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العقو الثقيلة.. لصناعة الصناعات من  

أمةعقل مسار غ أن يمكن مبدع ـواحد غ أن يمكـن بـل وقـد؛ ـا، ل ة ـشر ال مـسار

ـــشاف واك ا وإعـــداد ـــا تنمي ــ ع فعملـــت ة ـــشر ال بــالعقو ـــت فعن مـــر ــذا ـــ إ الـــدو ــت لانت ل

م مـــ ن ـــو بأنـــھ،املو ن والعـــشر ـــادي ا القـــر ـــ ذلـــك ـــ واعت يح، الـــ تجـــاه ـــ م نوتـــوج

وإنما ن الو ست ل نا والثقيلة الثقيلة، الصناعات أنواع والعائدزأحد والفائدة   .القيمة

ــادي ا القــر ــ بــالعقو تمــام داد وا بــالعقو املتعاقبــة ات ــضا ا ــت عن نوقــد ل زل ر

ة ــضا ا ـ ـ أك انـة م للعقـو جعـل ممـا واملعلومـات التقنيـات ـ ع ـا العتماد نظـرا ن؛ روالعـشر ل

  .املعاصرة

ا لــــھ ومعقــــد مركــــب ــــ عل عمــــل بــــل ال ســــ عمــــال س لــــ العقــــو صــــناعة مــــنلإن لعديــــد

الثمار وج التوظيف مرحلة إ شاف اك من بدء املراحل من بالعديد مر و   .املتطلبات

ميع بـا ع وإنما البعض يظن كما ن و املو ع قاصرة ست ل العقو صناعة لإن

بـرامج خـالل مـن ن ـو املو برعايـة خاصـة مؤسـسات ـا تقـوم ن و بـاملو خاصـة عناية وجود مع

خصيصا املجاالتمعدة مختلف م   .ل

جـودة معـاي ظـل ـ عالية بكفاءة تقليدية أعمال ألداء تقليدية لعقو صناعة ناك لف

والبحـث مبتكـرة؛ تقليديـة ـ غ أعمـاال تقدم أن ستطيع رة م لعقو صناعة ناك و ا، ل لمحددة

القش من ومة إبرة عن البحث الناس ن ب ا   .ع

لعوامل نتاج العقو قمـحلإن كحبـة ـو ي املبدع فالعقل متنوعة، ية ي و و ة نفطر

لـــم وإن حبـــة، مائـــة بلة ســـ ـــل ـــ ســـنابل ســـبع ـــت وأنب اخـــضرت املناســـبة ئـــة الب ـــا ل تـــوفرت إذا

فكــم تولــد، أن قبــل وتمــوت بالفعــل، وجــود ال بــالقوة وجــود ــا وجود أصــبح املناســبة ئــة الب تجــد

ا إ ا ق طر شق لم عاملنا ب املوا تنمن ح ا رعا و ا شف يك من وجود لعدم   !رلنو

ا          م أ مراحل عدة بناء عملية   :وتمر

ـ و ـشاف:املرحلـة ك ــ: مرحلـة ـستخدم و أفـضل؛ انـت لمــا مبكـرة مرحلـة ـ انـت لمــا و

ــة ا بت ات واختبــا اء الــذ ات واختبــا املالحظــة دوات مــن مجموعــة املرحلــة رـذه ر .. ر

نــاء و ــا، يفاتوغ وتــص توصــيفات وفــق مجموعــات ــ إ ن ســ الدا يف تــص يــتم رعليــھ

  .محددة

الثانيــة امج:املرحلــة ـــ ال بنــاء قـــد: مرحلــة نوعيــة ــرامج و عامــة بــرامج عمـــل يــتم املرحلــة ــذه ــ و

خطـــــوات عـــــدة املرحلـــــة ـــــذه ـــــ ـــــت و فـــــراد، مـــــن مجموعـــــة أو لفـــــرد ـــــو تحديـــــد( نت

فـــــــــر أو مجموعــــــــة ـــــــــل ب اصــــــــة ا ضـــــــــوء-دحتياجــــــــات ــــــــ نـــــــــامج ال ــــــــداف أ تحديــــــــد
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ات-حتياجـــــات ـــــا وم معلومـــــات مـــــن يتـــــضمنھ بمـــــا نـــــامج لل ـــــ العل املحتـــــو راختيـــــار ى

للمحتــــو العلميـــــة التنظيمــــات ضـــــوء ــــ ـــــا وتنظيم ات ــــ التعلـــــيم-ىوخ ــــشطة أ تحديـــــد

ــــــ العل املحتــــــو ســـــو الدا ــــــسب يك ــــــا خالل مــــــن ـــــ ال نــــــامج ال ــــــ ىوالـــــتعلم ن تحديــــــد-ر

ال للمحتـــــــوالوســـــــائل ن ســـــــ الدا إكـــــــساب ـــــــ املعلـــــــم ـــــــساعد ـــــــ ال ىتعليميـــــــة تحديـــــــد-ر

وانـــب ا تنميـــة مــع املحتـــو إكــساب ـــ ع عمــل ـــ ال املناســبة س التـــد اتيجيات ىاســ ر

اتـــھ ا وم ـــ لتفك ا أســـ ـــ وع راملختلفــة وتؤكـــد-ر ـــ ت ـــ ال والتطبيقـــات بات التـــد يتـــوف ر

ــي إجرا ل ــش الــتعلم ـ و-وتن بأنواعـھ م تحقيــقالتقــو مــدى ملعرفــة ومجاالتــھ مراحلــھ

نامج ال داف أل س    )رالدا

الثالثــة نـامج:املرحلـة ال تنفيــذ لــم: مرحلـة إذ يـد ا نــامج لل قيمـة فــال للغايـة مــة م مرحلـة ــ و

يتطلـــب جيـــد ل ـــش نـــامج ال وتنفيـــذ جيـــد، ل ـــش اديميـــا( ينفـــذ وأ نيـــا م معـــد معلـــم

مع أي س فلــ جيــد ل ــش وتقنيــا ــا و العقــووتر لــصناعة يــص الزمنيــة-للــم دولــة ا

اتــھ محتو مــع ناســـب ي بمــا نــامج ــ-لل لل العلميـــة ة صـــناعةردا ــ ـــستخدم ــ ال امج

امجلالعقـــو ـــ ال فـــشل ـــ إ تـــؤدي الفاشـــلة ة فـــاإلدا ن-ر؛ بـــ ـــسيق والت امـــل والت نالتعـــاو

امج ــــ ال تنفيــــذ ــــ ع ن املرتجعــــة-القــــائم التغذيــــة وتقــــديم عــــة داءاملتا تحــــسن ــــ -ال

ن املتعلم ن ب الفردية ق الفر مقابلة ع تھ وقد نامج ال نة ومر   رو

عـــة الرا م:املرحلـــة التقـــو م : مرحلـــة تقـــو ـــا ف ـــتم عناصـــره(  و بجميـــع نـــامج معرفيـــا-ال س رالـــدا

جـــــــــدانيا و ـــــــــا ا ووم ـــــــــا-ر و وتر نيـــــــــا وم اديميـــــــــا أ وتقنيـــــــــا- املعلـــــــــم نيـــــــــا وم علميـــــــــا ة ردا

  )واجتماعيا

نـــامجإ ال ر تطـــو نحــو جديـــدة انطالقــة ـــ بـــل ائيــة مرحلـــة ــست ل م التقـــو مرحلــة ن

  .لألفضل

ا م أ املتطلبات من العديد ا ل العقو صناعة   :لإن

مناسبة- إجتماعية ئة أ:ب ـة قر أم أسـرة انـت سـواء الناس من جماعة و أماملجتمع مدينـة م

وانـــب ا ا مؤســـسا خـــالل ومـــن ـــا خالل مـــن ـــتعلم و ـــا داخل ـــشأ و الفـــرد ـــا ف يولـــد دولـــة،

مطلـــب املبدعـــة وللعقـــو للعلـــم ع ومـــ وداعـــم وتنـــاغم مـــستقر مجتمـــع جـــود و لاملختلفـــة، و

ــــ غ متنــــاحر مجتمــــع أو مفككــــة أســــرة ــــ العقــــل يبــــدع فكيــــف ، العقــــو لــــصناعة ر لضــــر ي و

م ي عا عنصر أو أبنائھ؟يمستقر عقو يقدر ال أو مختلفة صراعات   !لن

داعمة- ة و تر ئة سـة:ب املد املختلفة ة بو ال املؤسسات ا توفر ال ئة الب ة بو ال ئة رالب

سرة و يـة.. والنادي وتر بـالعقو ـ ع مختلفة شطة أ من بھ تقوم من خل ومن ا، لوغ
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ا امج ــ ال خــالل مــن نفــسيا ــم ودعم ن ــو املجتمــع،املو ــ ــا تقــوم ــ ال ــشطة وال ملختلفــة

ـ العل ـار بت او ـي د أو ـ الف بـداع ـ مسابقة عقد ندية من لنادي يمكن .. فمثال

التخطـــيط غـــاب إذا ـــا دو أداء ـــ فاعلـــة ـــة بو ال املؤســـسات تلـــك ـــو ت ولـــن ذلـــك، ـــ روغ ن

خـــــر املؤســـــسات مـــــع ـــــسيق والت الـــــدقيق والنفيـــــذ ـــــ للمؤســـــساتالعل شـــــاملة خطـــــة ـــــ ى

املبدعة العقو خاصة العقو لصناعة ة بو لال   .ل

جاذبـــة- عليميـــة ئــة س:ب املـــدا التعليميـــة املؤســـسات ـــا توفر ـــ ال ئــة الب ـــ التعليميـــة ئـــة رالب

بـھ تقـوم ممـا وتخصصية علمية أك ا وعمل واملعامل اسية الد الفصو داخل امعات روا ل

خ ة بو ال   .ىراملؤسسات

ســـة         املد داخـــل صـــفية ـــ غ ـــشطة بأ ذلــك بـــع وت مـــة الال امج ـــ ال التعليميـــة املؤســـسات روتــوفر ز

مختلفــة؛ وثقافيــة واقتــصادية وصــناعية واجتماعيــة عليميــة ــات ج مــع بالتعــاو ــا ج نوخا ر

العقو عاية و تنمية ا تضع ال امج لل ي جرا انب ا يفعل ذا لو   .ر

ــس- م ــة وإدا سياســية ات رقــرا ،:رةر العقــو بــصناعة اصــة ا امج ــ ال ننفــذ أن يمكــن ال ا ــدو لو

امج ال عطل و ود ا تكبل ا دو مـا،و وسـرعان يـة، املكت وقراطيـة الب ـ د ا ضيع و

ـــاح الر اج أد ــــود ا وتـــضيع امج، ــــ ال صــــغ. رتفـــشل موظـــف عطلــــھ ـــع ا برنــــامج مـــن رفكــــم

عل عفا بالية ولوائح ن قوان إ ندا الزمن؟مس   !ا

ممولة- اقتصادية ئة إعداد: ب برامج يمو ل تمو ناك يكن لم ما للعقو وال امج لل قيمة لفال ل

الدعم العقل يجد ال وعندما الثمن، غال جيد ل ف ا، آخر غ ا أول من العقو لوصناعة

يظـــل أو الـــبالد خـــارج ـــرة ال إمـــا أمامـــھ ــو ي ـــار أف تنفيـــذ ـــ ع ـــساعده الـــذي نقتــصادي

وحزنا حسرة الفكر صاحب يموت او الفكرة تموت ح نفسھ س حب عا   .قا

الشاعر- قال   :لذا

م ملك الناس يب واملال وإقالل      ***      بالعلم ل ج ع ملك ن ي   .فلم

العقو- صناعة وانـب:لالشراكة ا متعـدد إنمـا انـب ا أحـادي عمـال س ل العقو لفصناعة

امل وطوائـــف مؤســـسات جميـــع فيـــھ ك ة( جتمـــعرـــشا ا رالـــو املـــساجد–ز ســـة -نديـــة–راملد

الــــشبابية املجتمعــــة–املراكـــز م-جمعيـــات أنفــــس الطـــالب القــــرار-ســــرة م.. متخـــذ ــــ ) وغ

م آمــال عـن ا ـ عب ـ وأك لـھ، املجتمـع مـن مـدعوما شـامال عمـال العقـو صـناعة تـصبح ـ لح

م   .وطموحا

الـــشامل- بـــال:التخطــيط ر ـــ تخطــيط بـــال أنالعمـــل بـــد ال العقـــو لـــصناعة والتخطــيط لثمـــر،

لـــة، طو منيــة ات ـــ لف يمتــد وأن امج، ــ وال ـــات ا جميــع ن بــ ـــسيق والت بالــشمولية ــسم زي
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لفـــــــةفــــــا الت قلــــــل و ــــــد ا يــــــوفر والتكــــــرارلتخطيط ض التعــــــا نــــــا جن و صـــــــناعة.. ر، جعــــــل و

متناغمة واحدة منظومة   .لالعقو

ــــ بــــل فرديــــا؛ عمــــال س لــــ العقــــو صــــناعة قــــوميلإن ع مــــشر ــــشف،وو نك أن دنــــا أ رإذا

فعلينــا املجـاالت؛ جميـع ــ بـاملجتمع ـوض ال ــ ع عمـل فعالـة ة بــصو ة ـشر ال دنـا موا ثمر ـس رو ر

فات قد يكن لم إذ وان فوات قبل بھ نن   .أن

أن إال عليــــــك مــــــا ســــــالمي تراثنــــــا ــــــ وصــــــناعتھ العقــــــل ميــــــة أ مــــــن التأكــــــد دت أ روإذا

وســـن هللا كتــاب العقـــلتتــصفح مــن ــ ع ـــ ال املواقــف عـــشرات ســتجد ســولھ ميتـــھرة وأ وشــأنھ

ة والدنيو ية بھالدي يمان و ملعرفتھ للوصو أداة وجل عز هللا جعلھ بل   .ل؛

بـل فقـط د املـوا أو ة التجـا أو الـصناعة أو د املـوا ـ ع س لـ ن الدو ن ب الصراع رإن ر ر ل

املبدعة العقو صناعة أيضا الصراع املعلوماتلأصبح ة وتجا التقنيات   .رعصر

دائما ن.. ولنتذكر السن لعشرات أمة مسار غ قد واحدا مبدعا عقال   .أن

  

عرفان/د.أ                                                                                                                   خالد

بالق ن بن بية ال لية رةعميد  ا


