يف العمل ، واستثماراتها اآلنية واملستقبلية ، كما هي النظرة إىل 

يجية يف خمتلف البناءات ، وما تكاملية إسرتاتيجية االستدامة واستدامة اإلسرتات

اجلامعي ، وتعزيزه الطالب تتطلبه من تشكيل النسيج العلمي واملعريف لألستاذ و

يف جماالت البحث العلمي واملعريف باحتواء حراكه املناسبة يف جمالي العقل الفردي 
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والعقل اجلمعي املراعي للتوقيت واملكان واملوقف لتحقيق التميز واالستثناءات 

 ..عمة واملعززة للمواهب واالبتكارات الدا

وميكن أن تكون املشاركة والتعاون بني األستاذ والطالب اجلامعي ، لتعزيز        

حراك التطبيقات واخلربات والتدريبات ، وما يسهم بشكل استثنائي ، االنرتنت 

 ومواقع املؤسسات اجلامعية والطالبية ، ورمبا شبكات التواصل االجتماعي العلمي

واملعريف ، وهو ما يدعم مجيع اجتاهات البناءات األفقية والعمودية واجلانبية ، 

كل ما هو جديد ومبتكر ، واإلطالع عن ما يدور يف البيئة لوبذات الوقت مواكبة 

احمليطة ، سواء كانت بيئة تقليدية أو بيئة افرتاضية ورقمية ، لتكون البناءات 

تنمية املواهب وحتسني وتعزيز اتها تدعم جمريو، متميزة واستثنائية ومبتكرة 

العقل الفردي واجملتمعي  –نقاط قوتها وفرصها بهندسة وإعادة هندسة الفكر 

 ..الفاعل واملتفاعل والتفاعلي 

، ميكن االستفادة من إجيابيات  العقل –الفكر وعند هذا الشكل من بناء         

وجه من البناء ، ومقابله استثمار البناءات املتنوعة ، لتكون قوة ومتاسك هلذا الت

 ..ملختلف الفرص وتنوعها املواتية يف البيئة اخلارجية 

وبذات الوقت احلد واحلماية من سلبيات االنفراد يف شكل بنائي معني كأن         

يكون أفقي أو عمودي ، وبذلك يكون احلد واحلماية واملعاجلة لنقاط الضعف ، 

 ..ية من الوقاية وعالج التحديات واملخاطر والتهديدات وما يقابله يف البيئة اخلارج
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 :املبحث الرابع 
 التوجهات احلديثة واملعاصرة 

 للعقل الفردي واجلمعي
 

بشكله املوجز ، أال وهو عليه ، وتسليب الضوء وجانب آخر يتطلبه البحث          

ميكن تبيانه ضمن ومعي ، التوجهات احلديثة واملعاصرة للعقل الفردي واجل

 :احملاور اآلتية 

 . املهارات الناعمة والعقل الفردي واجلمعي: أوالً  

 . إدارة الوقت والعقل الفردي واجلمعي: ثانيًا 

 . العقل الرشيق بني التوجه الفردي واجلمعي: ثالثًا 

 . التفريغ اإلبداعي بني التكتيكات واإلسرتاتيجيات: رابعًا 

 . تعدادات لردم الفجوات ومعاجلة نقاط الضعف الفكرياالس: خامسًا 

 

 

 ة والعقل الفردي واجلمعياملهارات الناعم: أواًل 
 

التقليدية وغري القدرات ، والعقل واملهارات وهناك ترابب وعمق بني العقل          

 والعقل ومهارات التواصل اإلنساني ، والعقل، التقليدية ، والعقل واملهارات الرقمية 

،  Soft Skillsاملهارات الناعمة واملهارات احلياتية ، وضمن كل ذلك وغريه تدخل 

واألزمات والتفاوض والوظائف واألداء اإلدارة وبدورها متتد لتسري من خالل أنشطة 

ضمن فريق العمل مبا يتطلبه  تخطيب والتنظيم والتنسيق ، والتفاعلواحملاورة وال

االحرتاف والتفكري والتواصل بكل علمية من مرونة وفاعلية وانسيابية ، و

 ..فاعلة لتنفيذها بفاعلية عالية  ا تتطلبه القرارات من إسهاماتمتتد ملومعرفة ، و

العقالني املنتج  ة داعمة للتوجهإجيابي اتاجتاهوتأخذ املهارات الناعمة ؛          

ذ املنحى صوب أخة القيم اإلنسانية ، أو خبالفه تبتوجهه البنائي األخالقي ومحاي

دمر لبناء األخالق والقيم امله املخالف للعقالنية وة للتوجالداعم ةالسلبي اتاالجتاه

 ..يتقبله اآلخر  إقناعي ماكر اإلنسانية بشكل
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العقل الفردي واجلمعي ، حينما  –وأخطر ما يأخذه مسلك املهارات الناعمة         

مي ، وباألخص يف اجملاالت تدخل املهارات ضمن سياقات التأليف والبحث العل

اإلنسانية والتطبيقية ، واألخطر حينما تصل هذه املهارات لوضع اخلطب وصنع 

القرارات واختاذها وتنفيذها ، يف أي جمال من جماالت احلياة ومصري البلدان 

 ..والشعوب 

وأعمقها خطورة حينما تدخل املهارات الناعمة الذكية مبكرها يف البيئة            

رقمية وشبكات التواصل االجتماعي من جهة ، واملواقع املختلفة ، ومنها العلمية ال

واملعرفية والثقافية ، مبا فيها املؤسسات واجملاالت الرتبوية والتعليمية والتدريبية ، 

 ..وما تشغل بذلك من املساحات ذات التأثري يف البيئة الرقمية  وروادها 

عالقة  smart thinking  لتفكري الذكيلذكية واوبني املهارات الناعمة ا        

تفاعلية من شأنها أن تكون موجهة للسلوك اإلنساني بتوجهات تكتيكية 

: معرفة كيفيةاألخري ، أي التفكري الذكي ،  يعينمما  وإسرتاتيجية ، والذي
 

 

  الرئيسية فكاراألالعمل والتعبري عن . 

 وححتى ميكن فهمها بوض فكاراألب لتواصل يخطالت . 

 جزاء اهلامة من مجيع األاخلوض يف  مت ملعرفة ما إذا  منه تحققما يتم ال

 .املوضوع 

 وضع إطار أو هيكل يكون فيه احلقائق واألدلة األساسية منطقية . 

 جات ستنتاالبا تلقيمن خالل ربطها معا إلقناع املم األفكار يقدت. 

الفردي واجلمعي ، ميكن أن تبدأ  ومن املهارات التفاعلية الناعمة لتنمية العقل        

بتسمية املوضوع ، واحلث على التفكري واحملاورة مبا ُيعرف وما ميكن إبداء الرأي 

 فكاراألومشاركة  فكاراألسرد الناقد وإبداء الرأي اخلاص ، فيجمع ذلك بني 

وطرح األسئلة واإلجابة املتبادلة وتنظيم األفكار ، وفرز ما يكون غري مكتمل من 

..تمل ، والرتكيز وتعزيز األفكار االستثنائية املك

 

  

وإبداء الرأي مبن مل يشارك باملناقشة واحملاورة ، بأن موقفهم هذا ، هو بذاته رأي          

داعم أو ناقد أو رافض ، وتبيان تنوع اآلراء هو مفتاح الدراسات والبحوث ، وحتديد 

 ..البحث العلمي فيه بذلك النقاط الدالة عليه ، وما يتضمن من مساحة 

                                                 
0
-  Allen,  Matthew, " Smart thinking : skills for critical understanding & writing" , 2nd Ed. , 

Oxford University Press ,  2004, P : 1- 2 . 
2

 : يراجع  - 

- Alan, and Other , " Teaching and learning strategies for the thinking classroom ",  The 

International Debate Education Association , New York Crawford, 2005, P : 23- 24 . 
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ومنه احلث على تبيان ما تعلموه من هذه احملاورة ، وهي طريقة إلعادة خمتصر          

ما مت طرحه بأسلوب إبداعي مغاير ، وهذا بذاته من أساليب املهارات الناعمة الذكية 

لتنمية العقل الفردي واجلمعي بشكل إجيابي وانسيابي ومتفاعل ومرن ، 

تماع للرأي والرأي اآلخر ، فضاًل عن تنمية مهارات التعلم والتعليم يتقبل فيه االس

 ..باحملاورة واختيار األفكار اجلديدة الذاتية واملوضوعية العلمية 

 

 

 إدارة الوقت والعقل الفردي واجلمعي: ثانيًا 
 

جانب آخر له أهميته البالغة على مسرية وحياة اإلنسان ومستقبله ، أال وهو          

قت وما يمله من فرص وحتديات ملواطن القوة والضعف الكائنة يف املخلوقات ، الو

ه ، وهم عل املنتج مبختلف منافعه وإشباعاتوما يتمحور ضمنه التوقيت الفا

ـَك ومستهِلك ، ال يعود ما مضى منه ، إال آثار استثماره يف املنافع واملدونات ،  ـْل مسته

 ..رتق يف جسم املخلوق ليعلن نهايته والباقيات الصاحلات ، وكأنه ورق ي

وبذلك يتطلب استثماره بأدق وأنفع استثمار ، وال يكون حتققه النفعي إال           

تنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين لتحقيق األهداف املرسومة ، هي يف إدارته ، واإلدارة 

 ....تنفيذ األنشطة واألعمال  ( أسلوب)  القيادةو

ة بني الوقت والعقل عالقة جدلية ومفصلية ، والعالقة تتجه بشكلها والعالق          

اخلاص والعام ، وتتضمن احملتوى الثقايف على الصعيد الفردي واجلماعي 

واجملتمعي ، ويف عاملنا املعاصر متتد العالقة بشكل رقمي جيمعها االنرتنت 

 ..وشبكات التواصل االجتماعي بشكل ال حمدود 

الوقت على املستوى الفردي واجلمعي ، وعندها  –ل مفصلية العقل وعنده يشم        

القوة واالستعدادات للتحسني املستمر ، وأن ال تتسع نقاط تتطلب مستوى من 

الضعف الثقايف والوعي املطلوب ، لكون هذه البيئة الرقمية هلا ونقاط مساحة 

الرقمية ، فرص ال ؛ بنيما اجملهول ، وهي جتمع اخلفي وخاصية مميزة حبراكها 

 ..املخاطر الرقمية والتحديات والتهديدات و

بذاته يتطلب إدارة الذات الرقمية للسيطرة على إدارة الوقت الرقمي وغري و         

الرقمي ، وإدارة العقل الرقمي إىل جانب العقل التقليدي غري الرقمي ، ومنه ما 

ات وشخصية أفراد يتمثل على املستوى الرتبوي والتعليمي ، كشخصية مؤسس

ومجاعات وجمتمعات ، وينعكس كل ذلك وغريه على استدامة املعلومات مبا 

فيها املعلومات اخلام والعلمية واملعرفية ، وخزين الفكر لدى االستاذ والطالب 

 ..اجلامعي 



 42 

وبدوره يتطلب التغري اجلزئي والتغيري الشامل ، دعائم قائمة بتوجيه وظائف         

مت  الق والتوجهات اإلنسانية ، وإال العقالني احلريص على القيم واألخإدارة التغيري

ه العقل والفكر الفردي واجلمعي ومت ضياع الوقت ، مما ينعكس على تشوي

تشويه اهلندسة وإعادة اهلندسة لألسس وبناء العقل وتوجهاتها العقالنية املثمرة 

 ..بالرغبة والقدرة واإلرادة 

العقل والسيطرة عليه بشكل  –نامج حقيقي إلدارة الوقت وميكن وضع بر         

:منتج ، لذا البد أن يشمل أمور متعدد منها 

 

 

  بال روتني وهدر الوقت كيفية قضاء الوقت وسببه وجمال استثماره.. 

  وضع برنامج للوقت ، واحليلولة دون ضياعه بأمور ثانوية بشكل منتظم.. 

 األهم واألقل أهمية بنظام ل ، حتديد ما هو الواجب إجنازه أوال بأو.. 

  السيطرة واحلد من األمور اليت تضيع أو تبدد الوقت بالتوازي مع انتظام املنهج

 ..الالزم لتنمية القدرات العقلية 

   سرعة حتديد املعلومات املطلوبة ، ووضع املالئمة بني الوقت والعمل

 ..والشخصية 

  احلد من أسلوب تأجيل تنفيذ العمل املطلوب.. 

  ، إشراك اآلخرين مبتطلبات األعمال ، والسيما من هلم عالقة بتلك األعمال

 ..ومنه ما يتعلق بالتوجه الال مركزي يف تنفيذ األعمال 

  اإلبداع االستثنائي يف استثمار الوقت ، والعمل بأريية للتخفيف من مشاق

 ..العمل 

املفصلية بني العقل كل ما تقّدم وغريه ، يقق السيطرة على الفراغات         

والوقت وإدارتهما ، ومنه باخلصوص فيما يتعلق بضرورة التغري والتغيري املؤدي إىل 

السيطرة على التقادم يف كل ما يمله العقل وجماالت العمل ، كأن تكون 

املعلومات والعلوم واملعارف ، وهو ما يدعم األستاذ والطالب يف مسريتهم التعليمية 

 ..والتقوميية ، اآلنية واملستقبلية  العلمية والبحثية

وإسرتاتيجيتها بالصياغة  Time Management ولذا تأخذ إدارة الوقت          

والتطبيقات وتقويم األداء ، وبهذا تأخذ مأخذها املدروس ضمن العقل الفردي والعقل 

ا متوافر اجلمعي ، وما يتم من توجهات واستثمار الزمن بالقدرات واملهارات واملواهب وم

 ..من موارد ، لرسم مستقبل له أثره الفاعـل باإلجنازات واإلبداعات واالبتكارات 

وما إسرتاتيجيات ومهارات إدارة الوقت الفعال إال جانب مهم من االستشراف          

االستثماري التكاملي للطاقات والقدرات املستدامة والداعمة للعقل الفردي 

                                                 
0

ترجمة محمد نجار / إدارة الوقت ؛ المرشد الكامل للمديرين الذين يعانون من ضعف الوقت / بيتل . ليستر آر:  يراجع  - 

 .وما بعدها  00ص /  0999/ العربية  0ط/ األردن  –عمان / والتوزيع األهلية للنشر / 
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تحوالت االستثنائية ، ومنها ما يتعلق بالفضاء املعلوماتي واجلمعي املبدع يف زمن ال

 .. والعلمي واملعريف 

 

 

 العقل الرشيق : ثالثًا 
 ومؤثراته السلوكية بني التوجه الفردي واجلمعي

 

الرتشيد واملقادير الدقيقة والتوازن وكل ما ب Leanيرتبب مصطلح الرشيق          

واحليوية املثمرة ، مبا تحسني ق احلراك والهو بعيد عن الزيادة والنقصان ، ويق

وما شابه ذلك والتلوث التالف واهلدر واملخلفات : احلد من فيه خصوصية ما يتعلق ب

 .. هوماثل

مبعنى آخر ؛ وحسب املنظور اإلسرتاتيجي والتداخل البيئي ، احلد بالوقاية و         

 مواجهةات الوقت بذو، يؤدي إىل رفع مستوى نقاط الضعف  ومعاجلة كل سبب

 .. ااحلد منهو واملخاطر والتهديداتاتساع وتعدد التحديات  ووقاية ومعاجلة

أعلى  الفرص ، مبا فيه ؛ رفع –رفع مستوى َمواِطن القوة  يقق منه بالتحسنيو        

املعين بالنتاج واملنتوج  بلورة وجهة نظرمنه ميكن ومستوى ملعايري اجلودة املطلوبة ، 

عند مفصلية النهائي ، والوصول ملستوى اإلدراك واالستجابة والرضى  واملستهلك

 ..اإلشباع  –احلاجة 

السلعي  أو االنتاج ؛ للتصنيع منهجكونه ، التوجه الرشيق  عليه يكونمما و         

خصوصية  مفهوم سعى إىل إنشاء تدفق منتج خاٍل منيي الذ واخلدمي واملعلوماتي ،

وُمحّسن عرب تدفق القيمة ، والذي يتم تعريفه على  ، فاياتالنالشوائب واملخلفات و

إلحضار منتج ، ية املطلوبة ادوغري املمنها ة اديضافة املمبا فيه اإلأنه مجيع األنشطة ، 

 . الفوري جل اىل التسليم اآلومن  ،  من املفهوم إىل اإلطالق

ة منه يف جمال العقل وبذات املنظومة ومنهج التصنيع الرشيق ، ميكن االستفاد        

الرشيق وما يكون عليه من التوجه الفردي واجلمعي ، ومنه ما يتحقق من مؤثراته 

 . .الفكرية والنفسية والسلوكية ، يف جماالت التعلم والرتبية والتعليم 

وميكن تبيانه من خالل خمطب مبسب وخمتصر وشامل على وفق مفهوم كل         

 :واملعلومات ، وكاآلتي ؛ السلع واخلدمات  تصنيعمن 
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 يبني منظومة مبسطة وخمتصرة وشاملة للمنهج الرشيق(    )خمطب 

 

 من، القيمة القصوى ، يتدفق كل منتج  نسيابيةيف احلالة املستقبلية الو         

دون توقف أو انقطاع أو ، إىل املستهلك النهائي ، والعنصر النهائي  املواد اخلام إىل

 .. غري ذات قيمة  ات، وبدون خطوات أو معاجلتأخري 

ج ، وعرقلة تدفق املنت، دون وبعبارة أخرى ، يوجد احلد األدنى من املخزون          

تاج ال تضيف قيمة من منظور ال توجد خطوات يف عملية اإلنبطبيعة احلال و

 ..وحاجاته ستهلك امل

هو واحد من ثالثة أساليب خمتلفة  ، اإلنتاج الرشيقعمومًا يرى ذوو االختصاص و       

واإلنتاج ، ريف ـِاإلنتاج احل ؛ ان اآلخران هماسلوباألو ، للتصنيع املستخدمة اليوم

 :، ويكون أو الواسع  الضخم

 إنتاج كل عنصر ، يف وقت واحد ، بطريقة  ريف هو منهج يتم فيهاإلنتاج احِل

كل منطي يف بشومشابهة للحرفيني املهرة الذين يساعدهم املتدربون 

ا ، وكذلك املكونات ج منتجا فريدويكون كل منتونتاج احلريف ، اإل

ريف هو الشكل الوحيد ـِكان اإلنتاج احل ، الفردية اليت تدخل ذلك

. للتصنيع حتى أوائل القرن العشرين

  

 

 جات املماثلة واإلنتاج الضخم أو الواسع يسعى إلنتاج أعداد كبرية من املنت

وفورات  ثماررحلة من مراحل اإلنتاج الستم تنظيم كل ميتو.  ةشابهأو امل

ويتم إدارتها من خالل نوع حتكم وحتكم هرمي (  أحجام كبرية )احلجم 

بعض األفكار الرئيسية اليت جعلت من و ، حتكمه ضوابب مالية صارمة

:اإلنتاج الضخم ممكن تشمل 

  

 

 . أجزاء قابلة للتبديل -

                                                 
1- QAD Enterprise Applications , Standard and Enterprise Edition, " Training Guide : Lean 

. http://www.qad.comQAD Inc., Santa Barbara, California, 2013, P : 8 .  Manufacturing "  
2

 :راجع ي - 

- Ibid , P : 9 . 
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 . املعادن مسبقة الصالبة -

 . ياسي وخب التجميع املتحركق معيار  -

 . مبسطة/ عمل موحد  -

لقضاء على النفاياتا -

 .

 

 Leanوالفكر الرشيق  Lean Mind وبهذا ميكن القول بأن العقل الرشيق            

Thought  مرتبب بالتحسني املعلوماتي والعلمي واملعريف والثقايف واحلضاري

واتساع جماالت الفرص واستثمارها املستمر واملدرك والرشيق باالستجابة والرضى ، 

بشكل فاعل دون سلبيات ونقاط ضعف وحتديات ، ودون معوقات لعمليات 

التنمية املستدامة والتطوير املستدام للعقول واألفكار ، وبطرق ومناهج متقدمة 

مما يقق ية وروتينية عمل الفكر والعقل ، وباألداء العالي ، واحليلولة دون منط

 ..ستثمار املواهب يف اجملاالت املتنوعة التعلمية والرتبوية والتعليمية بذلك اإلبداع وا

العالي واملستدام يف مواطن  وهو مما يعين ؛ جدوى ناجته ونتائجه واستثماره         

مفصلية أسباب وإبعاد ومعاجلة الوقائية الفرص ، والسيطرة   –مفصلية القوة 

 ..واألزمات ، والتخلص من املشاكل التحديات  –الضعف 

تفاعل الالستجابة واومنه ما ميتد بناجته ونتائجه ، ليكون هناك رفع مستوى         

والتنفيذ العالي األداء وقويم السلوك امتدادها آثارها إىل لنفس السوية ، ول العالي

 ..النتائج املنظورة وغري املنظورة ما يتحقق من والدقيق 

كون العقل الرشيق والفكر الرشيق له دورة حياة وعند نتاجه ونتائجه ، ي           

رشيقة من مدخالتها وسالمتها ، وفاعلية عملياتها ومرونتها وانسيابيتها العالية 

، وحتقيق حتسني دورة التفاعل  ، وما يققه من انسيابية املخرجات والرشيقة

الرشيق والعمليات الرشيقة ، وما يؤدي إىل حتقيق إشباع احلاجة مبنظور 

كل ، ومنه رضى املستثمر واملستهلك ب سرتاتيجية رشيقة ضمن البيئة اخلارجيةإ

 ..ما ينتج من املخرجات 

وخمتصر ومبسب الستدامة العقل الفردي  وميكن وضع خمطب إمجالي          

 :واجلمعي الرشيق وكاآلتي 
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 لفردي واجلمعي الرشيقمبسب وخمتصر الستدامة العقل ا(   ) خمطب 

 

وميكن تطبيق فلسفة العقل الرشيق وإسرتاتيجياته املتكاملة باستدامتها          

يف جماالت متنوعة ، منها ما يتعلق ويتصل مبنظومة ؛ التعلم والرتبية والتعليم ، 

املستمدة من صدق ودقة املعلومات والبيانات املمتدة يف عروق العلم واملعرفة 

ندسة تؤدي بانسيابية ومرونة وفاعلية دورها يف سالمة ودقة هواحلكمة ، ل

العقل الفردي والعقل اجلمعي بنتاجه البعيدة عن  وإعادة هندسة العقل الرشيق ؛

ما يلوثه من أفكار تدمريية ألسس وبناء الثقافات واحلضارات اإلنسانية اليت تعود 

 ..بذاتها الستدامة التعلم والرتبية والتعليم املستمر 

وعنده احلصول الدوري على ما هـو صحيح ومناسب يف التوقيت واملوقع واملوقف           

ـُبنى على أساسها صياغة اخلطب وما تتطلب من تطبيقات  لتحسني التوقعات اليت ت

كائنة يف التنفيذ واألداء الرشيق العالي ، وما ينتج عنه بلورة العقل وما يتطلب 

الفردية أو اجلمعية الذي جيمع بني احلد من اهلدر من اخلوض يف البحث والدراسة 

البناء الرشيق 

للعقل الفردي 

 والجمعي

والمعلومات 

الراجعة 

والمحتوى 

 البيئي

 ثقافة عامة 

 وثقافة تخصصية

املعلومات 

 والبيانات

 المعرفة الحكمة

 التفكر والتفكيـر

 العلم

 عقل الجمعيوال العقل الفردي

 االستيعاب

 االختيار

 التمييز

 التفاعل

 التعليموالتربية و علمتال
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بالطاقات وجمال التغري اجلزئي والتغيري الشامل ، املادي وغري املادي ، وما يسهم 

..العاملية  –يناسب من تقنيات وأنظمة مثمرة ، مبا فيها الرقمية ما ضمنها و

 

 

هندسة وإعادة  ضمن وال ننسى ما تأخذه املعلومات اخلام واملصنعة جماالتها        

هندسة العقل الفردي والعقل اجلمعي ومستوى رشاقتها ، وما تسهم أجيال التقنيات 

من اجليل األول وحتى املعاصر اجليل اخلامس للتقنيات ، وما حتدثه من تغيريات 

 ..وخطوات واسعة لتشكيل البنى التحتية حتى امتدادها للبنى الفوقية 

وغريه يف جمال العقل الفردي واجلمعي لألستاذ والطالب  ومؤثر ما تقدم ذكره         

اجلامعي وإدارته وتنظيمه ، يتطلب تبيان جوانب من الفهم واملرونة والفاعلية 

واالنسيابية والتوجهات واملؤثرات السلوكية للعقل الفردي والعقل اجلمعي 

 :ومستوى التحسني املستمر ، مبا ميليه مناذج منها 

 سلطي ، والعقل اجلمعي التسلطي العقل الفردي الت.. 

  العقل الفردي األبوي ، والعقل اجلمعي األبوي.. 

  العقل الفردي بتوجهاته الدميقراطية ، والعقل اجلمعي بتوجهاته

 ..الدميقراطية 

  العقل الفردي التكنوقراطي ، والعقل اجلمعي التكنوقراطي.. 

 معي التدمريي العقل الفردي التدمريي املتصف بالعنف ، والعقل اجل

 ..املتصف بالعنف 

  العقل الفردي العقالني ، والعقل اجلمعي العقالني.. 

  العقل الفردي العاطفي ، والعقل اجلمعي العاطفي.. 

  العقل الفردي اإلدراكي ، والعقل اجلمعي اإلدراكي.. 

  العقل الفردي السوي والال سوي ، والعقل اجلمعي السوي والال سوي.. 

 لذكي وغري الذكي ، والعقل اجلمعي الذكي وغري العقل الفردي ا

 ..الذكي 

  العقل الفردي الطوبائي ، والعقل اجلمعي الطوبائي.. 

                                                 
0
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  العقل الفردي املبدع واملوهوب ، والعقل اجلمعي املبدع واملوهـوب.. 

  العقل الفردي بتوجه الدراسة والتحليل ، والعقل اجلمعي بتوجه الدراسة

 ..والتحليل 

النفسية ، وتوجيهاته  –كذا يكون بناء العقل ؛ وتوجهاته الفكرية وه         

السلوكية ، وهنا يلعب الشعور والال شعور ، أو الوعي والال وعي ، الدور الكبري 

يف هذه التوجهات الفكرية والنفسية والسلوكية من جهة ، وما يققه من ثقافة 

والثقافية واحلضارية القائمة  العـقل الرشيق وبناءاته الفكرية والعلمية واملعرفية

 ..على أساس القيم واألخالقيات ، وما أخالقيات العمل إال جانب منه 

ولتحقيق دينامية العقل الرشيق لألستاذ والطالب اجلامعي ، منها ما يتطلب         

التوجه اإلبداعي املتواصل بكل ما هـو جديد ُيبنى على أسس القيم واألخالقيات ، 

اإلجيابي ، والتوجه البعيد عن اخلوف والرتدد املرضي ، املستمر تفكري والتوجه بال

املناخ التنظيمي ، والتوازن يف استخدام سالمة و، وتنقية بيئة التفكري الصحي 

التكنولوجيا واألنظمة التقنية ، والثقة بالنفس على أساس عقالني رشيد ، ومدى 

الطاقات على أسس إنسانية  متاسك الشخصية وقوة التأثري واإلقناع واستثمار

 .. مدركة ومميزة بأساليب قيادية وقرارات حتقق التعاون جبهود ووعي مشرتك 

 

 

 التفريغ اإلبداعي بني التكتيكات واإلسرتاتيجيات :رابعًا 
 

التكتيكات اإلبداعية واإلبداع التكتيكي من جهة البناء التكاملي بني           

من جهة أخرى موازية ، ومنه ما  بداع اإلسرتاتيجياإلسرتاتيجيات اإلبداعية واإلو

 ..يتحقق من التفريغ التنموي والتطويري 

وعمق التفاعل والتنسيق والتنظيم بالتقييم والتقويم ، ال يدث بتعاظم         

قدراته إال باإلبداع ، وبدوره يتطلب داعم التفريغ اإلبداعي وما يققه من تنسيق 

واإلسرتاتيجيات بشكل إبداعي للتغيري الشامل تكاملي بني التكتيكات 

املستثمر للمواهب اجتاه معاجلة الضعف ومواجهة التحديات ، وما حتققه من احلراك 

املتعاظم داخل القوة املنتجة لتعاظم الفرص باملرونة الذكية والفاعلية املعمقة 

الغايات واالنسيابية لتوليد الطاقات وتفريغها يف رؤى ورسائل ختدم األهداف و

الذكية واستقطاب الذكاءات بذكاء التعاون املتبادل التنافسي املبدع البعيد عن 

 ..التدمري أو هدر الطاقات 

وبهذا يتفاعل التفريغ اإلبداعي باملواهب املستدامة بني التكتيكات اإلبداعية         

 ..جي واإلسرتاتيجيات اإلبداعية ، وبني اإلبداع التكتيكي واإلبداع اإلسرتاتي
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التحديات لتكون وقائية  –وهنا يربز كيفية اآللية الستثمار الضعف          

الفرص ،  –وحتويلها إىل بؤرة مسيطر عليها يف ظل القوة ، وعالجية ، ويف آن واحد 

كأن يكون منتوج يرتاجع يف دورة حياته ، ال يتم ختطيه بل حتول نقطة الضعف 

ة بذات املنتوج وبذات املستهلك ، وبذات املنتوج املشخصة إىل ميزة تنافسية ذات مرون

مقابل التحوالت القائمة أو الناشئة امليدانية حبيث يلعب املزيج التسويقي ، الدور 

 ..اجلودة واإلشباع  –الفاعل الذكي ، ومنه ما يتعلق مبفصلية اإلعالن واحلاجة 

راكز التفريغ وميكن توضيح صورة رئيسية تفاعلية ميكن استثمارها مب          

اإلبداعي الذكي القائم على تكاملية الوظائف اإلدارية ووظائف املشروع بكل 

ئل املتاحة واليت التقويم األدائي والبدا توصيفاته ووصفه ومواصفاته يف منظومة

 ..سيتم إتاحتها 

لمنظومة لواملخطب املختصر واملبسب اآلتي ميكن أن يكون نواة          

 :الذكي  اإلبداعي ريغاالستثمارية للتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني نواة املنظومة االستثمارية (   ) خمطب 

 للتفريغ الذكي بني التكتيكية واإلسرتاتيجية

 

انب وهذا املخطب خمتلف املستويات ، منها ما يتعلق باجلمعاجلات ويستهدف            

م عنه من تراكمات التدريب ، وما ينج –بداعم التعلم و ةالتعليمي – ةالرتبوي

 :الذكي من خالل ما يبدأ ضمن اإلبداعي اخلربات وحراكها ضمن منظومة التفريغ 

اإلسرتاتيجيات 
اإلبداعية 
واإلبداع 

 اإلسرتاتيجي

التكتيكات 
اإلبداعية 
واإلبداع 
 التكتيكي

التفريغ 
 اإلبداعي
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 اإلسرتاتيجيات اإلبداعية واإلبداع اإلسرتاتيجي .. 

 التكتيكات اإلبداعية واإلبداع التكتيكي .. 

  التفريغ اإلبداعي وتعاظم التفاعل الكائن بني االنسيابية واملرونة

 ..الذكية 

ا مذاهب إيديولوجية والفلسفة الذكية الكائنة بني هذه احملاور ، ال تقيده          

املعلومات واملنطق ، : حراك هلذه املذاهب مبا حتمله من أساسيات  معينة بل تولد

والعلوم واملعارف ، وما يستجد ضمن العوملة الستثمار إجيابياتها ، لكونها حتمية 

 .. نسان الذي ال ميكن جتنبهمشرعة وحمركة ملستقبل اإلقائمة و

 

 

 االستعدادات لردم الفجوات : خامسًا 
 ومعاجلة نقاط الضعف الفكري

 

تتعدد سبل االستعدادات لردم الفجوات ومعاجلة نقـاط الضـعف داخـل البيئـة               

الفكرية ، ومنهـا مـا يتحقـق مـن خـالل مـا يققـه الـذكاء االصـطناعي وإدارة          

 ..الفكر 

ا يظهر يف عاملنا املعاصر ، ضمن دعائم الـذكاء االصـطناعي ومناذجـه    وهو مم         

،  اخلـربات و املهاراتاملتنوعة لتنمية وتطوير املؤسسات الرتبوية والتعليمة واستدامة 

 : وبدوره الداعم للعقل الفردي والعقل اجلمعي ، وميكن إمجال جوانب منها باآلتي 

  م فـرص الرتبيـة والتعلـيم برفـع     ما يتحقق من تهيئة معلومات وبيانات تـدع

 .. مستوى اجلودة الشاملة ، والدقة واألداء العالي 

  بويبهـا وهيكلتهـا ، لتكـون بوابـة     الرتكيز على املعلومات والبيانـات وت

تطــوير التعلــيم والتــدريب واالســتدامة املســتمرة املواكبــة حلــراك البيئــة 

 ..اخلارجية 

 حتياجاتهم وميـوهلم وتفضـيلهم   حتسني الوصول للطلبة واملتدربني ووضوح ا

 .. املتوافق مع تطورات األنشطة ومتطلبات سوق العمل وسوق املعرفة 

   تنظــيم وتنســيق القنــوات ذات الصــلة بــالتعلم والتعلــيم والتــدريب وإدارة

 ..التوجهات اإلبتكارية واإلبداعية ومحاية املواهب 

 عليمـي بأفضـل   احلصول على الفرص الرتبوية والتعليمية ورفع املستوى الت

 .. الطرق التقنية املعاصرة 
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     احليلولة دون تراجع مستوى املتعلم واملتدرب ، باملبـادرة واحلـوافز وانسـيابية

 ..األفكار 

   حتقيق حتسن ورفع مستوى التعليم والتدريب والبيئة التعليمية ، مما يولـد

 ..قوة إضافية للمواهب والقدرات االستثنائية 

      ــاس ــة ، ودون املس ــة التعليمي ــدعم العملي ــتوى التكــاليف ل ــض مس خف

بكفاءة املدخالت ، وتكاملية ما تتطلبـه العمليـات التعليميـة وأدواتهـا     

ــا يت   حقــق مــن جــودة املخرجــات املتمثلــة ضــمن  الفاعلــة والتفاعليــة ، وم

 ..خلرجني واملتدربني ات امهار، واملستويات العلمية واملعرفية 

 ــدريب   رفــع مســتوى اجلو ــيم والت انــب العلميــة واملعرفيــة يف جمــاالت التعل

 ..ومنظوماتها وأنظمتها الفرعية وتفاعلها 

وبهذا ميكن أن يتبني ما أهمية متابعة البيئة اخلارجية وحتليل ودراسة ما           

جيري ضمنها ملعاجلة ما يتطلب معاجلته يف البيئة الداخلية لكل نشاط ، وضمنه 

تنمية وتطوير العقل الفردي والعقل اجلمعي ، وهو ما يدعم ما جيري لبلورة و

 ..بدوره مجيع األنظمة واحتياجاتها 
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 املبحث اخلامس
 االسرتاتيجية والعقل الفردي واجلمعي

 

، متمثاُل بالعالقة بني  والبحث الدراسة يقتضيآخر تكميلي ويربز جانب          

الفردية واجلمعية ، ومبا يسع الدراسة ، من خالل  التوجهاتبواإلسرتاتيجية والعقل 

 :احملاور اآلتية 

 . العقل الفردي واجلمعي والبناء اإلسرتاتيجي: أواًل 

 . فلسفة البناء اإلسرتاتيجي للعقل الفردي واجلمعي واجملتمعي: ثانيًا 

 . التخطيب اإلسرتاتيجي والعقل الفردي واجلمعي: ثالثًا 

 . حالف اإلسرتاتيجي بني العقل الفردي واجلمعي لألستاذ والطالبالت: رابعًا 

 . العقل الفردي واجلمعي والقرارات اإلدارية: خامسًا 

 

 

 العقل الفردي واجلمعي والبناء اإلسرتاتيجي: أواًل 
 

لنقاط املشرتكة ونقاط االلتقاء وما جيمع عليه ، تعد من بني ما يتجه ا          

بناء العقل اإلسرتاتيجي ،  ما يقابله من أو اإلسرتاتيجي للعقلحقق قوة البناء لت

 ..الفردي وتوجهه اجلمعي  مبنظوره

لعقل الفردي والعقل اجلمعي ، أال ويربز جانب من البناء اإلسرتاتيجي الداعم ل          

: وهو ما يتمثل مبؤشر

  

  

  اكتشاف الذاتSelf – Discovery  : وهو اكتشاف الفرد ملقدراته

 ..، ورمبا ميتد ذلك إىل الذات اجلمعية واجملتمعية ومشاعره ودوافعه 

  التعبري عن الذاتSelf – Expression :  منه ما يتحدد من خالل معرفة

مفاهيم الذات وكيفية تبيانها ليفهمها اآلخر ، ورمبا يرتجم على شكل 

 ..سلوك وقدرات و
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  التقييم الوظيفيJob evaluation والتقويم األدائي Performance 

Appraisal  التقويم مبا –معرفة مفصلية التقييم ومنه ما يشمل : للذات 

األداء بشكل ذاتي يقق نقد الذات  –يقق مالئمة مفصلية الوظائف 

 ..واستدامة الفكر والنفس والسلوك 

  نقد الذاتSelf – Criticism  : وهو قدرة الفرد على إدراك مواطن الضعف

بأن إجنازاته ال تساير املعايري االجتماعية ، أو إنها أقل يف نفسه كاإلقرار 

 ..من طموحه 

  توجيه الذاتSelf – Direction  : لتحقيق هدف تسيري الذات بدوافع ذاتية

 ..معني 

 تنمية الذاتSelf – Growth  رات بشكل أكرب ، لقد؛ توسيع ا

ية القدرات وهو يضفي القوة ، والتنم حجم يقق حتسني وبشكل عام

املنتجة ، وغالبًا ما يأخذ اجلانب القوة  وتضفي عليهاتوسيع القدرات 

السطحي والشكليات ، كما هو عليه يف الدول النامية ، ورمبا يسبق 

 .. ويدعمه تطوير الذات

  تطوير الذاتSelf – Development  : السعي املتواصل ليكون الفرد

وإمكاناته قدراته جودة وحجم وذلك بتحسني ، أفضل مما هو عليه 

اته ومؤهالته ومواهبه ، وغالبًا ما يأخذ العمق واملوضوعية وإضافات ومهار

كما هو عليه يف الدول املتقدمة واملتطورة ومنظورها  ..عمودية وأفقية 

، وهو ما يشمل هندسة وإعادة هندسة العقل الفردي اإلسرتاتيجي املستمر 

 ..لعوملي والعقل اجلمعي وتراكماته ضمن العقل اجملتمعي وا

 العقل ، ويف –دوره الواسع والعميق يف البناء اإلسرتاتيجي التدريب ويواصل         

عرفة علم احملاورة مليؤهل وما معرفة وحتديد النقاط املشرتكة ونقاط االلتقاء ، 

العمل   – أخالقيات العقل، ومما يدعم ذلك مستوى املنتجة ضمن املساحة اإلبداعية 

اإلتقان ، والشخصية العلمية الذكية املبدعة ، و لية املنهجيةالعقوما تتجه به 

 .. األدائي –االتقان الوظيفي ، و العلمي واملعريف

ومبنظور البناء اإلسرتاتيجي املتطور باالستدامة املستمرة ، ميكن أن يتجه         

ما  ، ومنهاالعقل الفردي والعقل اجلمعي الستثمار الطاقات واملواهب واالبتكارات 

يتعلق مبسرية األستاذ والطالب اجلامعي ، وإمجال توجهاتها باملخطب املختصر 

 :واملبسب اآلتي 
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 يبني املنظومة اإلسرتاتيجية وبناء العـقل الفردي واجلمعي(  6) خمطب 

 

وهنا يربز ضمن العقل الفردي واجلمعي ، كاسرتاتيجيات خاصة وعامة ،             

تطلبه إعادة اهلندسة إىل رؤيا املواهب واإلبداعات ، وما ي –االستثناءات  وما تتطلبه

 :واضحة وكاآلتي 

 

 واملتدرب العقل الفردي واجلمعي للطالب العقل الفردي واجلمعي لألستاذ

نقاط قوة الكادر التدريسي أو األستاذ 

 ومواهبه وإبداعاته

نقاط قوة الطالب واملتدرب ومواهبه 

 وإبداعاته 

ط ضعف الكادر التدريسي أو نقا

 األستاذ واجتاهاته

 نقاط ضعف الطالب واملتدرب

 فرص الطالب واملتدرب فرص الكادر التدريسي أو األستاذ

التحديات اليت يواجهها الكادر التدريسي 

 أو األستاذ

 التحديات اليت يواجهها الطالب واملتدرب

 

املخرجات ، واستدامة  –دخالت وما يقابل ذلك من قدرات واستثناءات للم         

العمليات املنتجة الكائنة لدى الكادر التدريسي والطالب واملتدرب والباحث ، 

 :وكاآلتي 

 

 البحث العلمي املنهج الدراسي

 نقاط قوة البحث العلمي نقاط قوة املنهج الدراسي

 نقاط ضعف البحث العلمي نقاط ضعف املنهج الدراسي

 البحث العلمي فرص فرص املنهج الدراسي

 التحديات اليت يواجهها البحث العلمي التحديات اليت يواجهها املنهج الدراسي

 البيئة الداخلية

 الضعـف –القوة 

 الخارجيةالبيئة 

 التحديات -الفرص 

 
العـقل 

الجمعي 

لألستاذ 

 والطالب

 

 
العـقل 

الفردي 

لألستاذ 

 والطالب

 



 55 

 فلسفة البناء اإلسرتاتيجي : ثانيًا 
 للعقل الفردي واجلمعي واجملتمعي

 

بشكل عام ، كانت تستوعب  philosophyالفلسفة  وتواصاًل ملا تقدم ، فإن          

ر ؛ حب احلكمة ، وتبدأ كونها تعين بشكل خمتصخمتلف العلوم واملعارف ، و

نهاية مسرية املعلومات ثم العلوم ثم املعارف لرتتقي وتكون احلكمة انسياقها من 

 ..واحلقيقة ، ومركزها وتفاعلها ضمن بيئة العقل 

وال تقنع الفلسفة باحلفر والتعمق وراء االفرتاضات األولية جملرد تسجيلها         

يم عليها بناء أكثر مشوخًا من العلم ، ومتكننا بذلك من وكشفها ، بل لتق

استشراف األهداف بعمقها اإلنساني ، والتحفيز على اإلسهام يف حتقيقها ، ولذا كل 

مشكلة تصلح بكلياتها أن تكون مادة للفلسفة ، مما جتعل الناس على وعي 

تشييد النسقي أو مبسؤولياتهم األساسية وآثارها املرتتبة عليها ، وبهذا ال يظل ال

..املذهيب للفلسفة مغلقاً  على نفسه ، بل تضع أمام الفيلسوف أفق متحرك 

 

 

علم وفن ختطيب واستثمار وتنمية كل املوارد ، مبا فيها واإلسرتاتيجية        

، أي إنها تنظر  البشرية لتحقيق األهداف املرسومة برؤية واضحةاالقتصادية و

استثمار مكونات احلاضر وبيئته الداخلية  للمستقبل كخطب وقرارات بعمق

اإلنسانية وتطبيقاتها الفنية  –ومهارات الفكر  ، وجمريات فعالياتهاواخلارجية 

 :القائمة على 

  تشغيلية الوظيفية والعليا والاملستويات.. 

  وتطبيقات مستويات إدارية عليا ووسطى ودنيا.. 

  اإلنتاجي وتطبيقات وأهدافها ضمن املستويات والتطبيقات من املزيج

 ..اإلسرتاتيجية ، وواقعها ضمن امليزة التنافسية ، وتعظيم االنتاجية 

لكنها روح أو خيالية ، و حمددة بفئة معينةية للرؤية ليست الفكرة األساسو         

وفيما "  ؟ من حنن"فيما يتعلق باهلوية ، فإننا نستفسر ، و ، االسرتاتيجية والقيادة

ومنها لإلشارة إىل متييز املؤسسة "  ؟ ملاذا حنن موجودون "ليت نتساءل ، يتعلق باملهمة ا

توضيح اعتماد ونرى  ، بأفضل إمكانياتها للمستقبلالرتبوية والتعليمية وهي 

ال غنى عن   : " بريت نانوس لرؤية بشكل جيد من ِقبلاالسرتاتيجية نفسها على ا

حضري حلاالت الطوارة ، ولكن اسرتاتيجية جيدة يف تنسيق قرارات اإلدارة والت

االسرتاتيجية هلا متاسك وشرعية فقب يف سياق رؤية واضحة ومشرتكة على 
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تكون اإلسرتاتيجية جيدة مثل الرؤية اليت توجهها ، وهذا و.  لمستقبلنطاق واسع ل

هو السبب يف أن الغرض والنوايا متيل إىل أن تكون أقوى من اخلطب يف توجيه 

.  يصف نانوس عالقة اإلسرتاتيجية بالقيادة وبهذا . "السلوك التنظيمي 

 

 

وعنده ال تتعارض الفلسفة مع النظرة اإلسرتاتيجية وفلسفتها ، مبعنى النظرة         

 وإسرتاتيجية الفلسفة ، وما يلعب متداخلة بتكاملها بني فلسفة اإلسرتاتيجية

والعقل جلمعي العقل الفردي والعقل ا بانسياق ضمنهماالدور الواسع والكبري 

 ..اجملتمعي 

يبني جوانب من فاعلية وميكن وضع خمطب خمتصر وتقرييب ومبسب ،           

العقل والعقالنية وفلسفة البناء اإلسرتاتيجي وعالقته مبنظومة التعلم والرتبية 

 :والتعليم وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يالتعليمإلسرتاتيجي نية وفلسفة البناء ايبني العقل والعقال(  9 )خمطب 
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وميكن أن يتم حتليل ودراسة مكونات هذا املخطب ، ليكون منفذ يقق          

ما والتواصل بني الفلسفة واالسرتاتيجية والعقل الفردي واجلمعي واجملتمعي ، 

العقل الفردي واجلمعي لألستاذ  –يتمثل عنده هندسة وإعادة هندسة الفكر 

ية وتطوير قدراتهم مبا يقق االنفتاح العقالني على والطالب اجلامعي ، وسبل تنم

إبداعي يضم املواهب استثنائي والذكاءات بشكل  –خمتلف ومنوع التخصصات 

املشرتكة واملتعاونة واملشاركة يف دينامية العطاء واستدامته ، كما هو عليه 

 ..واستمرارها االهتمام بتفاصيل التنمية املستدامة وصياغتها وتطبيقاتها 

 

 

 التخطيط اإلسرتاتيجي والعقل الفردي واجلمعي: ثالثًا 
 

وأهميته  Strategic Planningالتخطيب اإلسرتاتيجي يربز  وتكاماًل ؛         

عملية معرفة التوجه وصياغة مستقبل األنشطة على كل املستويات  لكونه

دى على أسس األهداف واستخدام املوارد وتطبيق السياسات ، بنظرة بعيدة املو

..لتحقيق األهداف املرسومة 

 

 

ال تزال تستخدم لوصف عملية "  التخطيب "على الرغم من أن كلمة و         

ا ما تتجاوز معناه العادي وأصبحت التعليم العالي ، إال أنها غالب اإلسرتاتيجية يف

تعمل كمصطلح فين أو شكل خطاب ، مت تعريفه أكثر من خالل االستخدام 

التخطيب  "ا ما نستخدم مصطلحات يف هذا النص ، غالب.  لرمسيوليس التعريف ا

اختاذ القرارات  "و "  عملية اإلسرتاتيجية "و "  االسرتاتيجية "و "  االسرتاتيجي

بشكل متبادل ، على الرغم من أننا نعتقد أن املصطلحات الثالثة "  اإلسرتاتيجية

. األخرية هي األفضل

  

  

والبيئة ، ( املشروع ) اتيجية العالقة املستهدفة بني األنشطة وتأخذ اخلطة اإلسرت         

واملتغريات  Strategic Positionولذا يتطلب النظر إىل املوقف اإلسرتاتيجي 

، وما تتطلبه مثال سياسة املنتوج أو املخرجات  Strategic Variablesاإلسرتاتيجية 

الء املتمثلة بسوق العمل وسوق املتمثلة يف اجملال التعليمي باخلريج ، وسياسة العم

                                                 
0

 : يراجع  - 

- Kerzner, Harold., " Strategic planning for project management using a project management 

maturity model, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001, P : 15 - 16 . 

2 - Morrill ,Richard L., " Op. Cit. " , P :85 .   
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 Competitive Emphasisاملعرفة ، وسياسة االستثمار ، والرتكيز التنافسي 

.. التفوقومستوى املتمثل بالقدرات واملواهب واملؤهالت 

  

 

وحراك التعلم اإلسرتاتيجي والتخطيب اإلسرتاتيجي وحتسني القدرات التعلمية         

عرف اإلنسان كيف يتعلم أواًل ، ومنه فهم األساليب والتعليمية وأنظمتها ، أن ي

  ، ويستثمر ما يتعلمه ليتعاظم نتاج الفكراملالئمة للعقل والتفكر والتفكري

 ..وتطبيقاته بشكل دوري 

 وإعـادة  ، املوارد وختصيص اإلجراءات ختطيب إىل حاجة والبد من القول أن هناك        

 ...، وما يتطلبه من إعادة اهلندسة االسرتاتيجي  التغيري لتحقيق ، املناسبة اهليكلة

 واملـنظم  املنطقـي  التسلسل ليست االسرتاتيجية اإلدارة أن نتذكر أن املهم ومن         

 العمليـات  أن يعـين  العملـي  الواقـع ، بـل   املـدراء  فيهـا  يرغب اليت األنشطة/  لألحداث

 علـى  أو ) االسـرتاتيجي  يـل التحل يتوقـف  ال ، املثال سبيل علىف ، ومتداخلة مرتابطة

 ، مستمر نشاط هو التحليلف ، أخرى مراحل حتدث عندما(  يتوقف أن ينبغي ال األقل

 اسـرتاتيجية  إىل التحليـل  لتحويل والقيادة والرؤية اإلبداع إىل حاجة هناك ، وباملثل

 نهـج  إىل حاجـة  هنـاك  تكـون  قـد  ، اليوم األعمال عامل يف للتقلبات نظًراو ، ناجحة

 مــن جملموعــة الطارئــة احلــاالت تطــوير خــالل مــن املرونــة فرايــو وهــو مــا ، ةطــوار

.. املستقبلية السيناريوهات

  

 

ردي واجلمعي مبنظور إسرتاتيجي ، لذا يتطلب التحليل والدراسة للعقل الف         

توقعات ضمن البيئة ، ومعرفة كشف  لكشف عن املوارد والقدرات ، وما جيريل

اخليارات االسرتاتيجية عالقة ، والبدائل وال وما يتعلق باجلهات ذات، الثقافة جمريات 

 أو التطبيقاتالتنفيذ، وتوقعات االختيار االسرتاتيجي وتقييمها ، ومنه ما يتطلب 

تصميم ما يتطلب من اهليكل التنظيمي ومع مراعاة مكونات ،  ةاالسرتاتيجي

ن خالل مفصلية إسرتاتيجية مإدارة التغيري االسرتاتيجي ، ودعم  ختطيب املواردو

 ..التشكيل  –التغيري 
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/ عمال التجارية موسوعة العلوم اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية واأل/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: يراجع  - 

 . 889ص / المصدر نفسه 

2 - Drummond, Graeme, and Others, " Strategic Marketing : Planning and Control, 

Published by Elsevier Ltd., Amsterdam , USA• , 3rd Ed.,  2008 , P : 7 . 
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 التحالف اإلسرتاتيجي : رابعًا 
 بني العقل الفردي واجلمعي لألستاذ والطالب

 

تحديات مناخ التعليم التنظيمي السليب ، وحواجز التوتر يظهر أمر آخر يتمثل بو          

أمر يف غاية اخلطورة وهو  بني العقل الفردي والعقل اجلمعي لألستاذ والطالب ،

على مستقبل التعليم واخلرجيني ، ومستقبل أسس وبناء العقل الفردي واجلمعي 

 ..وصراعاتهم السلبية املدمرة وتعاقبه ، 

وميكن أن يكون هناك جانب من مضامني التحالف اإلسرتاتيجي التعليمي          

عقل الفردي والعقل اجلمعي بني األستاذ والطالب الذي ينمي القدرات واملهارات لل

 ..ج الفكري حث العلمي الداعم الستدامة الناتيف جماالت التعليم والب

وهنا تربز فاعلية الشراكة الرمسية وغري الرمسية بني األستاذ والطالب ،          

ة اليت يالفرص ومستقبل هذه املفصل –والسيما ما يتعلق خباصية نقاط القوة 

التحديات ، لدفع عجلة التعلم والتعليم بكل  –قاط الضعف يقابلها احلماية من ن

 ..ما حتققه من رفع املهارات وحتسني النتائج واملنتوج 

والطالب ومناهج التدريس  واملناخ التعليمي لبيئةوبنظرة فاحصة لألستاذ وا          

وجدواها ، يقق الصورة العامة للمناخ التنظيمي والعالقات الكفيلة برفع 

ى تقبل واستجابة الطلبة اليت حتتاج إىل تعزيز فاحص وناقد لدعم العملية مستو

التعليمية ، ورمبا يتاج حضور النظرية املوقفية للتعليم مع عدم إغفال اجلانب 

 ..التوقييت واملكاني ، ومؤثراته النفسية 

عاون ويدعم كل ذلك وغريه ، املتابعة املستمرة واستدامة التواصل املنتج للت        

اخلربة لدى األستاذ املهنية وومتاسك وفاعلية العقل الفردي واجلمعي ، وبذاته يولد 

، بشكل إبداعي ، مكتسباتها لدى الطالب ، والتعامل معها جمريات آثارها وو

 .. بالذكاءات واألداء العالي

 

 

 العقل الفردي واجلمعي والقرارات اإلدارية: خامسًا 
 

وث االقتصادية معظم حبوث القرارات السلوكية ، مثل البح يف املاضي ، نظرت        

لكن يف اآلونة .  ا ، إىل عملية صنع القرار كعملية معرفيةاليت تنتقدها كثري

األخرية ، بدأ الباحثون يف عزو العديد من األخطاء اليت يرتكبها الناس إىل التأثريات 

 نتخذ فيها قرارات تتعارض مع نظر يف املواقف اليت، وما يتم ال التحفيزية والعاطفية
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مصاحلنا طويلة األجل بسبب وجود دافع مؤقت ملتابعة بعض البدائل املغرية ، سواء 

على و ، ة أو بعض العاطفة املؤقتة األخرىبسبب اإلدمان أو اجلوع أو اإلثارة اجلنسي

يزية والعاطفية أربع فئات من التأثريات التحف هناك بشكل رئيسيوجه التحديد 

 : صنع القرار على

 

 

  يصف التوتر بني فعل ما نريد القيام به والقيام مبا نعتقد أنه يتعني علينا

 . . القيام به

  بعض الطرق اليت جتعل رغباتنا منحازة ألحكامنا ، مما جيعلنا نصدق ما

  .. نريد أن نصدقه

 طرق اخلدمة الذاتية اليت يفسر بها الناس العدالة . . 

 طفية على حكمناكيف تؤثر حاالتنا العا..  

بشكل  دارية ، البد أن يسريهااإلتطبيقات الطب واخللكل وبهذا نرى أن            

جمموعة متطلبات املوقف اآلني أو املستقبلي ، لوضع وهو ؛  Decision القرار ،  عام

ه وحتليله دراست ، مكانًا وتوقيتًا ، وعلى وفق اسبة للمشكلة أو األزمةاحللول املن

، التكتيكي واإلسرتاتيجي ، يكون هناك مرحلة صنع القرار اختاذه ، ووصنعه و

 صنعه القائم علىالشخص ثم اختاذه باملصادقة عليه ، لذا يتوجه القرار بفلسفة 

إميانه نظرته اإلسرتاتيجية ، ومدى ما تكون عليه و، ، كفرد أو مجاعة اختاذه و

استثمار فيه ، وما يتم  ضمن العقل الفردي أو العقل اجلمعيالفاعل توجهه و

.. التقنيات واآلليات املتوافرةاألنظمة و

  

 

إىل تقويض املفاهيم  التخطيببرنامج  تؤدي جتاوزات بطبيعة احلال ، الو         

، وما حتدده   األساسية لالسرتاتيجية مثل التفكري االسرتاتيجي وصنع القرار

جات ، أو عملية ثقافية لصنع اإلسرتاتيجية من االجتاه حنو موقع التحليل للمخر

،  ، فضاًل أن هناك عالقة بني التفكري االسرتاتيجي وصنع القرارالقرار اجلمعي 

يدث االندماج الكامل لالسرتاتيجية يف نظام اإلدارة مع قيام القادة اإلداريني و

القرارات  صنعوتوكوالت التحكم لدمج عملية الرئيسيني بتطوير أنظمة وبر

.. ةسرتاتيجيالتشغيلية واال

  

 

حتديد املشكلة ، ومجع : أما خطوات صنع واختاذ القرار وتنفيذه يتطلب          

وحتليل املعلومات والبيانات اخلاصة باملشكلة ، وحتديد واختيار البدائل املناسبة ، 

                                                 
1- Bazerman, Max H.& Moore, Don A., Judgment in managerial decision making,7

th
 Ed., 

John Wiley & Sons, Inc.,USA, 2009,   P : 84 . 
2

/ موسوعة العلوم اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية واألعمال التجارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع ي - 

 . 226ص / المصدر نفسه 

القاهرة / مطابع الهيئة المصرية للكتاب / القرار المشكلة اإلدارية وصناعة / ابراهيم درويش . ، د~ محمد حسن يس. د -

 .  0975/ مصر  –

2 - Morrill ,Richard L., " Op. Cit. " , P :59 .   
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وصنع واختاذ القرار املناسب ، وتنفيذ القرار ومتابعته ، والتقييم الوظيفي للقرار ، 

 ..م األدائي للقرار ومستوى جناحه والتقوي

وبطبيعة احلال البد من استثمار مزايا مشاركة العقل الفردي واجلمعي ، وما          

يتضمن من مهارات وخربات ، ألخذ الدور الفاعل واجلوهري ، فضال عن ما يتطلب من 

ت مشاركة تقنيات منها ما تتمثل باحلواسيب والربامج واألنظمة وبنوك املعلوما

والشبكة العنكبوتية العاملية ، ويشمل ذلك التطبيقات الكمية وغري 

 ..الكمية ليكون القرار على مستوى عال من الدقة واجلودوالتنفيذ 

يأخذ مفهومه فإنه  Administrative Decisionالقرار اإلداري  خبصوص أما         

لسلطة اإلدارية من املتخصص واجتاهاته ، وعمومًا فهو تصرُّف قانوني تصدره ا

مستمد قوته من مصادره املشروعة ، وعلى وفقه يكون أثره القانوني ، املتخصصة 

..تنظيمي مبا تتطلبه القواعد القانونية لتحقيق املصلحة العامة الفردي أو ال

  

 

ومستوى القرار ، بصناعته واختاذه ، يرتجم مستوى العقل الفردي واجلمعي ،         

اد أو املشاركة بنقاط القوة والضعف ، والنظر الفاحص للفرص ومدى تأثري االنفر

والتحديات ، وجمريات التنفيذ واألداء حملتوى القرار ومدى مرونته وفاعليته 

 ..وانسيابية لتحقيق األهداف 

،  واقف اليت تضم ؛ األستاذ والطالبويف جمال التعلم والتعليم ، يتفاعل مؤثرًا بامل         

من حتسني جودة العالقات واالتصاالت واملشاركة  هدرب ، وما يققواملدرب واملت

 ..األداء والنتائج واملستقبل  –من حتسني التنفيذ  هوالتعاون ، وما يقق

وهنا تربز احلوافز والدوافع ، وما تكون عليه املشاركة والتعاون ، ومستوى          

والقائم عليها وتطبيقاتها ، ليأخذ  القيم واألخالقية املرتهنة بها املنظومة التعليمية

 ..القرار جماله اإلنساني لتحقيق األهداف املخطب هلا  –العقل 

يقق تنمية القدرات على  وعمومًا ؛ البد من أن يكون هناك برنامج تدرييب          

على الصعيد الشخصي وعلى ، منه صنع واختاذ القرارات لدى األستاذ والطالب 

تعليم ، وإدارة الدرس خبصوص ما يتعلق بالتعلم والمنه ختلفة ، وصعيد األنشطة امل

واحملاورة لتنمية املواهب والقدرات ، وما يتطلب أن يكون عليه من الثقة بالنفس 

العقل حتتاج  –لطرح اآلراء واستقاللية احلسم يف أمور التعليم ، فالبيئة التعليمية 

 ..قيقة والصائبة إىل قدرات املشاركة وحسم اختاذ القرارات الد

 

 

 

 

                                                 
0

/ موسوعة العلوم اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية واألعمال التجارية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 . 20ص / المصدر نفسه 



 62 

 

 

 

 السادساملبحث 
  إسرتاتيجية هندسة وإعادة هندسة

 العقل الفردي والعقل اجلمعي بني التعليم والتدريب
 

استكماال ملا مت ذكره ، ميكن تناول جوانب مما يتعلق بالتعليم والتدريب          

دسة ، وذلك للعقل الفردي والعقل اجلمعي ضمن إسرتاتيجية اهلندسة وإعادة اهلن

 :يكون كاآلتي 

 .الفكر ودعائم التعلم والتعليم اجلامعي : أواًل 

 .العقل الفردي والعقل اجلمعي بني التعليم والتدريب : ثانيًا 

 .الفكر بني التدريب املعريف والتدريب العلمي : ثالثًا 

 .العقل الفردي واجلمعي بني التقليدية وغري التقليدية : رابعًا 

 . عقل الفردي واجلمعي واجملتمعي يف عصر العوملةال: خامسًا 

أهمية هندسة وإعادة هندسة العقل الفردي واجلمعي حلمايته من : سادسًا 

 . الشيخوخة

 

 

 الفكر ودعائم التعلم والتعليم اجلامعي: أواًل 
 

املعريف ،  –مفتاحها احملتوى املعلوماتي العلمي ؛ العقل مفصلية  –الفكر          

 اوأدواته اوتطبيقاته ةهج اجلامعيامستوى املنهو ألسس ومستوى البناء ، وداعم ا

التعلم والتعليم ما يدخل ضمن آلية املتنوعة ، التقليدية وغري التقليدية ، مبا فيه 

الذكي بداعم التقنية والتكنولوجيا احلديثة وأنظمتها املتوافقة مع كل خطوة 

 ..التعليم  –من خطوات التعلم 

أو الطلبة بشكل ، هنا يربز ما يدعم كل من الكادر التدريسي واملتعلم و         

،  you need to learn how to learnعام ، وما حتتاجه إىل تعلم كيفية التعلم  

لكون هذا التوجه يسهل انسابية التعلم والتعليم االستيعابي ومهام التنمية 

 ..التكاملية للتعليم 



 63 

مستوى القدرات واملهارات أول معوقات التعلم والتعليم هو فيشاهد ميدانيًا ؛          

التعليم وطريقة التلقي وانتظام االستيعاب لدى الكادر التعلم وطريقة و

واملستهدف األول واألخري يف ، التعليمي واملتلقي الكائن ضمن املنظومة التعليمية 

 ..الطالب  –األستاذ هذه املنظومة 

بني بأن هناك ثالثة مؤشرات رئيسية يتاج تشف الذي يكسامل ركومنه احمل         

:ليكون الشخص قادرة على تعلم التكنولوجيا ، إىل معرفتها 

 

 

رفتها للبدء تاج إىل معحتياء األساسية اليت كنت ما هي األش؛ وكيف تبدأ  . 

 تعلمه ؟تباستخدام كل ما كنت 

؟  هفعلكن تعلمه وماذا ميتما هو حجم الشيء الذي كنت  ؛اتساع املوضوع  . 

كن يف حاجة إىل معرفة كل التفاصيل للبدء ، ولكن إذا كان تمل وما 

ميكن وما كنا ، القيام به وما كان مم نظرة عامة الئقة ملا ميكن هناك

 . ا العثور على مزيد من التفاصيل يف وقت الحقدائم

ياء م األساسية واألشما هي حاالت االستخداوما وراء جمرد البدء ، ؛ األساسيات  . 

 معرفتها الستخدام تقنية معينة ؟ ا اليت جيباألكثر شيوع

 ٪ 23الذي ميكن أن أتعلمه والذي سيغطي  ٪ 3 ما هو التفاصيل النسبية ؛  . 

 من االستخدام اليومي ؟

وهو ما يكون العامل املساعد لدعم التعلم ووضوح وانسيابية بناء منهج بناء            

تراكم الفكر السرتشاد حنو قويم الفكر وعي واالعقل الفردي والعقل اجلم

 ..ومنطقية استثماره باجتاه البناء العلمي والبناء املعريف 

ويقق ذلك للفكر ، دعائم التعلم والتعليم على كل املستويات التعليمية ،         

 ..والسيما منها التعليم اجلامعي األولي والدراسات العليا 

ة اخلارجية التعليمية ، جانب آخر يكمل فيها املسرية واالنـفتاح على البيئ         

تذليل املعوقات والتحديات من جهة ، واستيعاب صنع تقليص الفجوات والتعليمية ب

القرار التعليمي واختاذه بشكل سليم وفاعل يتوافق مع نقاط القوة الكائنة يف 

 ..قدرات املشروع التعليمي ومناهجه 

وإعادة هندسة العقل الفردي واجلمعي لألستاذ والطالب  وبهذا البد من هندسة        

على أساس مراعاة التكنولوجيا احلديثة وتقنياتها املتنوعة الداخلة ضمن مدخالت 

وعمليات التعليم والتدريب بشكل إبداعي خيدم التشكيلة الفكرية ؛ 

كمعلومات وعلوم ومعارف ، وما يتوي من مناهج تدريسية وتدريبية تستويف 

 .. اوانسيابيته اومرونته اومدى فاعليته ، هجااملن –م طرق التدريس مها
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، مبا  الفكر – ويهدف ذلك إىل مواكبة التغري اجلزئي والتغيري الشامل للعقل         

يكتسبه من جمريات التعلم والتعليم الكفيلة بتغطية متطلبات سوق العمل 

 ..والسوق املعريف ، ودعائم التعلم والتعليم الذكي 

 

 

 العقل الفردي والعقل اجلمعي بني التعليم والتدريب: ًا ثاني

 

العقل أواًل ، والتوجه بتبسيب سبل التعليم ، كما يصل ضمن نظام تعلم           

كيف تتعلم ، أو نظام نظرية املباريات يف جمال ؛ التعلم والرتبية والتعليم 

، أو بتوجهاته اهلادفة للجودة ليمي التعومنه النظام الرشيق  JITوالتدريب ، أو نظام 

،بذات األداء العالي اجلودة  Lean Six Sigmaنظام 

 

عتمد على جهد ي أسلوب وهو  

حذف ومعاجلة األخطاء وكل سلبية يف فريق تعاوني لتحسني األداء من خالل 

 ، مما يسهم يف خفضوحموري بشكل منهجي العمل ، مبا فيه التعليمي ، و

أو ، شروع امل – رشيقال أو التعليم مع بني التصنيعجت ماصلية مف، ومنه  التباين

يف والزيادة اإلفراط و،  عيوبالما يتعلق ب :أمور عـّدة منها  التعليم الرشيق ومعاجلة 

والقدرات املواهب وغري املربر ،  نتظاراالالتوقفات ووعمليات اإلنتاجية أو التعليمية ، ال

ما يتعلق وركة ، سائل احلما يتم اعتماد ووثمرة ، تغري املسواملهارات واالبتكارات 

 معاجلةخارج ات وضياعات الوقت ، وما يتعلق مبا هو قرتاحاالووالتخزين ،  املخزونب

 ..العمليات اإلنتاجية أو التعليمية املنتجة 

بال أصم كجهاز يكون وتوجيهه العلمي واملعريف ،  نيةفاإلنسان بال عقال        

ي خيتلف بذاته عن الذ توجهاته وأفعالهو ، أو دون مالئمة برجمته يلتفعـ وأأنظمة 

 ..العقل ، عند التفكري واإلبداع واستثمار املواهب والعمل على وفق ذلك  –اإلنسان 

هو مفتاح حتسني العمل الفردي واجلمعي  وبراجمه وخططه ومناهجه فالتعليم        

ما لسبل الكفيلة لزيادة املؤهالت وواستدامته العلمية واملعرفية ، ومنه حتسني ا

حتسني األداء بالتفاعل ما يتحقق من الوظيفة املستقبلية ، ويستحق مقابلها من 

اإلبداعي وحتقيق السبل الكفيلة إلظهار املواهب واالبتكارات ، فضاًل عن حتسني 

وإدخال ، التفكري ، والتناغم بني الذات واآلخرين بشكل منتج التفكر وجودة 

السعادة واأللفة بني املوارد البشرية وإدارتها يف البيئة الداخلية و لرضىاعامل 

 ..وامتداد تفاعله وتواصله ومنافعه مع البيئة اخلارجية 

طبيقات وهنا يتطلب االستدامة الدورية للمناهج التعليمية املستوعبة للت         

يجي متكامل لقدرات واملؤهالت على أسس إسرتاتالذكية والتنمية البشرية وا
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بني البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية كمفاهيم وحلول عقلية إستشرافية قائمة 

على منظور التغري اجلزئي والتغيري الشامل ، وهو ما يدعم تشكيل العقل الفردي 

والعقل اجلمعي والعوامل املستقلة والتابعة ، املنظورة منها وغري املنظورة ، 

لمية مبناهج مدروسة وختطيب إسرتاتيجي واستمكان القدرات على أسس ع

 ..فاعل ومستدام 

ومما يتجه ضمنه يف الدراسات املتقدمة ويف أنظمة التعليم يف الدول املتقدمة ،          

الستدامة هندسة وإعادة ، استمرارية التواصل بني املؤسسات التعليمية واخلريج 

العلمي واملعريف وسبل التواصل ة العقل الفردي والعقل اجلمعي ، ومنه هندس

التوظيف املعلوماتي والعلمي واملعريف ، واستثمارها يف جمال التنمية والتطوير 

واستدامتهما ، والسيما وباخلصوص عند البحث العلمي النظري والتطبيقي ، بال 

قيود التحصيل الدراسي الذي يجِّم حراك الدراسة والبحث العلمي ، ويجِّم قدرات 

ت االبتكارات واإلبداعات ومحايتها وتهذيبها ضمن أخالقيات العمل املواهب وجمريا

وأخالقيات البحث العلمي اليت حتمي القدرات واملنتوج الفكري ، ومحايتهم 

بالتشريعات والقوانني الكفيلية يف حفظ احلقوق لألفكار األصيلة ، كما 

 ..تجارية ، والعالمات ال اتيصل حلقوق التأليف والنشر ، وبراءات االخرتاع

العقل املبنية على أسس  – تقريب الفكرة إلسرتاتيجية التعليموميكن           

ي والتطبيقات استيعاب املعلومة واملنهاج التعليمالستقبال و، ذات العقل ل تعليمية

 :والتنمية املستدامة واملستمرة ، وإمجال خمتصرها باملخطب اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم سرتاتيجية هندسة وإعادة هندسةمنظومة إ(  2) خمطب 

 العـقل الفردي 

 الضعـف –القوة 

 العـقل الجمعي

 التحديات -الفرص 

 
 

 األستاذ

 
 

 الطالب

 

 

 المناهج الدراسية

 المصادر والمراجع 

 للعلوم والمعارف
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وبطبيعة احلال ، هناك التعليم التقليدي والتعليم غري التقليدي ، والتعليم          

، والتعليم خارج القاعات  اوتنظيماته اداخل القاعات الدراسية بكل أشكاهل

وغري  الدراسية ، والتعليم عرب االنرتنت ، والتعليم الذكي ، والتعليم املخطب له

 .وهكذا ... املخطب له 

قدرات املوظف الستيعاب متطلبات فهو مفتاح حتسني ؛ التدريب ب ما يتعلق أما         

الوظيفة وحتسني األداء بالتفاعل اإلبداعي وحتقيق السبل الكفيلة إلظهار املواهب 

ذات حتسني جودة املنتوج ، والتناغم بني الما مت ذكره من واالبتكارات ، فضاًل عن 

السعادة واأللفة بني املوارد البشرية الرضى وواآلخرين بشكل منتج وإدخال عامل 

 ..مع البيئة اخلارجية  ل والتواصل واملنافعتفاعالوإدارتها يف البيئة الداخلية وامتداد 

وهنا يتطلب االستدامة الدورية للمناهج التدريبية املستوعبة للتطبيقات          

بشرية على أسس إسرتاتيجي متكامل بني البيئة الداخلية الذكية والتنمية ال

والبيئة اخلارجية كمفاهيم وحلول إستشرافية قائمة على منظور التغري اجلزئي 

العقل الفردي والعقل اجلمعي والعوامل  ل ، وهو ما يدعم تشكيلوالتغيري الشام

 ..املستقلة والتابعة ، املنظورة منها وغري املنظورة 

العقل املبنية على أسس  –كن تقريب الفكرة إلسرتاتيجية التدريب ومي         

تدريب ذات العقل الستقبال واستيعاب املعلومة واملنهاج التدرييب والتطبيقات 

 :والتنمية املستدامة واملستمرة ، وإمجال خمتصرها باملخطب اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب ةمنظومة إسرتاتيجية هندسة وإعادة هندس(  7 )خمطب 

 العـقل الفردي 

 الضعـف –القوة 

 معيالعـقل الج

 التحديات -الفرص 

 
 

 المدرِّب

 
 

 المتدرِّب

 

 

 مناهج التدريب

 

 والتطوير التطبيقات والتنمية
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وبطبيعة احلال ، هناك التدريب التقليدي والتدريب غري التقليدي ، والتدريب            

بيئة العمل ومراحل  ، والتدريب خارج بيئة العمل ومراحل العمليات اإلنتاجيةداخل 

وتوجهاته ومنه ما ، والتدريب عرب االنرتنت ، والتدريب الذكي  العمليات اإلنتاجية

، والتدريب ضمن خطب معينة ، والتدريب خارج ر أثناء العمل يكتشف ويبتك

 .وهكذا ... حدود اخلطب 

 

 

 الفكر بني التدريب املعريف والتدريب العلمي: ثالثًا 
  

تشحذ العقول واهلمم والطاقات  وشدتها احلاجاتظهور فإن استكماال ملا تقدم ،          

وير سلسلة من األنشطة والعمليات بتنمية وتطاخلربة  –يأخذ الفكر ل، والقدرات 

اليت تصب يف تلبية تلك احلاجات ، وعندها تسهم العلوم واملعارف بنظرياتها 

مناسبة وقدرات وادر مبهارات ما تتطلب ميادين العمل إىل كمنه وتطبيقاتها ، و

 ..تحمل تلك األعباء ت

 وخططه ف أوجههمبختل Trainingالتدريب  –التعليم مفصلية  ربز مهاموهنا ت        

التغري ما جيري من أشكال مواكبة من ، ، وما يتطلب ومناهجه وبراجمه ومهاراته 

، وبدوره يتاج إىل  نظام التعليم املستمر لوما حتدثه من فجوات وحتديات ،  والتغيري

فضاًل عن املناسبة  ربات واملؤهالتدعم مؤسسات تعليمية متخصصة وهلا اخل

 ..وتنفيذها  واملناهج وضع اخلطب والربامجالكوادر اليت تتمكن من 

املعلومات يعتمد على الذي التدريب العلمي ومما يشمل عليه التدريب ؛ هو           

التعلم والرتبية والتعليم من جهة ، وعلى الفرضيات واملعلومات : عمليات املناسبة و

 ..والبيانات من جهة أخرى 

يعتمد على عمليات التفكري الذي ب املعريف التدريهو ؛ واألعمق واآلخر          

وهناك ما  ،واملدركات التفكريية ، وإمكانية حتسني القدرة على التفكري 

 ..يدعم كالهما أال وهو التدريب الرتبوي  والتعليمي 

 املعريف رفع مستوى الفهم واملهاراتيقق التدريب العلمي و؛ وبشكل عام          

واستثمار الطاقات واملواهب قة واجلودة والكمية واألداء ، واالنتاجية والدالبحثية 

 وأ، سواء كان لألستاذ واإلجهاد وخفض التكاليف والضياعات والقدرات والوقت ، 

 ..الطالب اجلامعي مع التأكيد على دور كل منهما واجلهود املبذولة 

دريب للعقـل  نظومة إسرتاتيجية التعليم والتخمتصر مبسب ملوميكن تبيان            

 :وكاآلتي  الفردي واجلمعي
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 يبني منظومة إسرتاتيجية التعليم والتدريب(  3 ) خمطب 

 للعقل الفردي واجلمعي 

 

مما وضمن عملية التدريب ، هناك ما يتعلق مببادة إدارة اجلودة الشاملة وهي          

إدارة عملية اجلودة ، وجلودة ، اإللتزام بأخالقيات اومعايري اجلودة ، : تشمل على 

 أدوات اجلودة ، وبناء الفريقوأساليب حل املشكلة ، و،  وأنظمتها تطوير اجلودةو

 ..املتمكن من مهامه وأدواره وحتمل األعباء 

 

 

وهنا يتطلب املرونة يف نظام احلوافز وإسرتاتيجيته ليتالئم مع متطلبات          

 ..ري والتطبيقي التدريس والتدريب يف اجملال النظ

العقل الفردي واجلمعي للحوافز ، والتوجه يف  ه علىوعنده يأخذ تأثري         

إعادة هندسة العقل مبجاليه الفردي هندسة وتشكيله ومالئمته ضمن منظومة 

واجلمعي ، مبا فيه ما يتطلبه من االعتناء باالستثناءات والفروق اإلبداعية 

وإدارتها لدى الكادر واملهارات نمية وتطوير املواهب واالبتكارات ، وما يتطلبه من ت

التدريسي والتدرييب والطلبة واملتدربني ، سواء كان أثناء احملاضرة وبناء خططها ، 

 ..أو خارج حدود احملاضرة 
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 .العقل الفردي واجلمعي بني التقليدية وغري التقليدية : ًا رابع
 

التعليم ،  –التعلم والتعليم ، ومفصلية العلم  ال ملا مت ذكره ، يظهر هناكتواص          

، أو وما جيري من التوجه التقليدي وغري التقليدي أو الرقمي ، أو التعليم عـن ُبعـد 

، وذلك لتطور احلياة املعاصر ومناهجها العلمية ، وما ميكن أن التعلم الرقمي 

عن طريق  يكون احلضور ِعرب االنرتنت ، واكتساب اجلانب العلمي واملعريف

واملؤسسات التعليمية احملاضرات املباشرة واملصورة املخزونة على صفحات اجلامعات 

 ..وشبكات التواصل االجتماعي والتدريبية 

وال يقف عند هذا احلد ، بل هناك احلضور التقليدي والفعلي والشخصي ،         

ية املتنوعة اليت واحلضور الرقمي لالستزادة من برامج الدورات والتدريبات التخصص

البحث ميتد إىل تنمية وتطوير القدرات واملواهب ، ورمبا  كبري يف تسهم بشكل

والتأليف املشرتك عرب االتصاالت احلديثة واملعاصرة اليت تولد متازج وتالقح 

 ..األفكار العلمية واملعرفية والثقافية ، ودفع عجلة االبتكارات واالخرتاعات 

إىل أخالقيات العمل والتعليم والبحث العلمي واملعريف ، ومنه وهو ما يتاج          

األمانة العلمية ومحاية األفكار من السطو والسرقة ، ومنها ما يدعمها تسجيل 

 ..املبتكرات واالخرتاعات ، واحلصول على براءات االخرتاعات 

لتوجه املالئم وبهذا وبغريه يربز العقل الفردي والعقل اجلمعي ، وأهميتها يف ا         

لاللتقاء يف البيئة املناسبة اليت ميكن أن تتعاظم فيها األفكار النظرية 

 :والتطبيقية وتنمو وتتطور عن طريق 

  التوجهات التقليدية ؛ وأخص منها االلتقاء وجهًا لوجه والتعاون املشرتك على

نشر األفكار العلمية منه إجراء وضع األفكار املتنوعة وتطبيقاتها ، و

ملعرفية ، بشكلها الفردي واملشرتك ، ورمبا تتبناها مؤسسات تعليمية وا

 ..جامعية أو مؤسسات حبثية وتدريبية 

  عرب والعالقات التوجهات غري التقليدية والرقمية ؛ وأخص منها االلتقاء

وسائل االتصاالت احلديثة واملعاصرة بني األفراد واملؤسسات املتخصصة 

ـُعـد وجيري بلورتها ووضع واملشرتكة ، واليت تعتين ب وضع األفكار عن ب

جانبها النظري ، ورمبا وضع اجلوانب التطبيقية وامليدانية واملختربية ، كل 

حسب متطلباته ، ومجعها وتنظيمها وتقوميها ونشرها ، بشكلها الفردي 

أو املشرتك ، ورمبا تتبنى ذلك مؤسسات ذات عالقة مبا مت إجنازه وتقدميه ، 

 ..لتسويقية أو إنتاجها التجرييب والواسع بالتوجهات ا

، ا من املعنى احلقيقي ملفهوم االسرتاتيجية  رؤية للمستقبل جزءاليعد تطوير و           

ال يتم جمموعة متنوعة من األسباب ومع ،  تصاال ال ينفصل ملوضوع القيادةفر ااويو
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حاالت يف و ، ةاجلامعي مؤسساترؤية يف اخلطب اإلسرتاتيجية للحتديد قوة ال

قد تؤدي التجربة وأيضا ،  عصرلل املواكب زءحبراكه اجلاملصطلح  د حتىيع معينة

ألنها مل حتدث  ة ،اجلامعي النظرة القلقة ملا تتبناه املؤسسةقة للرؤية إىل إثارة الساب

.. تغيريات طموحة وعدت بها

  

 

والعلمي واملعريف من وبطبيعة احلال تكون اجلهود املبذولة ونتاجها الفكري          

خالل العقل الفردي أو العقل اجلمعي ، وبداعم االئتمان ، وأخالقيات العمل 

 .. والتعليم ، والتفاهم والتعاون املشرتك ، وما اتفق عليه 

 

 

 العقل الفردي واجلمعي واجملتمعي يف عصر العوملة: خامسًا 
 

اجملموع الكلي للعمليات من منظور ورؤية علم النفس ؛ هو  Mindالعقل           

ما يعين أما  ..املنطقية اليت تسهم يف تفاعل الفرد مع احمليب أو البيئة   –النفسية 

وقد يكون العقل هو  ..جمموعة التجارب الشعورية  العقل عند الرتكيبني فهو

.الذات أو النفس ، وقد يكون الفكر أو الذكاء 
 
.

 

 

ياغة والتطبيقات يف ظل العوملة ، وتظهر هناك خاصية للرؤية والص         

وانعكاسات ذلك على تشكيل العقل الفردي واجلمعي واجملتمعي ، وما ميتد 

 ..إىل احلراك وتعدد أشكاله ضمن البيئة الرقمية وغري الرقمية 

وميّكن يدعم الذي هو الشرط ، اإلسرتاتيجية إن وجود رؤية فعالة يف ف وبهذا        

عندما يتم قول كل شيء وفعله ، فإن و ، يادة االسرتاتيجيةالعملية واالنضباط للق

لى إحدى أكثر القدرات البشرية استثنائية ستقود هذه العملية ، وهي القدرة ع

وف مناسبة ، ميكن للبشر عندما تكون الظرو ، ختيل املستقبل من أجل إنشائها

رة واخليال هم للمستقبل إىل حقيقة واقعة من خالل االلتزام باملهاوجهتحتويل 

تنشأ العديد من املكونات املركزية للقيادة و ، والتصميم واملوارد يف هذه املهمة

.. االسرتاتيجية من هذه القدرة اإلنسانية االستثنائية

  

  

 سلبيةالجيابية واإل اتتوجهوالرؤية والتمييز واالختيار هنا ، سيتبلور عنه ال          

ا ينعكس بطبيعته على العمليات العقلية مو، اجلمعي العقل لعقل الفردي ول
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والقدرات ، وجمريات تطبيقاتها ، وما ينجم عنها من نتائج تفصح عن حقيقة تلك 

الرؤية وإسرتاتيجيتها اإلستثنائية ،  وميكن تبيان جوانب من ذلك باملخطب 

 :املختصر اآلتي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قل الفردي واجلمعي ونتائجهالع يبني توجه إجيابية وسلبية(   ) خمطب 

 

وميكن أن يتجه العقل الفردي والعقل اجلمعي حنو هندسة وترتيب وخطب           

وقرارات وتنفيذ ونتائج ، ويكون مع تغيري البيئة اخلارجية ومكوناتها ، التوجه 

إىل إعادة هندسة العقل الفردي أو العقل اجلمعي فيكون نتائجه مالئمة ملبادة 

خص احلقيقي املتمثل بالفرد والشخص املعنوي املتمثل باملشروع أو وأهداف الش

؛ توجهه يتمثل ب، سواء كان التعليمية ، ومنها املؤسسة الرتبوية واملؤسسة 

كالتوجه العدواني على كل  (التدمريي ) سليب الأو ، ( بنائي ال) جيابي اإل

املعلومات والبيانات ، : مستويات من ( البنائي ) املستويات ، وكما للعقل اإلجيابي 

العقل الفردي 

 الجمعيو

سلبي 

عدواني 

 وتدميري

عدم سالمة 

الوسيلة 

 والغاية

الهدف غير 

 منتج

إيجابي 

 بنائي

سالمة 

الوسيلة 

 والغاية

الهدف 

 منتج
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له مستويات من ( التدمريي أو العدواني ) والعلوم ، واملعارف ، كذلك للعقل السليب 

 ( ..املنتكسة ) ، واملعارف ( املنتكسة ) املعلومات والبيانات ، والعلوم 

ويتجه استثمار واستدامة املنظومة التعليمية وتوظيف االختبارات واملعايري ،           

كشف عن مدى التقدم ، واملقارنة بني البيانات واملعلومات للوصول إىل نتائج لل

االستشراف املستقبلي لبناء العقل الفردي واجلمعي ، ما يرتتب من و، أفضل 

 : وفاعليته على أساس 

  العقل الفردي واجلمعي الرتبوي والتعليمي التقليدي.. 

 ث واملعاصر العقل الفردي واجلمعي الرتبوي والتعليمي احلدي.. 

  خبصوصية العوملةالعقل الفردي واجلمعي الرتبوي والتعليمي .. 

سياسة التوظيف للموارد البشرية واملواهب واخلربات ، كل  وتربز وتتمايز        

حسب موقعه املالئم ، فلرمبا كانت مواهب ال تتالئم مع مواقع وأدوار ومهام 

ة اجلانب النفسي واملعنويات أهميو مؤثرات ومسؤوليات معينة ، وال نغفل

 ..وصناعتها لدى شاغل املهمة أو الوظيفة 

ومنه ما يتعلق بالتخطيب وجمريات صناعة القرارات واختاذها يف اجملال           

الرتبوي والتعليمي ، ومدى مالئمتها للعقل الفردي واجلمعي وسبل التعلم املعتمد 

، وهو بطبيعته داعم بشكل  ةلببات وقدرات الكادر التعليمي والطعلى رغ

التعليم وامتداداته املستقبلية ، واحليلولة دون إخفاق  –كبري ملفصلية الرتبية 

 ..الستدامتها املنظومة التعليمية وسبل الكشف عن املواهب والقدرات اإلبداعية 

وهنا مما يربز أهمية قيام جملس البناء املستقبلي للعقول واستيعابها التنموي          

املستدام ، وتطلعاتها املستقبلية للعقل الفردي واجلمعي واجملتمعي ، البعيد عن 

الروتني وحمددات املراتب التعليمية ، الكائنة خارج احلدود األكادميية ، واملتفردة 

يف جماالت إبداعية معينة ، رمبا تكون توجهاتها تنظريية أو توجهاتها تطبيقية ، أو 

 ..ية تطبيق –توجهاتها تنظريية 

وجانب منه ما خيص ؛ التعليم الذكي ، والتعليم على أسس استثنائية ،            

وغريه مما يتطلب تنمية .. وتعليم اخليال العلمي ، وتعليم االستكشاف والتنمية 

ال ميول جلين املكاسب بو، ال حمسوبية بو ، بال حتيز، القدرات االستثنائية واملواهب 

ترتاجع خطب تنمية واستدامة املواهب واملبدعني ، لئال  عة على حسابغري املشرو

ملواهب واستثمار القدرات واملواهب ، والسيما منها اخلطب التوجيهية حلماية ا

 ..احلقيقية ومواطن اإلبداع 

املخصصة لذلك املنحى التعليمي الذي وهو ما يدعم العقل وتنميته بالربامج           

املتبادلة بني اجلهات القائمة على هذه التنمية من األطروحات  التعليمبدأ ي

 ..وطروحات الداخل ضمن العملية التنموية املستدامة للعقول 
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وما يتطلب ذلك من بناء منظومة الدليل التنظيمي واهليكل التنظيمي ، وما             

يتطلبه من بناء نظام تصميم العمل وتقويم األداء التعليمي والربامج التعليمية 

..، مع األخذ بنظر االعتبار ما تؤثر فيه العوملة املستهدف للتعليم االستثنائي و

 

 

والبد من أن تكون استدامة للمعايري الرتبوية والتعليمية االستثنائية           

مبا  ةأداء اجلامع –املعمول على وفقها ، لرتتيب قفزات متقدمة وعالية للوظيفة 

واملوهوب حمور هذا اجملال التعليمي ، ذا التوجه لكادر التعليمي يف هلديها من ا

االستثنائي الستثماره يف املواقع املطلوبة ، رمبا يكون نتائجه أثناء أو بعد اكتمال 

 ..الربامج واخلطب 

ولتبيان ما أهمية استيعاب بيئة ومتطلبات العوملة والتكيف املدروس لدى            

لق بالفرد واجلماعة واجملتمعات ، البد من وضع اجلهات املعنية يف الدولة ، وما يتع

خمطب وبشكله املختصر واملبسب لتوضيح منظومة العوملة والعقل الفردي 

واجلمعي ، ويشمل ذلك اإلنسان سواء كان داخل البيئة والعمليات الرتبوية 

والتعليمية أو خارجها ، وما ينعكس عليه مبؤثرات املنظومة اإلسرتاتيجية ، 

 :وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني بشكل خمتصر ومبسب (     )خمطب 

 ملنظومة العوملة والعقل الفردي واجلمعي
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 ..للباحث دراسة في هذا المجال  - 

العقل 

 الفردي
العقل 

 المجتمعي

اإلنسان 

والبيئة

غير 

 الرقمي

 اإلنسان

 والبيئة

 ةالرقمي

 

 العولمة

 

القوة 

 الضعف
 

 الفرص

 التحديات
 

الفرص 

 تالتحديا
 

 
القوة  

 الضعف
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 أهمية هندسة وإعادة هندسة : سادسًا 
 العقل الفردي واجلمعي حلمايته من الشيخوخة

 

، فإن لكل نشاط توجهه يف الرؤى والرسالة  واستكمااًل لكل ما مت تبيانه           

ألهداف والغايات والسبل الكفيلة بالقيام باملهام التخطيطية والوسائل وا

حمتوى ما تقدمه ؛ منظومة حتليل الوظائف ووالتنظيمية ، وباستيعابات وظيفية 

التوصيف والوصف واملواصفات ، وتكامله مع ما يتطلب من تقييم : من خالل 

ستدام واملستمر ، الوظائف ، والتنفيذ املبين على اسس األداء العالي أو املناسب امل

..وتقويم األداء لدعم النشاط باملعلومات الواضحة الراجعة ملا مت إجنازه 

  

 

وبطبيعة احلال ، يدعم كل ذلك وغريه العقل الفردي والعقل اجلمعي ، ومنه          

ما يدعم إعادة النظر بالقدرات واملهارات وتوافقها مع البيئة اخلارجية ، وما جيري من 

حاجة إعادة تقنياته الذكية ، ملعرفة مستوى ري وتنظيمي وتكنولوجي وتطور إدا

األنشطة املتنوعة واملتكاملة للحماية من الرتاجع التنظيمي  –هندسة العقل 

املشروع إىل مرحلة الشيخوخة  –السلوك التنظيمي والوصول بالعقل تراجع و

 .. واالضمحالل والتالشي 

للمؤسسات املعنية اإلداري والتنظيمي  التخلفالتقادم و؛ خماطر يربز مما وهنا           

الثقافة التخصصية يف جمريات تنمية والرتاجع والعلوم واملعارف ، واخللل بالفكر 

وعدم وضوح الرؤيا والقدرة يف استدامة النظرية منها والتطبيقية ، والثقافة العامة ، 

 تطلب من توافرالتقين وما يمقومات وأساسيات البناء ىل إ وظهور احلاجة، األنشطة 

 ..العقل  –تسهم يف دعم الفكر  تكنولوجيا حديثة 

ويتجه دور محاية الفكر من الرتاجع ، قدرات ومواهب الكادر التدريسي يف           

تنمية وتطوير االجتاه التحفيزي حنو االبداع ، البعيد عن التوجه اآللي لنقل 

ق بالتحفيز لتطبيقات أنواع التفكري ؛ املعلومات والعلوم واملعارف ، واحملق

كالتفكري التحليلي والناقد واإلبداعي والعلمي واملعريف البعيد عن التقليدية 

مهارات التفكري املؤدي بالعقل الفردي واجلمعي إىل وتطوير والتلقني ، وتنمية 

اإلبداع ،  –الوصول ملنطقة نضج التفكري املستدام واملستمر على أسس املواهب 

هارات العقلية املو النشاطاتناء ثقافة مهارة التمييز واالختيار املناسب واألفضل ، بوب

..ملعاجلة ضعف القدرات ومشاكلها 
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ومن بني دعائم احلماية من الوصول إىل مرحلة شيخوخة العقل الفردي            

الكشف عن استمرارية ، أساليب متعددة منها ، ومنه التنظيمي واجلمعي 

تفوقني ، وتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتدريبهم على ني واملوهوبني واملاملبدع

وتنمية وتطوير مهارات التفكري مبرونة ، التفكري اإلبداعي واالبتكاري املنتج 

والطلبة واملتدربني ، البعيد عن ، وفاعلية أصيلة لدى الكادر التدريسي والتدرييب 

 ..التفكري اآللي 

 

 

وذلك  للشيخوخةعام ، رمبا يتعرض العقل الفردي والعقل اجلمعي وبشكل          

للتقادم  املعلومات – يتعرض الفكررمبا ، أو  املتغريات البيئية ةواكبسبب عدم مب

والشيخوخة ، أو تتعرض الوسائل واألدوات ما يؤدي إىل أن تكون عامل مساعد 

ما تتعرض البيئة وتها للتقادم والشيخوخة ، أو ما خيص التنظيم واإلدارة مبكونا

تتعرض البيئة اخلارجية إىل التخلف رمبا الداخلية إىل التخلف والشيخوخة ، و

 ..والشيخوخة 

واإلعادة الشكلية واجلانبية واجلزئية مبا يدور من تقادم وختلف وشيخوخة ،          

ال يعين إعادة اهلندسة ، لكون إعادة اهلندسة تعين التغيري الشامل واجلوهري 

لكل ما يتعلق بذات العقل الفردي والعقل اجلمعي ، وما يتعلق بهما ، كما هو 

عليه ما قبل التكنولوجيا وما بعدها ، أو ظهور االنرتنت واخرتاعاته وما يتعلق به 

من أنظمة ومواقع وشبكات التواصل االجتماعي ، وما يتعلق بغزو الفضاء 

 ..وتشكيل العقل بالفكر النظري والتطبيقي 

آخر يسهم يف هندسة وإعادة هندسة الفكر  تكميلي توجهيرتبب ذلك بو           

الفردي والفكر اجلمعي لدى األستاذ والطالب اجلامعي ، هو إثراء القدرات 

العقلية بالتعلم ، والتعليم ، واخلربات ، والتدريب  –املعلوماتية والعلمية واملعرفية 

رباجمه الرتويضية ومعرفة أساسيات ب والربامج التدريبية ، والتفكري والتفكر

رتاجع يف مستوى وجودة املعلومات عمل التفكري الذكي ، واحليلولة دون ال

 ..، واحليلولة دون الوصول إىل التقادم مبختلف أشكاله  ارفاملعو والعلوم

فاخلفض من  وبني اخلفض والتعزيز يكمن العقل ومستواه واستدامته ،           

برامج التدريب واملتابعة للخربات واستحداث املعلومات ، وخة ، يتطلب التقادم والشيخ

واالستدامة بالدراسة والتحليل ، مع تعزيز القدرات واملهارات وأساليب التنمية 

 .. املتجددة واملستدامة والتطوير باملواهب
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 سابعاملبحث ال
 االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات

 

إىل مــا نستخلصــه مــن هــذه الدراســة  ، الوصــول لــب البحــث وأخــريًا ممــا يتط            

هندسـة وإعـادة هندسـة العقـل     باملتعلقـة   مبباحثها وحماورها املتنوعـة  ، املختصرة 

 :باآلتي  هبيانت وسيكون،  الفردي واجلمعي لألستاذ والطالب اجلامعي

 .االستنتاجات : أواًل 

 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

وضــع جوانــب مــن ، يتطلــب يف ختــام البحــث  املباحــث ،حمــاور ســياق بعــد و            

لتبنى عليها ويلحقها جوانب من التوصيات واملقرتحات ، واليت تتمثـل  االستنتاجات ، 

 :باآلتي 

من حمتوى وطبيعـة بنـاء العقـل     طلق اإلنسان والتكوين اإلنسانيمنيبدأ  . 

تسـهم بـه القـوانني     منه ما يأخذ انطباعاته السـلوكية الـيت  والشخصية ، و

إىل  املتعددة من دورة حيـاة اإلنسـان   سلوكية والنضج الفكري ومراحلهال

ــاة الشــاملة اإلبداعيــة ، و  ــاج  منــه يتحقــق دورة احلي مســتوى اجلــودة للنت

 ..بشكله التقليدي أو الرقمي املعاصر العـقـلي 

جودة املعلومات والعلوم واملعارف ، ألخـذ  ترتقي منظومة العقل وسالمتها من  . 

 ..املواهب و القدرات ستوى التطلعات اإلبداعية املنطلقة مناحليز املناسب مل

إسرتاتيجيات التعلم والرتبيـة والتعلـيم وامتـداداتها    حلقات أهمية تكامل  . 

اليت يتطلب من ضمنها مراعاة البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية ، وما أهميـة  

 .. الفكر وسالمته –استقامة التوجه واهلدف لبناء العقل 

التعلـيم ، أن ال جتعـل ؛ التدريسـي واملـدرب ،      – يتطلب من منظومة الـتعلم  . 

والطالب واملتدرب ، آلـة تلقـني وخـزن للمعلومـات والعلـوم واملعـارف ، سـواء        

 .. كان بتوجيه العقل الفردي أو العقل اجلمعي
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مــادام هنــاك للحيــاة واملشــاريع واملؤسســات ديناميــة وحتــديث وتغــيريات   . 

مفصـل مـن   شـاط ، بـل لكـل    لكـل ن إعـادة اهلندسـة   وتبدالت ، البّد من 

رفع منه و، مفاصل احلياة من أجل مواكبة التطورات والنمو احمللي والعاملي 

 ..االبتكارات واإلبداعات تواصل و، مستوى اجلودة 

يتطلب إعادة اهلندسة بشكل عـام ؛ إعـادة الـتفكري األساسـي بطاقاتـه       .6

ذري املعلوماتيــة اجلديــدة ، وإعــادة التخطــيب والصــياغة والتصــميم اجلــ 

 .. للعمليات املطلوبة

ديباجة توصية اليونسـكو إىل أن أحـد الشـروط الرئيسـية لتشـجيع      تشري  .9

ضمان  وهومساعـدة القدرات الوطنية يف جمال البحث والتنمية التجريبية ، 

 ..م عادلة هلالوضاع األ

ت االتصــاال: عالقــة هلــا عمقهــا األزلــي يف جمــاالت  والعـقـــل بــني اللغـــة  .2

والعالقات واحملاورة ومتازج الثقافات واحلضارات اإلنسانية ، بسبلها البدائية 

ويــدخل يف عاملنــا املعاصــر ، لغــة وعلــم العمليــات التعليميــة ،  واملتطــورة

وتطبيقاتها للتخفيف من ضـغوطات العــوامل التعليميـة    والرقمي الرشيق 

 .. التحسني الشامل واخنفاض التكاليفمنه حتقيق و

ـ القـدرات   .7 أهميـة قصــوى   هلـا االجتمـاعي   يف منطقـة الـذكاء  تكـون  يت ال

بالنسبة ملختلف املهن واحلرف واالختصاصات وبالنسبة لألفراد يف عالقـاتهم  

القادة واملدرسني والسياسيني واملديرين مع الغري وتعاملهم معهم وبالذات بني 

 .إخل ... واملعاجلني واآلباء واألمهات 

حلماية اإلنسان ، بل محاية الناس من املخـاطر   ةالبد من أن يتم وضع منظوم .3 

النامجة عن ما يملونه مـن أفكـار لـيس هلـا عالقـة باملنظومـة التعلميـة        

والرتبوية والتعليمية وهيكلتها ، وما يقق من التطلعـات اإلسـرتاتيجية   

 ..اجتاه ما هو نظري وما هو تطبيقي 

والنمو  ةاالجتماعي يةيف الرفاه إلسهامه فكريرأس املال المحاية  أهمية .  

نتائج هذه ، و ا يف العديد من الدراسات البحثيةاالقتصادي ، وقد مت تناوهل

          . واسعة النطاقالناقشات املالدراسات متنوعة ، وبالتالي مثرية للجدل و

الفردي ضمن حراك التنمية والتطوير ، ك عالقة بني العقل اجلمعي وهنا .  

عدادات األستاذ ويدعمها املنهاج التعليمي ، وتعزيزها بقدرات إبداعات واست

حل ، وعاون املثمر ق من املشاركة والتوالطالب اجلامعي ، وما يق

ال يؤدي إىل نتائج  ،نظر الوجهات تعدد وتباين املشكالت اليت تقوم على 

 ..أفضل فحسب ، بل يف بعض الظروف ال ميكن االستغناء عنها 
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 ، من أهم القدرات يف العقل البشري هي واحدة ، أن القدرة على التصميم .  

هو  ، الكامنة وراء هذا التأكيدو،  بولذلك فهي ضرورية لتعليم الشبا

املعرفة )االعتقاد بأن القدرة على تصميم متيز التكنولوجيا من التكنيك 

  . ( اإلجرائية يف سياق فين

يسهم التخصص وتقسيم العمل واخلربات النامجة عنه يف جانب رئيسي  .  

للرتكيز ومهارات التحليل واالستنتاج ، والقدر على التحليل مبهارات  داعم

  ..التفكري التحليلي 

للمواهب واملهارات  ومالئمة أن حتقق بيئة ناجحةالقيادة الريادية تستطيع  .  

اهلدف املشرتك  ققيوإدارتها بشكل ريادي فاعل ، والقدرات ، وتنظيمها 

وتنفيذه األدائي مع استدامته  بشكل استثنائي مبتكر بعمقه الوظيفي

 ..بالتحسني املستمر ، وهو ما ينطبق على البيئة الرتبوية والتعليمية 

منظومة إسرتاتيجية البحث العلمي للعقل الفردي ميكن أن تربز  .6 

واجلمعي ، وسبل االستفادة من التطورات اخلارجية ومنها التقنيات 

تدامة البيئة العلمية والتكنولوجيا املعاصرة واألنظمة املختلفة الس

 ..والتأليف واملعرفية الداعمة لبناء الفكر والتجربة اإلبداعية للبحث 

هناك ترابب وعمق بني العقل والقدرات ، والعقل واملهارات التقليدية وغري  .9 

التقليدية ، والعقل واملهارات الرقمية ، والعقل ومهارات التواصل اإلنساني ، 

، وضمن كل ذلك وغريه تدخل املهارات الناعمة والعقل واملهارات احلياتية 

 ..اليت البد من استثمارها 

هناك إدارة الذات الرقمية اليت تتجه للسيطرة على إدارة الوقت الرقمي وغري  .2 

الرقمي ، وإدارة العقل الرقمي إىل جانب العقل التقليدي غري الرقمي ، ومنه 

، وينعكس كل ذلك وغريه ملستوى الرتبوي والتعليمي على اما يتمثل 

على استدامة املعلومات مبا فيها املعلومات اخلام والعلمية واملعرفية ، وخزين 

 ..الفكر لدى االستاذ والطالب اجلامعي 

بناء ومنهج التصنيع الرشيق يف جمال ونظام املنظومة ميكن االستفادة من  .7 

يكون عليه من التوجه الفردي واجلمعي ، ومنه ما العقل الرشيق وما 

يتحقق من مؤثراته الفكرية والنفسية والسلوكية ، يف جماالت التعلم 

 . .والرتبية والتعليم 

العقل ، ويف  –يواصل التدريب دوره الواسع والعميق يف البناء اإلسرتاتيجي  .3 

عرفة علم معرفة وحتديد النقاط املشرتكة ونقاط االلتقاء ، وما يؤهل مل

احملاورة املنتجة ضمن املساحة اإلبداعية ، ومما يدعم ذلك مستوى أخالقيات 
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العمل  وما تتجه به العقلية املنهجية الذكية املبدعة ، والشخصية  –العقل 

 ..األدائي  –العلمية ، واإلتقان العلمي واملعريف ، واالتقان الوظيفي 

أنظمة التعليم يف الدول املتقدمة ، استمرارية الدراسات املتقدمة ويف تجه ت .  

التواصل بني املؤسسات التعليمية واخلريج ، الستدامة هندسة وإعادة 

هندسة العقل الفردي والعقل اجلمعي ، ومنه التواصل العلمي واملعريف 

وسبل التوظيف املعلوماتي والعلمي واملعريف ، واستثمارها يف جمال التنمية 

  ..البحث العلمي النظري والتطبيقي ب منه ما يتعلقوالتطوير 

 

 

 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 
 

اســتعراض نقــاط االســتنتاجات املتقــدم ذكرهــا ، يتطلــب اســتخالص  بعــد            

 :املباحث ، وستكون كاآلتي  حماور ضامني والتوصيات واملقرتحات املتعلقة مب

قيود التحصيل الدراسـي الـذي يجِّـم حـراك الدراسـة والبحـث        البتعاد عن ا . 

العلمي ، ويجِّم قدرات املواهب وجمريات االبتكارات واإلبداعات ومحايتها 

وتهذيبها ضمن أخالقيـات العمـل وأخالقيـات البحـث العلمـي الـيت حتمـي        

واملنتوج الفكري ، ومحايتهم بالتشـريعات والقـوانني الكفيليـة     القدرات

 كما يصل حلقوق التأليف والنشر يف حفظ احلقوق لألفكار األصيلة ،

 ..والعالمات التجارية راءات االخرتاعات وب

السـتثنائية املعمـول علـى وفقهـا ،     ملعـايري الرتبويـة والتعليميـة ا   ااستدامة  . 

لكـادر  ا فيـه ي مبـا  داء اجلامعاأل –لرتتيب قفزات متقدمة وعالية للوظيفة 

املوهوب حمـور هـذا اجملـال التعليمـي     االعتناء ب بطبيعة احلال ؛و، التعليمي 

رمبا يكون نتائجه أثناء أو بعد واالستثنائي الستثماره يف املواقع املطلوبة ، 

 ..اكتمال الربامج واخلطب 

طبيقــات الذكيــة االســتدامة الدوريــة للمنــاهج التعليميــة املســتوعبة للت . 

لقدرات واملؤهالت على أسس إسرتاتيجي متكامل بني والتنمية البشرية وا

البيئة الداخلية والبيئـة اخلارجيـة كمفـاهيم وحلـول عقليـة إستشـرافية       

كيل قائمة على منظور التغري اجلزئي والتغيري الشامل ، وهو ما يدعم تشـ 

العقل الفردي والعقل اجلمعي والعوامل املستقلة والتابعة ، املنظـورة منهـا   

وغري املنظورة ، واستمكان القدرات على أسـس علميـة مبنـاهج مدروسـة     

 ..وختطيب إسرتاتيجي فاعل ومستدام 
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التأكيد على حاجة الدول الناميـة إلشـراك البـاحثني العلمـيني واملـثقفني       . 

ســرتاتيجيات وسياســة الدولــة بشــكل يكفــل املعتــدلني يف صــياغة اإل

 ..ة وتطويرها احلافل باإلجنازات تنميتها املستدام

تستقطب العقول واملواهـب  ( وحقيقية ) فتح مراكز دراسات وأحباث فاعلة  . 

ــة      ــل املؤسســات الرتبوي ــن داخ ــك م ــواء كــان ذل ــاة ، س ــز وحماب ــال متيي ب

كر واملنتـوج العلمـي   والتعليمية أو من خارجها ، ويكون هدفها جودة املبت

وسبل تطبيقه واستيعاب استثماره ، وختصيص دعم مالي مناسـب لتلبيـة   

 ..طموح ومستقبل الدول النامية وشعوبها 

اجلودة ، وما يقق املزيد من البناء  –االهتمام بالعمليات التعليمية من البد  .6

التكاملي اإلسرتاتيجي ومعاجلة اإلجهاد التعليمي التفـاعلي ومـا يتعلـق    

مبـا جيملـه مـن التنـافس اإلبـداعي      ، باالمتحانات وحتقيق النجاح والتفوق 

  ..طالب اجلامعي ب لألستاذ والوتنمية وتطوير املواه

ا يدخل ضمن إثبات وجود الطالب املتميز ضمن متطلبـات سـوق   مباالهتمام  .9

العمل وسوق املعرفة بالقدرات العقلية الفردية واجلمعيـة ، وسـبل املنـاورة    

 ..ت التطبيقية يف العمل واستثمارها اآلني واملستقبلي لمجااللوالتحسني 

االستفادة من التقنيات احلديثة ومعطياتها بشكل دوري ضـمن املنظومـة    .2

ــي      ــوي والتعليم ــاء الرتب ــني البن ــة ، وحتس ــة واملعرفي ــة والعلمي املعلوماتي

وجمريات إعادة هندستها بداعم العقـل الفـردي واجلمعـي ، ورمبـا يتجـاوز      

 ..املنافع والتنمية والتطوير الرتبوي والتعليمي ذلك التساع 

ــراك       .7 ــز ح ــامعي ، لتعزي ــب اجل ــتاذ والطال ــني األس ــاون ب ــاركة والتع املش

التطبيقات واخلربات والتدريبات ، وما يسهم بشكل اسـتثنائي ، االنرتنـت   

ومواقع املؤسسات اجلامعية والطالبية ، ورمبا شبكات التواصل االجتماعي 

لعموديـة  ، وهو ما يدعم مجيع اجتاهات البناءات األفقية وا العلمي واملعريف

 ..واجلانبية 

كل ما هو جديد ومبتكر ، واإلطـالع عـن مـا يـدور يف     لمواكبة من البد  .3 

البيئة احمليطة ، سـواء كانـت بيئـة تقليديـة أو بيئـة افرتاضـية ورقميـة ،        

تنميـة   جمرياتهـا تـدعم  و، لتكون البناءات متميزة واستثنائية ومبتكرة 

نقـاط قوتهـا وفرصـها بهندسـة     القـدرات واملهـارات و  املواهب وحتسني وتعزيز 

 ..فردي واجملتمعي العقل ال –وإعادة هندسة الفكر 

االهتمام باملهارات الناعمة يف عاملنا املعاصر لتحقيـق بنـاء انسـيابية فاعلـة      .  

 ..ومرنة وتعاون مثمر بني العقل الفردي واجلمعي 
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ـ اإلات الناعمـة  املهـار  اجتاهـات من التمييز واألخذ بنظر االعتبـار  البد  .   ة جيابي

ـ    داعمة للتوجهال ة القـيم  العقالني املنتج بتوجهه البنـائي األخالقـي ومحاي

ه ة للتوجـ الداعمـ  ةالسلبي اتأخذ املنحى صوب االجتاهخبالفه تواإلنسانية ، 

إقنـاعي   دمر لبناء األخالق والقيم اإلنسانية بشـكل املاملخالف للعقالنية و

 ..يتقبله اآلخر  ماكر

حتقيق دينامية العقل الرشيق لألستاذ والطالب اجلامعي ، منها مـا يتطلـب    .  

التوجه اإلبداعي املتواصـل بكـل مـا هــو جديـد ُيبنـى علـى أسـس القـيم          

واألخالقيات ، والتوجه بالتفكري املستمر اإلجيـابي ، والتوجـه البعيـد عـن     

املنـاخ  سـالمة  و، اخلوف والرتدد املرضـي ، وتنقيـة بيئـة الـتفكري الصـحي      

التنظيمي ، والتوازن يف استخدام التكنولوجيا واألنظمة التقنية ، والثقـة  

بالنفس على أساس عقالني رشيد ، ومدى متاسك الشخصـية وقـوة التـأثري    

واإلقناع واستثمار الطاقات على أسس إنسـانية مدركـة ومميـزة بأسـاليب     

 .. قيادية وقرارات حتقق التعاون جبهود ووعي مشرتك 

البد من أن يكون هناك برنامج تدرييب يقق تنمية القـدرات علـى صـنع     .  

واختاذ القرارات لدى األستاذ والطالب ، منه على الصـعيد الشخصـي وعلـى    

صعيد األنشطة املختلفة ، ومنـه خبصـوص مـا يتعلـق بـالتعلم والتعلـيم ،       

ون وإدارة الدرس واحملاورة لتنمية املواهـب والقـدرات ، ومـا يتطلـب أن يكـ     

عليه من الثقة بالنفس لطـرح اآلراء واسـتقاللية احلسـم يف أمـور التعلـيم ،      

العقــل حتتــاج إىل قــدرات املشــاركة وحســم اختــاذ   –فالبيئــة التعليميــة 

 ..القرارات الدقيقة والصائبة 

أهمية قيام جملس البناء املستقبلي للعقول واستيعابها التنمـوي املسـتدام ،    .  

املستقبلية للعقـل الفـردي واجلمعـي واجملتمعـي ، البعيـد عـن        وتطلعاتها

الروتني وحمددات املراتب التعليمية ، الكائنة خارج احلـدود األكادمييـة ،   

واملتفردة يف جماالت إبداعيـة معينـة ، رمبـا تكـون توجهاتهـا تنظرييـة أو       

 ..تطبيقية  –توجهاتها تطبيقية ، أو توجهاتها تنظريية 

عت الدراسة البحثية املختصرة ، أرجو من اخلالق عز وجل ، أن أكـون وضـ  ه وبهذ        

 .. إنسانية وأخالقية التنمية والتطوير  أسس ألفكار مضافة وجديدة ختدم

 

 تعاىل 
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 صادر واملراجعامل
 

 : العربية املصادر واملراجع: أوالً 
 

 .القرآن الكريم + 

ضبب نّصه صبحي الصاحل / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

 .769 / لبنان / بريوت  / دار الكتاب اللبناني /  ط/ 

منظورة للطباعة  مؤسسة/ ترمجة أمحد أمني / مبادىء الفلسفة / رابوبرت . س . آ  -  

 .767 / لبنان  /بريوت / والنشر 

البديل االبتكاري لتنمية : اقتصاد املعرفة / إبراهيم بن عبد اهلل الرحيب . د - 

دار الفرقد / ترمجة حسن املطروشي / اقتصادية مستدامة ؛ سلطنة عمان أمنوذجًا 

  .   3 /  ط/ سوريا  –دمشق / للطباعة والنشر والتوزيع 

حتف العقول عن آل / احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة احلراني أبو حممد  - 

 .   3 / لبنان  –بريوت / األمرية للطباعة والنشر والتوزيع / الرسول 

/ غسان عبد احلي أبو فخر : ترمجة / اإلبداع العام واخلاص / ألكسندرو روشكا  - 

 .727 / الكويت / مطابع السياسة 

/ ملشتغلون بالبحث العلمي يف اجملتمع احلديث العلم وا/ ديكنسون . ب . د  - 

 . 729 / الكويت / مطابع الرسالة / ترمجة شعبة الرتمجة باليونسكو 

اجلودة يف اإلدارة املدرسية ؛ أبعاد ورؤى يف / رجب بن علي بن عبيد العويسي . د -6

/   ط/ اإلمارات العربية املتحدة  –العني / دار الكتاب اجلامعي / تطوير املمارسات 

 3   . 

أساليب الكشف عن املبدعني واملتفوقني /  حممد جهاد مجل. زيد اهلويدي ، د. د -9

اإلمارات العربية  –العني / دار الكتاب اجلامعي / وتنمية التفكري اإلبداعي 

 .   3 /   ط/ املتحدة 

 –بريوت / دار التنوير للطباعة والنشر /   ط / فلسفة العلم / صالح قنصوة . د - 2

 .  72 / لبنان 
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إسرتاتيجية املناقشة يف التدريس / حممد جهاد مجل . ظريفة أبو الفخر ، د. د -7

العني / الكتاب اجلامعي دار / وتهيئة جيل من املبدعني ؛ دراسة نظرية وتطبيقية 

 . 3 3 /   ط/ اإلمارة العربية املتحدة  –

اختبارات الذكاء والقدرات العقلّية بني التطرف / عطوف حممود ياسني . د - 3 

 . 72 /  لبنان/  بريوت/ دار األندلس / واالعتدال 

إسرتاتيجيات لتعليم املوهوبني وتنمية ) عقول املستقبل / علي السيد سليمان  -  

 . 777 /  السعودية  –الرياض / مكتبة الصفحات الذهبية ( / بداع اال

دار الكتاب / تعليم التفكري ؛ مفاهيم وتطبيقات / جروان  رمحنفتحي عبد ال -  

 .777 / اإلمارات العربية املتحدة / اجلامعي 

/ دار الكتاب اجلامعي / ة والتفوق واإلبداع املوهب/ فتحي عبد الرمحن جروان . د -  

 .777 /   ط/ اإلمارات العربية املتحدة  –العني 

دار الفكر للطباعة / بني مدخل اىل تربية املتميزين واملوهو/ ناديا هايل السرور  -  

  .333 /  ط/ األردن  –عمان / والنشر 

 دار املسرية للنشر/ مهارات يف اللغة والتفكري  / نبيل عبد اهلادي ، وآخرون -  

 . 33 /  ط/ والتوزيع والطباعة 

من ضعف إدارة الوقت ؛ املرشد الكامل للمديرين الذين يعانون / بيتل . ليسرت آر -6 

/ العربية   ط/ األردن  –عمان / األهلية للنشر والتوزيع / ترمجة حممد جنار / الوقت 

 777. 

 .املكتبة الشاملة /   ج/ حبار األنوار / اجمللسي  -9  

/ املشكلة اإلدارية وصناعة القرار / ابراهيم درويش . ، د ~حممد حسن يس. د - 2 

 .   79 / مصر  –القاهرة / مطابع اهليئة املصرية للكتاب 

قم / دار احلديث /   ط / العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة / حممد الريشهري  - 7 

 . ـهج     / إيران  –املقدسة 

تنمية الذكاءات املتعددة ؛ توثيق االندماج ، برامج / حممد عبد اهلادي حسني . د -3  

/ اإلمارات العربية املتحدة  –العني / دار الكتاب اجلامعي / وحلول ، جماالت ، قضايا 

  .339 /   ط

/ التخطيب اإلسرتاتيجي للرتبية والتعليم / املكاشفي عثمان دفع اهلل القاضي  -   

 .   3 / قطر / دسوق / العلم واإلميان للنشر والتوزيع 

ودوره يف حتقيق التفوق (  JIT)استخدام نظام  /هاشم حسني ناصر احملنك . د -   

 . 9 3 /   ط/ العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر /  التنافسي
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اإلسرتاتيجية املعرفية وثقافة اجلودة الشاملة /  هاشم حسني ناصر احملنك. د -  

النجف / دار أنباء للطباعة والنشر / واملستدامة يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية 

 . 9 3 /   ط/ العراق  –األشرف 

موسوعة املصطلحات اإلدارية واالجتماعية / هاشم حسني ناصر احملنك . د -  

 . 339 / لبنان  –بريوت / ناشرون مكتبة لبنان / واالقتصادية والتجارية 

نظام تصميم العمل وتقويم األداء ودوره يف / هاشم حسني ناصر احملنك . د -  

 –النجف األشرف / مطبعة القضاء / دار أنباء للطباعة والنشر / املشاريع االنتاجية 

  .729 /   ط/ العراق 

/ حشمت قاسم . د: ترمجة / ط العلمي االتصال أساس النشا/ جاريف . وليم د  - 6 

 . 72 /   ط/ لبنان  –بريوت / الدار العربية للموسوعات 

 

 : املراجع األجنبية:ًا لثثا
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 خططاتحمتويات البحث من امل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصفحة التفاصيـــــــل

 يبني العمق اإلسرتاتيجي (    )خمطب 

 غري املشروعة وخماطرها على العلمواألهـداف 

 3 

يبني منظومة إسرتاتيجية البحث (   ) خمطب 

 . العلمي للعقل الفردي واجلمعي

   

يبني منظومة مبسطة وخمتصرة (   ) خمطب 

 . وشاملة للمنهج الرشيق

   

بسب وخمتصر الستدامة العقل م(   ) خمطب 

 الفردي واجلمعي الرشيق

 6 

 يبني نواة املنظومة االستثمارية (   ) خمطب 

 للتفريغ الذكي بني التكتيكية واإلسرتاتيجية

 7 

يبني املنظومة اإلسرتاتيجية وبناء (  6) خمطب 

 العـقل الفردي واجلمعي

   

نية وفلسفة البناء يبني العقل والعقال(  9 )خمطب 

 يالتعليمرتاتيجي اإلس

 6 

منظومة إسرتاتيجية هندسة وإعادة (  2) خمطب 

 . التعليم هندسة

6  

 منظومة إسرتاتيجية هندسة وإعادة ( 7 )خمطب 

 . التدريب هندسة

66 

يبني منظومة إسرتاتيجية التعليم (  3 ) خمطب 

 . للعقل الفردي واجلمعي والتدريب

62 

ل العق يبني توجه إجيابية وسلبية(   ) خمطب 

 . الفردي واجلمعي ونتائجه

9  

يبني بشكل خمتصر ومبسب (     )خمطب 

 . ملنظومة العوملة والعقل الفردي واجلمعي

9  
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 الصفحة لـــــــــــــيـالتفاص

 9 املقدمة

 أساسيات هندسة وإعادة هندسة  : المبحث األول

 .العقل الفردي والجمعي 
7 

 7 . المدخل والمفاهيم: أوالً  

    . اللغة والعقل الفردي والجمعي والتعليم: ثانيًا 

 6  . المسؤولية االجتماعية والعقل الفردي والجمعي: ثالثًا 

ــًا أثددر بندداء العقددل الفددردي والجمعددي فددي التنميددة      :  رابع

 . االقتصادية

 2 

العقددل الفددردي والعقددل الجمعددي بددين التنميددة       :ًا خامســ

 . والتطوير

 7 

  وإعادة هندسة العقل الفردي  هندسة: املبحث الثاني

 . والجمعي وامتداده البنائي
   

    . العقل بين بنك المعلومات وبنك المعرفة: أواًل 

    . العقل بين القراءات والفهم والنتاج الفكري: ثانيًا 

 6  . مراحل بناء العقل الفردي والجمعي: ثالثًا 

التخصددو والعقددل الفددردي والجمعددي لألسددتاذ      : رابعددًا 

 . بوالطال
 3 

العقددددل الفددددردي والجمعددددي والبندددداء القيددددادي    : خامسددددًا 

 . والريادي
   

البندددداء الفكددددري والتجربدددة اإلبداعيددددة للبحددددث  : سادسدددًا  

 . والتأليف
   

  البناء الهيكلي للفكر والتجربة: املبحث الثالث .    

    . العقل –للفكر  البناء األفقي: أوال 

 6  .العقل  –للفكر البناء العمودي : ثانيًا 

ي التعشديقي بدين علدم وآخدر وتجربددة     بالجدان  البنداء : ثالثدًا  

 . وأخرى
 9 
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  التوجهات الحديثة والمعاصرة : المبحث الرابع

 .للعقل الفردي والجمعي 
 7 

 المهدددارات الناعمدددة والعقدددل الفدددردي والجمعدددي    : أوالً  

 . ومؤثراته السلوكية
 7 

    . إدارة الوقت والعقل الفردي والجمعي: ثانيًا 

    . العقل الرشيق بين التوجه الفردي والجمعي: ثًا ثال

 2  .التفريغ اإلبداعي بين التكتيكات واإلستراتيجيات: رابعًا 

فجدددوات ومعالجدددة نقددداط  االسدددتعدادات لدددردم ال: خامسدددًا 

 ، الضعف الفكري

 3 

   االسدددتراتيجية والعقدددل الفدددردي  : المبحدددث الخدددامس

 . والجمعي
   

    . والبناء اإلستراتيجي العقل الفردي والجمعي: أواًل 

فلسفة البناء اإلستراتيجي للعقل الفردي والجمعي : ثانيًا 

 . والمجتمعي
   

 9  . التخطيط اإلستراتيجي والعقل الفردي والجمعي: ثالثًا 

التحالف اإلستراتيجي بين العقل الفردي : رابعًا 

 . والجمعي لألستاذ والطالب
 7 

 7  . قرارات اإلداريةالعقل الفردي والجمعي وال: خامسًا 

  إستراتيجية هندسة وإعادة هندسة: السادس المبحث 

 . العقل الفردي والعقل الجمعي بين التعليم والتدريب
6  

  6 .الفكر ودعائم التعلم والتعليم الجامعي : أواًل 

العقل الفردي والعقل الجمعي بين التعليم : ثانيًا 

 .والتدريب 
6  

 69 .المعرفي والتدريب العلمي  الفكر بين التدريب: ثالثًا 

العقل الفردي والجمعي بين التقليدية وغير : رابعًا 

 . التقليدية
67 

العقل الفردي والجمعي والمجتمعي في عصر : خامسًا 

 . العولمة
93 

أهمية هندسة وإعادة هندسة العقل الفردي : سادسًا 

 . والجمعي لحمايته من الشيخوخة
9  

 جات واملقرتحــــات االســــتنتا:  املبحــــث الســــابع

 والتوصيات

96 

 96 االستنتاجات : أواًل 

 97 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 
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  2 : املراجعاملصادر و

  2  املراجع العربيةاملصادر و: أواًل 

  2 األجنبية املراجعاملصادر و :ثانيًا 

 26 حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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Prof. Dr. Hashim  Hussain  Nassir  AL – Muhannak 

 الدكتور هاشم حسني ناصر احملنك الربوفيسور 
 يف سطور 

 العراق / النجف األشرف  درس االبتدائية والثانوية يف.. 

         درس يف جامعة بـريوت العربيـة ، وأكمـل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة املستنصـرية– 

 .. 726  –  72 العراق عام 

   حصل على شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشرف وشهادات التفـوق

 :من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  كتاب وموسـوعة ومعـاجم منشـورة ويف دورهـا للنشـر ، ويف خمتلـف       (  33 ) له أكثر من

 ..التخصصات 

   ي وطـين ودولـي ويف خمتلـف التخصصـات ، داخـل      مـؤمتر علمـ  (  63) مشارك بأكثر مـن

 ..العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  33 ) له أكثر من  منشور.. 

    منشور له الكثري من القصص القصرية والشعر يف الصحف واجملالت ، وضـمن كتـب يف

 ..السرية الذاتية والعلمية 

 كثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصص والشعر  على مواقـع يف االنرتنـت   منشور له ال

.. 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

        رئيس حترير جملة النجف سابقًا ، ورئيس حتريـر جملـة امللتقـى سـابقًا ، ولـه عضـوية يف

 ..هيئة حترير جمموعة من الصحف 

  جامعة ماليا ، املاليزية : من موقع أريد در املبااحلصول على وسام الباحث. 

  جامعـة الكوفـة  الشـؤون العلميـة، و  / رئاسـة اجلامعـة   :  جامعـة بابـل  : سابقًا عمـل يف  :

، ومدير   77 مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركز ، ومدير املركز وكالة 

  ..ويف كلية الفقه / وعمل يف رئاسة جامعة الكوفة / اإلدارة 

 مركز دراسات دار أنباء /  ؤسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر م.. 
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