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 نحو استراتيجية عربية لتنمية اإلبداع و رعاية الموهوبين

 
 مصطفى عبد السميع محمد. د.أ

 مدير المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية
 
 

 :إطار مفاهيمي
اإلبداع، : يدكر ىذا اإلطار حكؿ ثالثية مفاىيـ تمثؿ المتغيرات الكاردة بالعنكاف نفسو كىي

 .كالمكىكبيف، كاالستراتيجية حتى يستطيع القارئ تعرؼ ما يرمى إليو كؿ منيا إجرائينا
 
 :مفهوم اإلبداع :أوالا 

 :اإلبداع ىك عممية تفكير قائمة عمى أساس أربع مجمكعات مف القدرات ىي
 :تتعمؽ بما يميمعرفية قدرات  (1)

أك تنمكيػػان يغيػػر الكاقػػع، أك   Pureالقػػدرة عمػػى اسػػتيعاب النظػػاـ العممػػي لمتفكيػػر سػػكاء كػػاف بحتػػان   -أ 
شػؼ الممػمر ريػر المعمػف، أك الكاقػع، أك نقػديان يك  Governanceتكنكلكجيػان يػؤدل إلػى حككمػة

 .يراعى مطالب المستقبؿ ك يتحسب ليا Prospectiveتحسبيان 

كتركيب ما يصعب اصطناعو  Break Downالقدرة عمى تحميؿ ما يصعب تفكيكو  -ب 
Synthesis. 

ككحػػدة فكريػػة ( نتيجتػػو/ الفعػػؿ)الخبػػرة التربكيػػة أم ربػػط ثنائيػػة  Metabolizeالقػػدرة عمػػى تمثػػؿ  -ج 
 .قؼ التي ليا فييا نفعان، كال تستخدـ في المكاقؼ التي ليا فييا مرران تستخدـ في المكا

 
 :تتعمؽ بما يمي إنتاجيةقدرات  (2)

 .الطالقة المفظية التى تحقؽ ثراء فى اإلنتاج لدقة التعبير ك سالستو -أ 

ال التكيؼ اآللي ( Adjustment)المركنة في التصرؼ، كالتكييؼ اإليجابي الخالؽ  -ب 
 .مع مككنات البيئة التي يعيش فييا أك ينتقؿ إليياAdaptation  البيكلكجي 

 .األصالة التى تبدك فى كفاءة عمميتى التحميؿ ك إعادة التركيب -ج 

كما في ( معظـ الخطر مف مستصغر الشرر)االىتماـ بالدقائؽ كالتفاصيؿ مف منطمؽ أف  -د 
 ,Chaosنظرية الفكمى التي تطكرت إلى نظرية الاليقيف ثـ إلى نظرية التعقد 

Uncertainity & Complexity 
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 :Evaluativeتقويمية قدرات  (3)

 :كىي DESFنمخص ىذه القدرات في رباعية 
 .الجكانب البشرية كالمادية كالتنظيمية في المكقؼ Descriptionالقدرة عمى كصؼ  -أ 

 .فى كؿ مف عناصر المكقؼ كالعالقات بينيا Effectsالقدرة عمى اكتشاؼ العكامؿ المؤثرة  -ب 

  Success & Successiveكقع النجاح كتعاقب األحداثالقدرة عمى ت -ج 
 .فعالة Feedbackالقدرة عمى تصكيب السمكؾ أك الفعؿ أك الكالـ أك األشياء خالؿ تغذية مرتدة  -د 

 : Critique نقديةقدرات  (4)

 :كنمخص ىذه القدرات فيما يمى
أك  فػػى الكػػالـ المقػػركء Unmask the Introspectionsالقػػدرة عمػػى كشػػؼ بػػكاطف األمػػكر  -أ 

 .المسمكع أك المكتكب

عماؿ العقؿ -ب   .القدرة عمى االنحياز إلى فكرة أك إيديكلكجية عمى أسس مف تفتح الذىف كا 

 :القدرة عمى اإلجابة عف ثالث مجمكعات مف األسئمة -ج 

  االبستمكلكجيةEpistemology  كىي عف مصدر المعرفة كعالقة مف يعرؼ بما
 .يعرفو

  االكسيكلكجيةAxiology  العارؼ كىي عف قيـKnower . 

  أنطكلكجيةOntological كىي عف طبيعة المعرفة. 

 
 :مفهوم الموهوب: ثانياا 

 :رباعي األبعاد ىي Outstandingالمكىكب شخصية مبدعة في مستكل عالي نادر التميز 
 .الدقيؽ فيما يحبو كيميؿ إليواألداء  (1)

 .بسخاء ك بنفس رامية فى أداء ما يميؿ إليوالجهد بذؿ  (2)

 لو قيمة مجتمعية، كيناؿ عميو تقديران اجتماعيان أك مؤسسيان إنجاز ى الكصكؿ إلى القدرة عم (3)
 .مثؿ شيادات التقدير أك الميداليات أك الجكائز مثؿ نكبؿ، أك االعتزاز المجتمعي بكفاياتو

الدقيؽ فيما يميؿ إليو كيكاية أك كاحتراؼ في فركع مف خمسة مجاالت كاسعة التخصص  (4)
 :ىي

لمعرفي الذم يشمؿ العمكـ الطبيعية كالرياميات كالبيكلكجيا أك أم عمـ أكاديمي المجاؿ العقمي ا -أ 
ذا أخذنا الفيزياء كمثاؿ كأحد فركع العمكـ الطبيعية فتنقسـ إلى صكت كمكء  كتطبيقاتو، كا 
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الخ، ككؿ ...ككيرباء احتكاكية ككيرباء استاتيكية ككيربا تيار متردد، ككيرباء تيار مستمر، 
خصصات أدؽ فأدؽ حيث نجد مكىكبان مثالن في دراسة تردد مكجات فكؽ صكتية تقسيـ يتممف ت

 .ك استخداميا في الكشؼ عف أسراب السمؾ في أعماؽ البحار فقط

الذم يشمؿ األدب بشتى صنكفو ك نكعياتو، كالفنكف التشكيمية بأبكابيا : Artsالمجاؿ الفني  -ب 
زؼ عمى الكماف كأحد اآلالت الكترية أك الكاسعة، كالمكسيقى كتفريعاتيا مثؿ المكىكب في الع

الخ، كمثؿ الغناء الفكلكمكرم أك األكبرالي الفردم ...العزؼ عمى النام كأحد اآلالت اليكائية 
 .الخ...أك الجماعي، أك الغناء الركمانسي أك التراجيدم أك الحماسي ( تسك ليس)

عية، فإذا أخذنا مجاؿ كرة القدـ الذم يشمؿ األلعاب الفردية ك األلعاب الجما: المجاؿ الريامي -ج 
كمثاؿ نجد أف ىناؾ مكىكبان في حراسة المرمى فقط، أك في خط اليجكـ فقط، أك في خط الدفاع 

فقط، كصاحب المكىبة في ( ليبرك)فقط، أك يككف مّساكان فقط، أك يككف حر الحركة في الممعب 
أك إصابة مرمى الخصـ  خط اليجكـ قد يتخصص في مربات الرأس أك استخداـ القدـ اليسرل

 .مف زكايا يستحيؿ عمى رير المكىكب أف يؤدييا، كىذا تأكيد لممفيـك الميؽ لمعنى مكىبة

األلفة بمغة )المكىكب في قيادة زمالئو في حجرة الدراسة  ـالمجاؿ القيادم الذم يشمؿ كاريز  -د 
لقيادة اإلدارية التي ، أك في رحمة، أك في قيادة جمعية أك نادل أك حزب، أك ا(المعمميف القدامى

تجمع بيف صفات القائد المبتكر كصفات اإلدارم الممتـز بركتيف كنظـ حاكمة عند قيادة مؤسسة 
 .خدمية أك سمعية أك إنتاجية أك صناعية أك تجارية، أك زراعية

مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات الذم يشمؿ مكىبة اإلبداع في تصنيع خامات األجيزة كتركيباتيا  -ىػ
، أك مكىبة إبداع نماذج تحميمية أك تكجييية أك استراتيجية مستقبمية Hardwareالتيا كتكصي

  Softwareفي مجاؿ العمـ أك الصناعة أك الفنكف أك الريامة أك القيادة 

 
 : مفهوم االستراتيجية: ثالثاا 

يـك نتجاكز تعريفات االستراتيجية الشائعة في األدبيات العربية، كالتي تمثؿ انعكاسان لمف
االستراتيجية العسكرم الذم يبدأ بكمع ىدؼ عاـ لجميع القكات المسمحة مف مشاة، كصاعقة، كدفاع 

دارة الركح معنكية   -مثالن –كيككف ىذا اليدؼ العاـ . الخ...جكل، كطيراف مقاتؿ، كميندسيف، كمقاتميف، كا 
ليدؼ العاـ إلى ا Breakdownىك تدمير تحصينات العدك في مكاف معيف كزمف محدد، ثـ تفكيؾ 

أىداؼ فرعية لكؿ فرع مف أفرع القكات المسمحة، كيتكالى التفكيؾ حتى نصؿ إلى أىداؼ لكؿ فرد في 
نتجاكز ىذا المفيكـ كنتبنى مفيكـ االستراتيجية في المجاؿ االستثمارم كالذم يتككف . القكات المسمحة

 :عممينا مف ثالث مراحؿ منفصمة متصمة ىي
كانات بشرية، كمادية، كتنظيمية في مجاؿ تنمية اإلبداع كرعاية كتتككف مف إم: مدخالت (1)

 .المكىكبيف
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التي تتككف مف رؤية استراتيجية مستقبمية لتكظيؼ  Action Plan:خطة األداء التنفيذية  (2)
 .المدخالت فى تنمية اإلبداع ك رعاية المكىكبيف، بجانب أجندة تنفيذية ليذه الرؤية

كرعاية ( Arabizingعكربة اإلبداع )ع لكؿ مكاطف عربي تتعّمؽ بتنمية اإلبدا: مخرجات (3)
 (.المكاىب Globalizingعكلمة )المكىكبيف لبمكغ مستكيات عالمية دكلية 

 
 :مدخالت اإلستراتيجية

تصنؼ ىذه المدخالت في ثالث تقسيمات كبرل ىي اإلمكانات البشرية، كاإلمكانات المادية، 
 .كالقكاعد اإلدارية كالتنظيمية

 

 :اإلمكانات البشرية في مدخالت االستراتيجية: أوال
كفايات المبدع، ككفايات المكىكب المبدع، : نيتـ بأربع مجمكعات مف اإلمكانات البشرية ىي

أك المدرب دقيؽ  Mentorككفايات الباحث الكيفي في مجاؿ اإلبداع كالمكاىب، ككفايات المرشد الحكيـ 
 .Coachالتخصص 

 :كفايات المبدع( 1)
اف مبدع كمبتكر كلك كاف طفال، الف الصغير المبدع ال يعنى أنو مطالب ببمكغ فكر أك كؿ إنس

أشياء أك أعماؿ رير معركفة لمكبار، بؿ يعنى أنو قادر عمى تحقيؽ أىدافو بكسائؿ فى متناكؿ قدراتو 
فكير فى تنظيـ العقمية كالبدنية كالنفسية فى جك مف حرية االنتقاء كمناخ يشجع عمى التحميؿ كالتركيب، كالت

إال  –كاف كانت معركفة لمكبار  –عناصر المكقؼ فى مكء عالقات جديدة، كتككيف منتجات جديدة عميو 
انو استخدـ طرائؽ لـ يستخدميا ىك نفسو مف قبؿ، الف كؿ ما استخدـ مف قبؿ يقع فى مستكل التذكر، 

عادة  التركيب، كالتقكيـ المقترف بإصدار كلكف مستكيات ما بعد التذكر كىي الفيـ كالتطبيؽ كالتحميؿ كا 
كليذا ال يككف الصغير مبدعنا إذا كرر خبرة تربكية . أحكاـ ىي مستكيات معبرة عف القدرات اإلبداعية

 .سابقة تندرج تحت مستكل التذكر
لذلؾ نجد إف مف الكفايات األساسية لممبدع القدرة عمى حؿ المشكالت باستخداـ أسمكب أك أكثر 

 :كير التاليةمف أساليب التف
 .التفكير التقاربي الذم يرتبط باألساليب التقميدية فى ربط ما ال يربط -أ 
 :التفكير االستبصارم الذم يقـك عمى ثالث ركائز نظرية ىي -ب 

 التى تركز عمى عناصر المكقؼ كمككناتو كممخصيا بإيجاز ريامي : النظرية التحميمية
(1+1 =2.) 

 ت بيف عناصر المكقؼ كمككناتو في النظرية التى تميؼ العالقا: النظرية المنظكمية
 (.عالقات+  2=  1+  1)السابقة، كممخصيا بإيجاز ريامي 
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 التػػػى تمػػػيؼ إلػػػى النظػػػريتيف السػػػابقتيف كظيفػػػة كػػػؿ عنصػػػر أك : النظريػػػة السػػػيبرنيطيقية
 :مككف فى المكقؼ، كممخصيا بإيجاز ريامي

 .كظائؼ لكؿ عنصر أك مككف+ عالقات +  2=  1+  1
كمػػا ينبنػػي عميػػو مػػف أنمػػاط تفكيريػػة عرمػػت مػػف قبػػؿ فػػى  Pureالعممػػى لمبحػػث التفكيػػر  -ج 

 .تعريؼ مفيـك اإلبداع
ا أك أكثر مف الذكاءات المتعددة: التفكير الذكي -د  المفظي، / المغكم: الذم يكظؼ نكعن

البصرم، كالطبيعي، كالكجكدم، كالجسمي الحركي، / الرياميات، كالمكاني/ كالمنطقي
ني الداخمي، كالبيئي الخارجي، كااليككلكجي، كاألكاديمي، كالمكسيقى، كالشخصا

كالمؤسسي، كالركحي، كالعممي، كالترابطي، كالحدسي، كالجمالي، كالكجداني، كالقيادم، 
 .كما يستجد مف ذكاءات... 

 
 :كفايات الموهوب المبدع( 2)

 :يتممؾ المكىكب المبدع كفايات المبدعيف السابقة بجانب الكفايات التالية
 :لكعى بمحددات مكىبتو كىىا -أ 

  رأسمالو البشرل أم مدركاتو، كقيمو، كمياراتو، التي تتعمؽ بمكىبتو الدقيقة التخصصي، فمثال
المكىكب في مربات الرأس في اليجكـ في كرة القدـ، يككف كاعينا بالتناسؽ بيف العينيف 

، كالفقرات االثني المفتكحتيف كحركة عمالت الرقبة، كعميو أف يمـ بمدركات تركيب الجمجمة
عشر بالرقبة، كلديو قيـ ترتبط بالميؿ إلى المعرفة الدقيقة إلبعاد مكىبتو، كلديو الحماس عمى 

 .التدريب المستمر ليتقف ىذه الميارة التي ال يمتمكيا في العالـ كمو سكل أعداد محدكدة
 قدرة عمى المركؽ بيف البيئة كالمناخ الثقافي كالحمارم الذم يعيش فيو، حيث عميو أف يتميز بال

نزعات منافسيو، كرربات الجماىير، كالمسؤكليف، كالتغمب عمى العقبات المقصكدة كرير 
 .المقصكدة لتحجيـ مكىبتو

  سياسة الدكلةPolitics كسياسة التعميـ ،Policy كسياسة المؤسسة التعميمية أك الخدمية أك ،
ك كأدىا أك تحجيميا عف سكء تقدير أك االستثمارية، كمدل تكاتؼ الجميع في تشجيع المكاىب أ

 .جيؿ
 : خالؿ Good Senseالقدرة عمى اإلدراؾ السميـ  -ب 

 تقبؿ آراء النقاد بال حساسية، ألف المكىبة ال تزدىر إال بمعرفة آراء كأحكاـ اآلخريف. 
 ةتقبؿ نتائج البحكث التقكيمية كالكيفية كركائز أساسية لمتغذية المرتدة الفاعمة فى إتقاف المكىب. 
  احتراـ العمـScience  كطريقة تفكير كأسمكب حياة. 
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 Moralerأف يككف خمكقنا  -ج 
 :كيعنى فيما يعنيو

  تكافؽ قيـ المكىكب الشخصية مع القيـ اإلنسانية كعدـ تمييع الكقت كالجيد فى الصراع القيمي
 .الذم يدمر المكاىب

 دب األخرل كالمحافؿ عدـ استفزاز بالتيجـ كاألىانة، كخاصة في مجاؿ الشعر كصنكؼ األ
 .العامة

  2004عدـ ابتزاز المجتمع مثؿ محاكلة بعض الحاصميف عمى ميداليات فى أكلمبياد أثينا سنة 
التمرد الال أخالقي عمى دكليـ، طالبيف بحكافز مالية فكؽ قدرة الدكلة، كقد شطبت أسماؤىـ سنة 

 .قيـلسكء خم 2008لكيال يمثمكا بمدىـ فى أكلمبياد بكيف سنة  2007
 

إعداد بكرتفميك خاص بمكىبتو، ككؿ ما كذلؾ ب Mentally organized:أف يككف مرتب الذىف 
نجازاتو، كتدريباتو، كعالقاتو،  يتعمؽ بيا مف مستكيات كمعايير محمية أك كطنية أك قكمية، أك دكلية، كا 

الخ، ...ى أزمة كطمكحاتو كطمكحات اآلخريف في نفس المكىبة، كتكقعاتو لممشكالت قبؿ أف تتحكؿ إل
 .كيستفيد مف ىذا الرصيد في تحقيؽ ثالثية

  تنمية مكىبتو خالؿ اإلبداع النكعيQualitative. 
  تنمية مكىبتو خالؿ اإلبداع التجديدمInnovative. 
  تنمية مكىبتو خالؿ اإلبداع الفكرمThoughtful. 

 
 :كفايات الباحث الكيفي في مجال تنمية اإلبداع ورعاية الموهوبين( 3)

 :ىناؾ ثالث مدارس رئيسة لمبحث فى مجاؿ اإلبداع كرعاية المكىكبيف ىي
التي تركز عمى مؤسسات تشجيع اإلبداع كرعاية المكىكبيف، مثؿ مؤسسات التعميـ،  :النقديةالمدرسة  -أ 

كالنكادم الريامية، كالمجامع العممية كاألدبية كالفنية، كمراكز تكنكلكجيا المعمكمات، كىذه المدرسة 
 .ة فى البالد العربيةشائع

اج لتعرؼ المتكسطات .المبدعيف كالمكىكبينالمكىكبيفشخصية التي تركز عمى  :الكميةالمدرسة  -ب 
الخ المتعمقة بيـ لتككف ....اإلحصائية، كدرجات التشتت أك االنحراؼ المعيارم أك تفاعالت االرتباط

 . أيما شائعة فى البالد العربيةكىذه المدرسة .. مؤشرات عامة لتنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف

المبدع أك المكىكب كحاالت  Words & Actions بكممات وأفعالالتي تيتـ : الكيفيةالمدرسة  -ج 
 .ليا قيمة كطنية أك قكمية أك عالمية Uniquenessلفرائد متميزة 



 -9- 

دعيف كنركز فيما يمي عمى كفايات الباحث الكيفي في مجاؿ تنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف المب
ألىميتو فى تقديـ نتائج عممية تفيد كال مف المكىكب كالمسؤكليف عف رعايتو، كمؤسساتيـ، لكي يتكاتفكا 

 :معا فى ازدىار اإلبداع كالمكىبة التى تعتبر كساـ شرؼ لمكطف العربي، كأىـ ىذه الكفايات ما يمي
 :المباحث الفمسفية الثالث لمبحكث الكيفية كىي Masteringإتقاف  - أ

الػذم يػرل المكىػكب المبػدع كػائف :  Ontology( األنطكلػكجي)الكجػكد الفمسػفي مبحث  -
 .اجتماعي متميز، كليس كحيد بيئتو، فيك منيا كالييا

الػػػذم يػػػرل أف المكىػػػكب : Epistemology( االبسػػػتمكلكجي)مبحػػػث المعرفػػػة الفمسػػػفي  -
داة المبػػػدع أحػػػد طرفػػػي معادلػػػة البحػػػث الكيفػػػي، أم أف الباحػػػث نفسػػػو أحػػػد األطػػػراؼ كأ

 .البحث في نفس الكقت، كيقابمو المكىكب المبدع كطرؼ ثاف
الذم يربط بيف أقكاؿ كأفعاؿ : Axiology( االكسيكلكجي)مبحث القيـ الفمسفي  -

 .المكىكب المبدع مف ناحية ، كقيمو مف ناحية أخرل ، أم يدرس ثقافة المكىكب
 
 كفاياتو كمخطط بحث كيفي - ب

ؼ الغزير التفصيمي لدقائؽ أقكاؿ كأعماؿ الكعي برباعية أم بحث كيفي كىى الكص -
 Socialالمكىكب المبدع، ككصؼ معتقداتو كقيمو كاتجاىاتو في إطار مجتمعي

culture ،كتحميؿ حذافير ىذا الكصؼ كفؽ التقنيات التسع التي سنعرميا بعد قميؿ ،
كأخيرا استخالص النصائح كالتعميمات كالتكجيات شديدة الخصكصية لممكىكب المبدع 

 .ده، كقد يستفاد مف بعميا كمجرد مؤشرات عامة في حاالت أخرلكح
اإللماـ بطرائؽ البحث الكيفي المتعددة كفى مقدمتيا طريقة بحث الحالة كالتي تعتبر  -

 .كعينة في البحكث الكمية كليست طريقة
القدرة عمى استقراء محاكر، أك تصنيفات، أك أكعية لألكصاؼ الغزيرة كالبيانات المتعددة  -

 .كاؿ كأفعاؿ المكىكبألق
 
 :كفاياتو كأداة فى البحث الكيفي -ج

 :أف يتميز بثالث مجمكعات مف الكفايات ىي
كفايات تعبيرية بالمغة المنطكقة أك اإليماءات الجسمية ليككف تفاعمو دقيقنا عند التكاصؿ  -

 .مع المكىكب المبدع
كف لديو خبرة كفايات نكعية، بمعنى مف يبحث حالة مكىكب في البيانك يجب أف تك -

نظرية كعممية بالبيانك، كمف يبحث حالة مطرب، البد كأف تككف لديو مدركات كميارات 
بمعنى آخر ال تأخذ البحكث الكيفية بمبدأ أف الباحث . سابقة في نفس المجاؿ

 .مكمكعي كمستقؿ تماما عما يبحثو
حرؼ نجـ كفايات الشجاعة، بمعنى عدـ الرىبة مف نجكمية المكىكب المبدع، فقد ان -

دكلي مشيكر في كرة القدـ في مستنقع إدماف المخدرات، ألنو لـ يجد باحثنا أك مدربنا 
 .شجاعنا يكجيو قبؿ أف ينجرؼ في ىذا التيار الميمؾ
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فى البحكث الكيفية، ىناؾ العديد مف أساليب التحميؿ الكيفي،  Analyzerكفاياتو كمحمؿ  -د

ى الباحث الكيفي أف يتممؾ كفاية اختيار كاحدة أك كسنقتصر عمى عرض تسعة أساسية منيا، كعم
 .دراسة مكىكب مبدع دأكثر عن

 .كفؽ معايير محمية، أك كطنية، أك قكمية أك دكلية: Normativeالتحميؿ المعيارم  -
حيث ييتـ الباحث الكيفي بمعرفة قيـ المكىكب : Ethnographicالتحميؿ االثنكجرافي  -

 . Sociocultureالمبدع في إطار مجتمعي 
حيث يحمؿ الباحث الكيفي كالـ المكىكب المبدع الذم : Narativeالتحميؿ السردم  -

يسرده كيحكي فيو عف نفسو كعف زمالئو كمدربيو كفؽ مفاىيـ تستقرا مف سياؽ 
 .الحكايات

حيث يستكشؼ الباحث الكيفي المتناقمات في أقكاؿ : Parallelالتحميؿ المتكازم  -
 .كأفعاؿ المكىكب المبدع

حيث يستكشؼ الباحث الكيفي الفكرة الرئيسة المييمنة : Inductiveحميؿ االستقرائي الت -
 .عمى أقكاؿ كأعماؿ المكىكب المبدع

ىك تحميػؿ متػكازم كتحميػؿ اسػتقرائي فػي كقػت كاحػد : Ecumenicalالتحميؿ المسككتي  -
 .ألقكاؿ كأفعاؿ المكىكب المبدع

حيػػث ييػػتـ الباحػػث الكيفػػي (: انيالظػػاىر ) Phenomenologyالتحميػػؿ الفينكمينكلػػكجي  -
 .بالمسككت عنو كالمممر مف الفكر كالمعاني خالؿ الظكاىر اإلبداعية المختمفة

حيػػث يعتبػػر الباحػػث الكيفػػي : Horizontal & Verticalالتحميػػؿ األفقػػي كالرأسػػي  -
أىػػػداؼ المكىػػػكب كطمكحاتػػػو كتكقعاتػػػو المبػػػدع محػػػكرنا أفقينػػػا، كمتطمبػػػات تحقيقيػػػا محػػػكرنا 

 .ثـ يصنؼ األقكاؿ كاألفعاؿ في مصفكفات أفقية كرأسية رأسينا،
ىػػػك تحميػػػؿ معانػػػاة المكىػػػكب المبػػػدع قبيػػػؿ كأثنػػػاء : Pathologicalالتحميػػػؿ البػػػاثكلكجي  -

 .كبعد إنجازه االبداعي
 
حيث يجمع الباحث الكيفي بيانات المكىكب منو : Validityكفاياتو في الصدؽ الداخمي العممي  -ىػ

و عمى مدل زمني طكيؿ، كأثناء معاناتو اإلبداعية، كاسترخائو، كخالؿ شخصينا، كمف مخالطي
كبعد أف يكتب تقريره الختامي الشامؿ لجميع .إحساسو بالزىك مف االنتصار، كالميؽ مف االنكسار

تفاصيؿ الحياة بعرمو عمى المكىكب كعمى مخالطيو إلبداء آرائيـ، ثـ ينقحو في مكء ىذه اآلراء 
 .قبؿ نشره

 
 :حيث يتبع الباحث الكيفي أسمكبنا مف اثنيف ىما: اتو فى الصدؽ الخارجي العممىكفاي -ك

 .تعدد الباحثيف الكيفييف، ثـ يقابمو نتائجيـ كمكازنتيا -
 .تكرار الباحث الكيفي الكاحد عممية البحث مرتيف متباعدتيف ثـ يكازف بيف نتائجيما -
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 :كفاياتو الخمقية كباحث كيفي -ز
 :كالتي تعنى ما يمي Integrityى المغة بكممة كاحدة ىي االستقامة تمخص ىذه الكفايات ف

 .التعرض لخصكصياتو، أك لعكرات حياتو فاالقتصار عمى أقكاؿ كأفعاؿ المكىكب، دك  -
 .رفع الركح المعنكية لممكىكب فى لحظة انكساره، كبث ركح الكقار فى لحظة االنتصار -
قكلبتيـ كمسخيـ بمسمى القدكة، تنكير المكىكبيف الجدد بالخبرات المامية دكف  -

 .فالمكىكب المبدع كبصمة أصبع التي ال تتكرر
تشجيع حرية اإلبداع فى إطار إنساني عربي بحيث يدعـ الحياة الدنيا دكف االفتئات  -

عمى الحياة اآلخرة، كيعترؼ باآلخر، كيعايشو، كيتعامؿ معو، كيشترؾ معو فى فريؽ 
 .اءلخدمة األمة العربية كاإلنسانية جمع

 
 :كفايات المرشديف الحكماء( 4)

في مجاؿ تنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف  Mentorsينطكم تحت مصطمح المرشديف الحكماء 
 Coachكالمدربيف دقيقي التخصص  Trainerاآلباء كاألميات كالمعمميف كالمدربيف العاميف : كؿ مف

الذيف يتممككف كفايات تكافقية تتجنب  Counselingكأخصائيي التكجيو االجتماعي كالنفسي كالمشكرة 
 :صراع قيميـ كتناقض إيديكلكجياتيـ مما يممف تحقيؽ ما يمي

إتاحة فرص اإلبداع خالؿ العمؿ مما يتطمب إعطاء الحرية لممبدع كلممكىكب لمتفكير  -أ 
 (.خصكصيات الثقافة)كالتصرؼ دكف الحجر عميو بمسمى 

 :ت سيككلكجية ىيتكجيو المبدع في مكء التمكف مف خمسة منظكرا -ب 

الػػػذم يسػػػمح لممبػػػدع أك المكىػػػكب بالفمفمػػػة عمػػػا يػػػدكر فػػػى : منظػػػكر التحميػػػؿ النفسػػػي -
 .خمده

 .الذم ييتـ بمثيرات اإلبداع كمتطمبات رعاية المكىبة: منظكر السمككية -
 .الذم ييتـ بمكانة المبدع أك المكىكب فى الكسط الذم يعيش فيو: المنظكر الجشتالتي  -
الػػذم ييػػتـ بػػالفركؽ الفرديػػة ألف كػػؿ إنسػػاف يكػػكف دائمػػا عمػػى عتبػػة  :المنظػػكر اإلنسػػاني  -

ذا تكػػػػررت فإنيػػػػا Precompetentإتقػػػػاف اإلبػػػػداع  ، ألف عمميػػػػات اإلبػػػػداع ال تتكػػػػرر، كا 
 .Rote Learningتككف في دائرة التذكر كالتعمـ باالستظيار 

بسػعة مػخ  الػذم ييػتـ بمصػادر المعرفػة كتعػددىا، كعالقتيػا: منظكر عمـ النفس المعرفػي -
 .Capacityاإلنساف 

إتاحة الفرصة لممبدع كلممكىكب ليتساءؿ عف األسباب كالقكل كالعكامؿ، كدفعو لمبحث بنفسو  -ج 
عف اإلجابات باستخداـ األسمكب العممي لمتفكير االبداعي بحيث يككف دكر كلى األمر ىك 

كالرعاية  في مكء نمكذجيف لمتعمـ Mentorأك مرشد حكيـ  Facilitatorميسر المعرفة 
 :ىما
حيث تعطى إرشادات لممبدع عف المصادر االلكتركنية كالال : النمكذج االستقرائي -

 .الكتركنية التى تقدـ لو إجابات عف كؿ أسئمتو
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حيػػث يقػػدـ كلػػى األمػػر بػػدائؿ متعػػددة أمػػاـ المبػػدع : In – Actionالنمػػكذج اآلدائػػي  -
 .تو كمكاىبوكالمكىكب، كتترؾ لو حرية اختيار أفمميا لتنمية إبداعا

 
 :كىي Empoweringكؿ إنساف قادر عمى اإلبداع إذا تبنى أكلياء األمكر رباعية التمكف  -د 

 .Doerيجب أف يككف المبدع فاعال بنفسو  -
 .فى مكء خبراتو الحياتية Knowerكبالتالي سيككف المبدع عارفنا  -
 .Reflectiveكبالتالي سيثار تفكيره ليككف مفكرنا تفكيرنا عميقنا متأنينا  -
اآلخػريف  Contributionكلف يككف ىذا التفكير فى فراغ، كلكف خالؿ إسياـ كمشاركة  -

 .كفاعميتيـ مع المبدع أك المكىكب، كتفاعمو معيـ

 
 Socialتكجيو المبدع كالمكىكب إلى االتزاف االنفعالي في المكاقؼ االجتماعية  -ق 

Emontional Equilibrium (SEE) كرة خالؿ التمكف مف مبادئ عمـ المش
Counseling  ،الذم يقدـ مؤشرات بسيطة لمساعدة أكلياء األمكر في تحقيؽ ىذا االتزاف

 : ، كمعناىاBESTكتتمخص ىذه المؤشرات في أربعة حركؼ باإلنجميزية ىي 

المبدع أك المكىكب قبؿ كأثناء كبعد اإلنجاز كتكجييو إلى  Bodyمتابعة حركات جسـ  -
 .كعدـ اإلسراؼ فى البيجة عند االنتصار عدـ اإلفراط فى الحزف كقت الخسارة،

 .لكيال تككف زائغة تائية قمقة، أك ساكنة بميدة Eyesمتابعة حركة العينيف  -
كتكجييو إلى عدـ الخطأ في حؽ الخصـ  Speechمتابعة أحاديث المبدع أك المكىكب  -

 .أك الحكـ، أك التباىي بالمكىبة الشخصية لدرجة الغركر كالكبرياء
ليتجنب نبرات الغمب كالسخط كيكثر  Toneصكت المبدع كالمكىكب متابعة نبرات  -

 .مف نبرات اإلصرار عمى التقدـ كالطمكح
 

 :اإلمكانات المادية في مدخالت االستراتيجية: ثانياا
تحكيؿ كؿ متر مربع فى المدرسة أك المنزؿ أك النادم أك أم مؤسسة أك كرشة أك معمؿ  (1)

ا بالعديد مف مصادر المعرفة االلكتركنية كااللكتركنية، الخ إلى بيئة تعمـ ابداعي بإثرائي..
 .كالخامات كاألجيزة كالمعدات كاألدكات الالزمة لنمك اإلبداع كرعاية المكىكب بيئينا

إشباع بيئػة الػتعمـ الثريػة الحتياجػات المبػدع كالمكىػكب التػى تصػنؼ فػى أربػع مجمكعػات  (2)
  :ىي

 .صقؿ المكىبةمثؿ التعمـ كالتدريب ك : االحتياجات الخدمية -أ 
مثؿ دعـ اإلمكانات االقتصادية كمتطمبات الحياة لكؿ : االحتياجات الحياتية -ب 

مبدع كمكىكب الف الفقر يقتؿ كؿ إبداع كمكىبة، كيقكؿ عمى ابف أبى طالب 
 ".لك تمثؿ لي الفقر رجال لقتمتو"في نيج البالرة 



 -13- 

، كلذلؾ تعتبر االحتياجات اإلعالمية كاإلعالنية لمتعريؼ باإلبداعات كالمكاىب -ج 
المؤتمرات كالندكات كالمعارض كنظـ الدكرم في األلعاب الريامية، 

 .الخ أفمؿ كسيمة لتسكيؽ اإلبداع كالمكاىب...كالمسابقات، كالمناظرات

التى يتـ إشباعيا بإعطاء المبدع أك المكىكب كممة ثناء : االحتياجات التحفيزية -د 
 .الخ...ية، أك تنظيـ احتفالية ، أك شيادة تقدير، أك ميدالية، أك جائزة مال

 
 :القواعد اإلدارية والتنظيمية في مدخالت االستراتيجية: ثالثا

تتعمؽ القكاعد اإلدارية كالتنظيمية بالتشريعات كالمكائح كالقكاعد كاليياكؿ الحاكمة لعمميات اإلبداع 
 :كرعاية المكىكبيف، كسنعرميا فيما يمي

تنميػة اإلبػداع كرعايػة المكاىػب فيمػا يطمػؽ عميػو  Governanceنجمؿ الييكؿ التنظيمي لحككمة  (1)
المجمػػس العربػػي لتنميػػة اإلبػػداع كينشػػأ برعايػػة المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػـك كيكػػكف لػػو 

 :أمثاؿ مف كؿ المراكز في كؿ دكلة مف الدكؿ برعاية حككمتيا
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 :المياـ الكظائفية فى الييكؿ التنظيمي( 2) 
المجمػػس األعمػػػى ل بػػداع كرعايػػػة المكىػػكبيف يكػػػكف مسػػئكال عػػػف كمػػع السياسػػػة العامػػة لتنميػػػة  -أ 

 .اإلبداع كرعاية المكىكبيف فى مستكل األمة العربية

السياسػػة العامػػة لتنميػػة اإلبػػداع فػػى مػػكء السياسػػة العامػػة التػػى كمػػعيا  يمػػع: مجمػػس اإلبػػداع -ب 
 .المجمس األعمى 

يمع السياسة العامة لرعاية المكىكبيف فى خمس مجاالت ىي : مجمس رعاية المكىكبيف -ج 
العقمية المعرفية، كالفنية، كالريامية، كالقيادية، كفى تكنكلكجيا المعمكمات كفى إطار : المكاىب

 .عامة التى يمعيا المجمس األعمىالسياسة ال

خمس مجمكعات مف المجاف الفنية لرعاية المكىكبيف فى خمسة مجاالت، كينبثؽ مف كؿ لجنة  -د 
 .مجمكعة عمؿ تنفيذية فى كؿ مكىبة فرعية تمـ متخصصيف فنيف

 
 

 

 :متطمبات نجاح اإلمكانات التنظيمية لممجمس العربي( 3)
 :اإلبداع كرعاية المكىكبيف مف إيديكلكجيتيف ىما اختيار اإليديكلكجية المناسبة لتنمية -أ 

إيديكلكجية متسرعة متعجمة، قد تبير فى منظرىا كفى بػداياتيا، كلكػف كثيػرنا مػا تبػكء  -
بالفشػػػػػؿ لصػػػػػعكبة تػػػػػكافر اإلمكانػػػػػات البشػػػػػرية كالمؤسسػػػػػية كالماديػػػػػة، كمػػػػػا أف سػػػػػعة 

فعػػال  السػػتيعاب حمػػؿ أكبػػر مػػف التػػدريب محػػدكدة، كقػػد تػػكفى Capacityالمكىػػكب 
بعػػػض الالعبػػػيف المكىػػػكبيف فػػػى األلعػػػاب العنيفػػػة لعػػػدـ تحمػػػؿ العمػػػالت كالجيػػػاز 

 .العصبي التدريب المركز

إيديكلكجيػػػة متأنيػػػة تتػػػركل فػػػى كمػػػع السياسػػػات، كترجمتيػػػا إلػػػى بػػػرامج، مػػػع تػػػكافر  -
 .متطمبات نجاح البرامج

 :تكافؽ كتعميد قكتيف فاعمتيف فى التنفيذ ىما -ب 

كتتمثؿ في اتجاىات كأنشطة كؿ مف  Power Belowقكة فاعمة مف القاعدة  -
 .األسرة، كالمدرسة، كالنادم، كباقي مؤسسات المجتمع المدني

كتتمثؿ فى التشريعات المقننة لمسياسات  Power Overقكة فاعمة مف أعمى  -
 .كاإلجراءات التنفيذية

كبيف فتعتبر تنمية اإلبداع مف مياـ كؿ أكلياء األمكر لجميع المبدعيف، بينما رعاية المكى -ج 
عممية احترافية تحتاج لمؤىميف لعمميـ، كلكف األسرة كالعكامؿ البيئية األخرل مجرد عكامؿ 
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كالتعاكف  Co-communicationمعاكنة، أك معكقة، مما يتطمب التكاصؿ المتبادؿ 
 .المشترؾ بيف المحترفيف، كالميتميف مف أكلياء األمكر

أك تدريب عاـ  Mentorف إلى مرشد حكيـ يحتاج التدريب العاـ لممبدعيف كالمكىكبي -د 
Trainer  بينما التدريب دقيؽ التخصص في المكىبة الدقيقة فتحتاج لمدرب متخصص ،
Coach فيناؾ مدرب عاـ في كرة القدـ ،Trainer  كيكجد مدرب لحراس المرمى مثال
Coach. 

تمد عمى خبرات أقكل أداة لتنمية اإلبداع الف األسرة تع –بعد األسرة  –تعتبر المدرسة  -ق 
محدكدة فى تنمية اإلبداع، كما أف أرمب األسر تمع األكلكية لمتفكؽ الدراسي عمى 
حساب اإلبداع، بينما سياسة التعميـ التى يجب أف تنفذىا المدرسة تستيدؼ التنمية 

 .الشاممة كمنيا اإلبداع بجانب التحصيؿ الدراسي

 
 

 يجيةفى االسترات Action Planخطة األداء التنفيذية 
 
 :تتككف خطة األداء التنفيذية ل ستراتجية مف

 .معالـ الرؤية االستراتيجية لتنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف  (1)
تنفيذية لمعالـ ىذه الرؤية، أل معالـ برنامج يجمع بيف المياـ  Agendaمعالـ أجندة  (2)

Tasksكالمسئكليف عنيا، كمتكسط الزمف الالـز لمتنفيذ ،. 
 

 :ستراتيجية لتنمية اإلبداع ورعاية الموهوبينمعالم الرؤية اال
المسػػممات، كاألىػػداؼ، كمتطمبػػات تحقيػػؽ األىػػداؼ، : تتكػػكف ىػػذه المعػػالـ مػػف أربعػػة محػػاكر ىػػي

 :كالمعكقات المتكقعة كأساليب التغمب عمييا
 

 :Postulatesالمسممات : أوال
ب المتميزة فى مجاؿ ميكرك يتممؾ كؿ إنساف كفايات إبداعية، بينما تمتمؾ القمة كفايات المكاى (1)

بيف خمسة مجاالت ماكرك ىي المكاىب العقمية المعرفية، كالفنية، كالريامية، كالقيادية، 
 .كتكنكلكجيا المعمكمات

تعتبر تنمية اإلبداع مركرة حياتية لكؿ مكاطف عربي، الف مف يعجز عف التكيؼ االبداعي  (2)
Creative Adjustment ،كفى النيكض القكمي العربي يعتبر عقبة فى تقدمو الشخصي. 
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تعتبر رعاية المكىكبيف مركرة عربية قكمية مف أجؿ مكاكبة التقدـ العالمي القائـ عمى أساس  (3)
 .التنافس العقمي، كالبقاء لمف يمتمؾ أكبر عدد مف المكىكبيف المبدعيف فى شتى المجاالت

كالمدرسة، كالنادم،  كاألسرة،: تتحمؿ مسئكلية تنمية اإلبداع كؿ مؤسسات المجتمع العربي (4)
كمنظمات المجتمع المدنى، بينما تحتاج رعاية المكىكبيف إلى ميارات احترافية عالية المستكل 

كمؤسسات دقيقة  Skill Clinicsدقيقة التخصص، كلذلؾ تتطمب إنشاء عيادات ميارات 
 .التخصص لتنمية كرعاية المكىبة المبدعة

 
 :األهداف: ثانيا

كفاءة كفايات كؿ مف المبدع، كالمكىكب المبدع، حيث أف  Leveragingكالبد أف تستيدؼ رفع 
ىك ما يتممكو اإلنساف بيف مدركات كقيـ كميارات، بمعنى آخر ىك رأس  Competency الكفايةمفيكـ 

ىي مقارنة المخرجات بالمدخالت كفؽ المعادلة  Efficiencyالماؿ البشرل لكؿ إنساف، بينما الكفاءة 
 :التالية
 مخرجات كفاياته        

--------------- =        كفاءة المبدع أو الموهوب 
 مدخالت كفاياته         

 
 :كنستقرئ مف ىذه المعادلة ثالثة بدائؿ لرفع الكفاءة كما يمي

 .زيادة المخرجات مع ثبات المدخالت (1)
 .ثبات المخرجات مع تقميؿ المدخالت (2)

 .تزيادة المخرجات بمعدؿ أكبر مف زيادة المدخال (3)

 
 :متطمبات تحقيق األهداف: ثالثا

 :تدكر متطمبات تحقيؽ أىداؼ تنمية اإلبداع، كرعاية المكىكبيف حكؿ ثالثة محاكر كما يمي
إعػداد الكػكادر البشػرية القػػادرة عمػى رفػع كفػػاءة الكفايػات خػالؿ تحكيػػؿ المػدخالت السػابؽ عرمػػيا  (1)

 :ؿ ما يميكمجمكعة أفكار أكاديمية إلى ممارسات كاقعية عممية مف خال
تنظيـ برامج تدريب نكعية تناسب كؿ فئة مف المتدربيف كىـ، الباحث الكيفي لممبدعيف  -

، كاآلباء، كاألميات، كالمعمميف، كالمدربيف Mentorsكالمكىكبيف، كالمرشديف الحكماء ليـ 
 .العاميف، كالمدربيف دقيقي التخصص، كأخصائي التكجيو االجتماعي كالنفسي كالمشكرة

 :األساسية المشتركة ليذه البرامج ىي المماميف -
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تعرؼ النظـ كالعمميات التنفيذية لتنمية اإلبداع، كرعاية المكىكبيف فى الدكؿ المتقدمة، أك  -أ 
التى تناظر الدكؿ العربية في مستكاىا الحمارم، كالعمؿ عمى ابتكار آليات لتطكيعيا بما 

 .يناسب متطمبات األمة العربية
 .ؤشرات استكشاؼ المكىكبيف فى المستكيات دقيقة التخصصتعرؼ مقاييس اإلبداع، كم -ب 

: التدريب عمى تطبيؽ ىذه المقاييس كالمؤشرات فى شتى المجتمعات كالتجمعات العربية -ج 
الريفية، كالحمارية، كالصحراكية، كالساحمية بيدؼ العمؿ عمى تقنينيا بما يناسب أمتنا 

 .العربية 

دع، كالمكىكب فى المجاؿ الخدمي، أك تعرؼ أساليب إشباع احتياجات كؿ مف المب -د 
 .الحياتي، أك اإلعالمي، أك التحفيزم 

التفكير العممى : تعرؼ أساليب إتقاف أنماط التفكير الستة التى عرمت مف قبؿ كىى -ق 
البحت، كالتكنكلكجي، كالتنمكم، كالنقدم، كاإلبداعي، كالتحسبي المستقبمي 

Prospective. 

ككجكد  Digitalبدع أك المكىكب فى عصر الرقمنة النظر إلى الطبيعة البشرية لمم -ك 
 .حقيقي لكائف محتاج الكتركنيا، كيعتبر الكمبيكتر جيازنا تعكيمينا مركرينا لو

تعرؼ الطرائؽ المدرسية كالنظامية كاستراتيجيات التعمـ التى تؤدل إلى تنمية اإلبداع  -ز 
 .كرعاية المكىكبيف

مدني في تنمية اإلبداع كرعاية المكاىب تعرؼ أدكار كؿ مؤسسة مف مؤسسات المجتمع ال -ح 
 .،كأساليب التنسيؽ بيف ىذه األدكار

نجاز كؿ مف المبدع كالمكىكب، كمنيا  -ط  العمؿ عمى إتقاف أساليب تقكيـ أساليب تفكير ،كا 
، كاألساليب األدائية، كاألساليب المفظية، كاألساليب  Authenticأساليب مطابقة الكاقع 

مرتدة لممبدع أك المكىكب الذم قكمت حالتو فقط كىى رير الكيفية التى تعطى تغذية 
 .قابمة لمتعميـ

لرعاية كؿ مكىكب عمى حدة بيدؼ  Individualityتعرؼ أساليب تصميـ برامج تفردية  -م 
 .تنمية كفاياتو ليبمغ مستكل عالمي

تتيح التعمـ  الخ التى....بالخامات كالمكاد كاآلالت كاألجيزة كالمعدات كالمساحات بيئة التعممإثراء  (2)
 .كالتدرب الذاتى كالمستمر إلى أقصى ما يستطيعو المبدع كالمكىكب

كطنية فى كؿ بمد عربي تتمشى مع تنفيذ ىذه االستراتيجية بعد بمكرتيا كاالتفاؽ  تشريعاتإصدار  (3)
كفى مقدمة ىذه التشريعات كمع ىياكؿ إدارية فعالة لدعـ االستراتيجية . العربي باإلجماع عمييا

 .ا كتنفيذنا كمتابعةتخطيطن 
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 :تنفيذ الرؤية يتـ مف خالؿ تكجييف معنا متابعة كالذم الشؾ فيو أف
ىك المتابعة الذاتية لمييئة المسئكلة داخؿ كؿ دكلة كفقنا لممخطط المكمكع كالمعتمد مف  :األول

 .المجمس الكطني كالذم ىك فرع مف المجمس العربي
ت عمؿ المتابعة التي تنشأ برعاية المنظمة العربية ىك المتابعة الخارجية مف جماعا :والثاني

 .لمتربية كالثقافة كالعمكـ
حاطة  عمى أف يتـ التقرير بنتائج نكعى المتابعة لممجمس العربي لمتنسيؽ بيف الجيات المختمفة كا 

 .القيادات السياسية بالتطكر

 
 :ساليب التغمب عميهاالمعوقات المتوقعة التى تواجه تحقيق الرؤية االستراتيجية وأ: رابعاا

 :ىناؾ عدة معكقات نتكقعيا، كنقدـ أساليب التغمب عمييا فيما يمي

الركتيف الحككمي في كؿ بمد عربي كالذم قد يسبب التباطؤ في التجاكب مع متطمبات  (1)
كيمكف التغمب عميو خالؿ إنشاء ىيكؿ كظائفي لمرقابة كالمتابعة، بجانب استخداـ . االستراتيجية
 .صؿ االلكتركنية المتعددة مثؿ البريد االلكتركني، كالفاكس، كالفيديك ككنفرسأساليب التكا

كيمكف رالبنا ألسباب اقتصادية في النكاحي الفنية األكاديمية كالتطبيقية،  Politicsتدخؿ السياسة  (2)
التغمب عمى ذلؾ خالؿ إثبات الفنييف أنيـ يحققكف األىداؼ السياسية ألمتنا خالؿ إعداد األبطاؿ 

 .لقيادات فى مستكل عالميكا

التعصب العشائرم كالقطرم كيمكف التغمب عميو خالؿ تنمية االنتماء لألمة العربية، ألف فى  (3)
تكاتؼ الجميع قكة لكؿ بمد، بجانب إتباع سيككلكجية اإلعالـ الذم يبدد التفكير الدكجماتي 

 .كالتعصب

مكف التغمب عمى ذلؾ إما عدـ تكافر المرشديف الحكماء دقيقي التخّصص في المكاىب، كي (4)
بإرساؿ المكىكب في بعثات إلى الخارج، أك باستقداـ خبراء أجانب، كفي كال الحاليف يتـ إشراؼ 
إطارات عربية عمى ما يتـ إنجازه ال ييدؼ التفتيش، كلكف بيدؼ اكتساب ميارات تؤىميـ 

 .ل حالؿ محؿ األجانب

ناء كرة القدـ، كيمكف التغمب عمى ذلؾ خالؿ عدـ تكافر التمكيؿ الكافي لرعاية المكاىب، باستث (5)
النظرة الشاممة لكؿ المكاىب، فيقتطع جزء مف األرباح االستثمارية في كرة القدـ لخدمة لمكىكبيف 
في المجاالت األخرل، بجانب تشجيع الرعاة مف الرأسمالييف العرب بتبني مكىكبا أك أكثر في أم 

 .جتماعية لرأس الماؿمجاؿ، عمى اعتبار أف ذلؾ مف الكظائؼ اال
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 :معالم األجندة التنفيذية

فيما يمي نعرض ألجندة تنفيذية الستراتيجية تنمية اإلبداع كرعاية المكاىب، أل تقدـ برامج تنفيذية 
المطمكب انجازىا، كالمسئكؿ عف تنفيذ كؿ ميمة، كمتكسط الزمنيف المتفائؿ  Tasksتتممف المياـ 

 .الالزمة لمتنفيذ( طكؿ فترة زمنيةأ)كالمتشائـ ( أقصر فترة زمنية)
 :المهمة األولى

عقد مؤتمر تمييدم لدراسة الكثائؽ التي يعدىا الخبراء كتشكيؿ مجمس أعمى لتنمية اإلبداع  (1)
 .كرعاية المكاىب

 (.اليكسك)المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ بجامعة الدكؿ العربية : المسئكؿ عف التنفيذ (2)

شيكر، تكزع  3الالـز لمتنفيذ ( أطكؿ مدة)كالزمف المتشائـ ( أقصر مدة)ائؿ متكسط الزمف المتف (3)
 :كما يمي

 .شير كاحد إلرساؿ الدعكات -أ 
 .شير كاحد إلرساؿ الكثائؽ ككرقة عمؿ إرشادية -ب 

قامة المؤتمر -ج  عاشة المشاركيف، كا   .شير كاحد إلعداد مكاف عقد المؤتمر، كتنظيـ إقامة كا 
 :المهمة الثانية

مجمس تنمية اإلبداع، كمجمس رعاية المكىكبيف، كتشكيؿ خمسة مجالس فرعية : تشكيؿ مجمسيف (1)
منبثقة مف مجمس رعاية المكىكبيف ككؿ منيا يتخصص في رعاية المكاىب فى مجاؿ مف 
المجاالت الخمس السابؽ عرميا، كىى المكاىب العقمية المعرفية، كالفنية، كالريامية، كالقيادية، 

 .كتكنكلكجيا المعمكمات
 .المجمس األعمى لتنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف: لمسؤكؿا (2)

 :شيكر، كىى تعقب الميمة السابقة،كتكزع كما يمي 3متكسط الزمنيف المتفائؿ كالمتشائـ لمتنفيذ  (3)

 .شير لالتصاؿ بكؿ دكلة عربية - أ
شػػيراف لكػػي تبمػػغ كػػؿ دكلػػة عربيػػة بأسػػماء ممثمييػػا فػػي المجػػالس المقترحػػة مػػف أصػػحاب  - ب

 .لمكاىب، أك ليـ اىتماـ خاص بيا كعقد اجتماع تنظيمياإلبداعات كا
 :المهمة الثالثة

دعكة المتخصصيف في تنمية اإلبداع مف منطمؽ أف اإلبداع يعـ عمى الجميع، كالمكىبة تخص  (1)
، لكمع خطط تنمية اإلبداع لدل األسرة، كالمدرسة، كالنادم، كمنظمات المجتمع Giftedالقمة 
 .المدني

 .ية اإلبداعمجمس تنم: المسؤكؿ (2)
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 .شيكر كىى تعقب الميمة السابقة 9متكسط الزمنيف المتفائؿ كالمتشائـ لمتنفيذ  (3)

 
 :المهمة الرابعة

تشكيؿ المجاف الفنية المتخصصة فى كؿ مكىبة دقيقة التخصص، كتكمؼ كؿ لجنة بكمع خطط  (1)
 .رعاية دقيقة لكؿ مكىبة ذات طبيعة دقيقة التخصص

: ة لرعاية المكاىب فى المجاالت الخمسة كىى المكاىبالمجالس القكمية الخمس: المسئكؿ (2)
 .العقمية، المعرفية، كالفنية، كالريامية، كالقيادية، كتكنكلكجيا المعمكمات

 .شيكر مكازية لمميمة السابقة 9متكسط الزمنيف المتفائؿ كالمتشائـ لمتنفيذ ىك  (3)

 
 :المهمة الخامسة

 .األكراؽ التى تقدـ مف الفنييف المتخصصيف صيارة إستراتجية عربية لتنمية اإلبداع مف جميع (1)
 .مجمس تنمية اإلبداع: المسئكؿ (2)

 .شيكر تعقب الميمة الثالثة 6متكسط الزمنيف المتفائؿ كالمتشائـ  (3)

 
 :المهمة السادسة

 .صيارة استراتيجية عربية لرعاية المكىكبيف مف إنجازات المجالس كالمجاف الفنية المتخصصة (1)
 .ىكبيفمجمس رعاية المك : المسؤكؿ (2)

 .شيكر تعقب الميمة الرابعة 6متكسط الزمنيف المتفائؿ كالمتشائـ لمتنفيذ ىك  (3)

 
 :المهمة السابعة

 .صيارة استراتيجية عربية لتنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف  (1)
 .المجمس األعمى لتنمية اإلبداع كرعاية المكىكبيف: المسؤكؿ (2)

 .شيكر 3متكسط الزمنيف المتفائؿ كالمتشائـ لمتنفيذ  (3)

 
 :الخالصة

إف كمػػع اسػػتراتيجية عربيػػة لتنميػػة اإلبػػداع كرعايػػة الكاىػػب يسػػتغرؽ سػػنتيف فػػى المتكسػػط كمػػا يبػػيف الشػػكؿ 
 :التالي
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المسؤول عن  المهمة
 التنفيذ

 الشهـور
3 6 9 12 15 18 21 24 

مؤتمر تمهيدي وتشكيل ( 1)
 مجمس أعمى لإلبداع

         األلكسو

         المجمس األعمى تشكيل المجالس الفرعية( 2)
مجمس تنمية  وضع خطط تنمية اإلبـداع( 3)

 اإلبداع
        

         لجان المواهب وضع خطط رعاية كل موهبة( 4)
صياغة استراتيجية تنمية ( 5)

 اإلبداع
         مجمس اإلبداع

صياغة استراتيجية رعاية ( 6)
 الموهوبين

مجمس 
 الموهوبين

        

صياغة استراتيجية تنمية ( 7)
 اإلبداع ورعاية الموهوبين

         المجمس األعمى

 
 

 مخرجات االستراتيجية
نتطمع إلى مخرجات متميزة لالستراتيجية العربية لتنمية اإلبداع كرعاية المكاىب، كىى تدكر حكؿ 

ف في مستكيات مرمكقة المكىكبيف المبدعي Globalizationالمبدعيف، كعكلمة  Arabizationعكربة 
Outstanding. 

 :عوربة المبدعين: أوال
لالسػػتراتجية ىػػي تكػػكيف مػػكاطنيف عػػرب قػػادريف عمػػى اإلبػػداع فػػي شػػتى  Endإف الغايػػة النيائيػػة 

ا عمى فئة أك طبقػة أك  ًن مجاالت الحياة، الف اإلبداع ليس حكرنا عمى فئة دكف أخرل، كليس احتكارنا قاصرن
كفػؽ نمػاذج مػف بعػض  محكات المواطن العربـي المبـدعكفايات المبدع نميؼ عشيرة، أك جنسية فبجانب 

 :المكاد الدراسية، حتى ال نحتكـ إلى كالـ مرسؿ، كأكىاـ عسيرة التنفيذ كما يمي
 :مجال المغاتمحكات اإلبداع كفؽ ( 1)

ال نكتفي بإتقاف المكاطف العربي نطؽ ككتابة المغة العربية أك األجنبية فحسب، بؿ عميو  -أ 
 .إتقاف التكاصؿ بيا، كالحكار مع اآلخر باستخداميا بكفاءة عالية

أف يفيـ المكاطف العربي مدلكؿ المصطمح أك المفيـك فى إطاره الثقافي كاالجتماعي  -ب 
 كالتاريخي
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 .إف يبدع المكاطف العربي صيارات مستحدثة مف فقرات قديمة مألكفة، نثرنا أك شعرنا -ج 

 
 :امياتمحكات اإلبداع كفؽ مجاؿ الري( 2)

 .أف يستخدـ المكاطف العربي الطالقة الفكرية كاالرتباطية في دراسة اليندسة بشتى فركعيا -أ 

 .أف يتقف التصكرات فى أبعاد اليندسة الفرارية -ب 

 .أف يبدع نماذج رياميات لتمخيص عدة ظكاىر متكررة متعاقبة أك متأنية -ج 

بت كجكده في مكاف آخر أف يستخدـ منطؽ الرياميات في حياتو مثؿ تبرئة الميتـ إذا أث -د 
رير مكقع الجريمة أثناء حدكثيا، كأف المستقيـ أقصر مسافة بيف نقطتيف عندما تطكؿ 

 .الحكارات البيزنطية المتشعبة الممممة

 
 :محكات اإلبداع كفؽ مجاؿ الكيمياء( 3)

فكرينا كنظرينا كيفية تككيف مركبات  Investigateأف يبحث المكاطف العربي كيستقصى  -أ 
مف مككنات تقميدية متكافرة، عمى اعتبار إف ذلؾ مدخؿ ل بداع، فمثال يفكر في جديدة 

، كعجائف  Methaneكيفية البدء بغاز الميثاف  لينتج كحكؿ، كخؿ، كسكريات، كلحـك
 .الخ.....لصنع خيكط المنسكجات 

 بأسمكب برجماتي، بمعنى تكرار ىذه الكحدة إذا( نتيجتو/ أداء)أف يستخدـ كحدة المعرفة  -ب 
 .أثبتت نفعيا كاستبعادىا، إذا لـ تنفع

أف يتقف قراءة كفيـ المستندات الطبية المرفقة بكؿ دكاء، لمتعرؼ عمى التفاعالت  -ج 
المارة، ألف  By – productالبيككيميائية فى جسـ اإلنساف، كتأثير منتجاتيا الثانكية 

 .الشفاء يككف أسرع فى حالة المريض الكاعي بيذه التفاعالت

 
 :كات اإلبداع كفؽ مجاؿ الفيزياءمح( 4) 

أف يبدع المكاطف العربي تصكرات عقمية لمتكاصؿ السمكي كالالسمكي، كالدكائر  -أ 
االلكتركنية كاأليكنية الالزمة لتحقيؽ ما يفيد اإلنساف، ثـ يعمؿ عمى تنفيذ ىذه التصكرات 

ال أصبح كحالـ بأكىاـ  .عممينا، كا 
ريات الفيزيائية، كاستخداـ نتائج التجارب أف يبدع المكاطف العربي في تطبيؽ النظ  -ب 

المعممية فى حفظ نفسو مف أخطار المكجات الكيربية المغناطيسية التي تنبعث مف أرمب 
، كالثالجة الكيربية، كالمراكح الكيربية، (الجكاؿ)األجيزة االلكتركنية مثؿ المحمكؿ 
 .الخ...كالمحكالت الكيربية، كأجيزة التكيؼ
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لعربي في البحث عف أماكف التركيح فى بمده، بحيث يتجو إلى أف يبدع المكاطف ا -ج 
الطبيعة البكر، كيبعد عف المباني الحديدية، كالكبارم، كاإلسفمت، كالتمكث االشعاعي 

الخ التي أثبتت عمـ الفيزياء الطبي خطكرتيا عمى الصحة فى .. كالكيميائي كالبيكلكجي
 .المدل البعيد

 
 :مكاد االجتماعيةمحكات اإلبداع كفؽ مجاؿ ال(5)

التاريخ )المتماثمة، ال كفؽ منطؽ  ةأف يستطيع المكاطف العربي تفسير األحداث التاريخي -أ 
 .كلكف كفؽ التحميؿ االبداعي لمعكامؿ كالقكل المؤثرة فى كؿ حقبة تاريخية( يعيد نفسو

 أف يبحث بنفسو عف الخرائط الجغرافية، كأعماؽ األحداث التاريخية التى يسمع بيا عند -ب 
 .قراءة أك سماع نشرة إخبارية عف أحداث العالـ

أف يتقف تصكر الكاقع كاألحداث التي مرت بكؿ مكاف يتحرؾ فيو، فمثال مف يقكـ برحمة  -ج 
مف بغداد قمعة العركبة في الشرؽ إلى الرباط زىرة مدائف العرب في الغرب، كمف صحراء 

ية كالقكمية التركية في القامشمي في سكريا التي تحتمف أسرار تفاعؿ القكمية العرب
الشماؿ إلى جكبا في جنكب السكداف كالتي تبكح بأسرار تفاعؿ القكمية العربية مع الزنج 
يجد ثراء عظيمنا لحمارة العرب، كيدفعو ذلؾ إلى إبداع طرؽ تحقيؽ ازدىار األمة 

 .العربية

 
 :محكات اإلبداع كفؽ مجاؿ الفف( 6)

كاعد العممية النظرية التى تدرس فى الكتب فى أف يستطيع المكاطف العربي تطبيؽ الق  -أ 
الكاقع كليس شرطنا أف ينفذىا ألف الفف مكىبة مبدعة كليس إبداعا فقط، أم يعتمد عمى 
ميارة شخصية كحذؽ تفردم منا، كلكف يكفى المكاطف العربي العاـ أف يتذكؽ الفنكف 

 .بشتى أشكاليا كفؽ كعي بأسسيا النظرية
 .تماثيؿ كرسـك مف الخامات المحمية تعبر عف كجداف العرب أف يبدع المكاطف العربي -ب 

أف يتحرر الشعراء كاألدباء كالفنانيف مف بعض المحرمات الدخيمة عمى الثقافة العربية،  -ج 
 .كينطمقكا فى رحاب اإلبداع الكاسعة العميقة

 
 (:الريامة)محكات اإلبداع كفؽ مجاؿ التربية البدنية ( 7)

، (الريامة لمجميع)لريامة كالتربية البدنية مف منطمؽ أف أف يمارس كؿ مكاطف عربي ا -أ 
كليس لمبطكلة أك التنافس، كال تككف الممارسة عشكائية، بؿ البد مف مراعاة تفرد كؿ 
إنساف في كؿ عمر بقدرات بدنية يجب أال يتعداىا، فالريامة التي تصمح لمصبي، ال 
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ع أسمكب الريامة بمعرفة تصمح لمشاب أك الشيخ، كلذلؾ عمى كؿ مكاطف عربي إبدا
 .تشريح الجسـ ككظائؼ كؿ عمك فيو

أف يتقف المكاطف العربي مالحظة كمتابعة ما يحدث لجسمو قبيؿ، كأثناء، كبعد ممارسة  -ب 
الريامة، ألف تأثير إفرازات الجسـ الخارجية كالعرؽ كالداخمية كحمض الالكتيؾ فد تدمر 

المشيكريف في الممعب أك حمبة اإلنساف كما حدث في حاالت كفاة بعض الالعبيف 
 .الريامة كىـ في قمة المياقة البدنية

أف يبدع المكاطف العربي في اكتشاؼ مساحات لممارسة الريامة كسط زحاـ المساكف فى  -ج 
المدف، فقد يكفى المشي كريامة عامة، أك تحكيؿ مسقط ىكائي بيف العمارات إلى حمبة 

البنج )زقة بمنمدة لمعب كرة المائدة لبعض األلعاب الريامية، أك تزكيد أحد األ
 .الخ(...بكنج

 
 :محكات اإلبداع كفؽ مجاؿ تدبير شئكف المنزؿ( 8)

أف يتمكف المكاطف العربي مف معرفة كفيـ كتطبيؽ كيمياء األطعمة التى تختمؼ عف  -أ 
كيمياء التغذية، فاألكلى تركز عمى التفاعالت أثناء إعداد كطيي الطعاـ، بينما الثانية 

عمى مككنات الغذاء األساسية كىي الكربكىيدرات، كالدىكف كالبركتينات، كاألمالح، تركز 
كالفيتامينات، كالماء، ككيفية تخميقيا، كصفاتيا الفيزيائية كالكيميائية كالفسيكلكجية، كقد 

/ انقباض)تمتد إلى االنعكاس السيككلكجي المتكقع عند تناكؿ بعض األرذية فتسبب 
 .نفسي( انبساط

دع المكاطف العربي طرائؽ جديدة لطيي األطعمة في مكء المعرفة العممية ألخطار أف يب -ب 
بعض الطرائؽ الشائعة كالمتكارثة، مثؿ الشكاء عمى الفحـ، أك استخداـ المكجات متناىية 

 .القصر
أف يبدع المكاطف العربي أساليب عدـ استنفاد طاقة كبيرة في المنزؿ، مثؿ الطاقة الحرارية  -ج 

 .ز، أك الطاقة الكيربية فى اإلماءة كالتدفئة كالتبريدمف البكتاجا
أف يبدع المكاطف العربي في مكازنة الدخؿ كالمنصرؼ فى ميزانية األسرة خالؿ تغيير  -د 

 .األكلكيات، كاالقتصاد في االستيالؾ المظيرم
 

 :عولمة الموهوبين المبدعين العرب: ثانياا
النيائية الثانية مف استراتيجية تنمية اإلبداع  إف عكلمة المكىكبيف المبدعيف العرب ىي الغاية

كرعاية المكىكبيف، فالمحؾ الرئيسي لممكىكب المبدع، كالذم ال جداؿ حكلو، ىك الحصكؿ عمى جائزة 
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نكبؿ أك أل جائزة دكلية أخرل، أك الكصكؿ إلى النيائيات فى ألعاب الفريؽ، كالدخكؿ إلى القمة في 
 .داليات،كنياشيف، كأكسمةاأللعاب الفردية كالحصكؿ عمى مي

كمف الطبيعي أف يككف المكىكب المبدع العربي قدكة تسترشد بو األجياؿ، كتقرض لو األشعار، 
 الخ...كتصنع لو التماثيؿ، كيطمؽ اسمو عمى المباني كالشكارع كالساحات

اع إف المكىكب المبدع العربي الذم يصؿ إلى قمة مف القمـ كصؿ ببذؿ الجيد المقترف باالستمت
Effort & Internest كذلؾ في مجاؿ مف خمسة مجاالت كما يمي: 

 
 :المواهب العقمية والمعرفيةالمكىكبكف المبدعكف فى مجاؿ ( 1)

 :يتحمؿ المكىكبكف المبدعكف العرب مسئكلية إبداع حمكؿ لمشكالت األمة كأساليب ابتكاريو مثؿ
 : - مثال -تحكيؿ الصحارل العربية إلى مساحات خمراء خالؿ  -أ

إبداع تكنكلكجيا الستدرار الماء مف السحب العالية العابرة مف الشماؿ أك الشماؿ الغربي  -
 .إلى الجنكب أك الجنكب الشرقي، مثؿ قذائؼ ثاني أكسيد الكربكف الثمجي عمييا

إبداع طريقة الستكشاؼ المياه الجكفية، كالثركات المعدنية فى باطف األرض باستخداـ  -
أك باألقمار الصناعية، كنكد ىنا أف نشيد ببحكث سمك األميرة  المكجات فكؽ صكتية

مشاعؿ آؿ سعكد مع الدكتكر فاركؽ الباز فى مسح شبو الجزيرة العربية بإشعاعات القمر 
 .الصناعي لتحديد أماكف المياه الجكفية فى المممكة العربية السعكدية

ج، كتحتاج إلى مياه رم أقؿ، استنبات محاصيؿ كفكاكو تقاكـ اآلفات، كتككف رزيرة اإلنتا -
 .أك تركل بمياه البحار كالمحيطات المالحة

تحكيؿ النفايات الزراعية إلى أسمدة عمكية نافعة، أك خشب صناعي، أك أم منتج مفيد  -
 .ألمتنا

دعـ التكامؿ العربي خالؿ إبداع طرائؽ تنكع المنتجات فى األمة العربية، مع تخصص كؿ بمد  -ب
 (.التنكع فى إطار الكحدة)حيث يتحقؽ مبدأ القكمية العربية فى صناعات بذاتيا ب

إبداع طرؽ لتكسيع مساحة ثقافة الشبع كتقميص مساحة ثقافة الجكع خالؿ التكاتؼ في تبادؿ  -ج
الخبرات، كسيكلة النقؿ كاالنتقاؿ، كصقؿ الميارات في مؤسسات مبدعة رير المؤسسات التعميمية 

 .بة التغير السريع فى حاجات السكؽ العربية كالدكليةالتقميدية التي ال تستطيع مكاك
 :مكاجية سمبيات العكلمة بدعـ ايجابياتيا في المستكل العربي خالؿ -د

 .تحسيف مستكل األداء أك مستكل جكدة السمع كالخدمات كفؽ المعايير الدكلية -

 .استخداـ فقو الكاقع بدال مف فقو التراث في حؿ المشكالت القكمية -

 .نمية المستدامة فى شتى األقطار العربيةتحقيؽ الت -
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صػػكف البيئػػة خػػالؿ التعػػاكف بػػيف األقطػػار صػػغيرة المسػػاحة، كاألقطػػار شاسػػعة المسػػاحة،  -
 .فالثانية أقدر مف األكلى عمى دفف النفايات الخطيرة بعيدنا عف البشر

 
جدير بأف إف حصكؿ المكىكبيف المبدعيف العرب فى المجاؿ العقمي كالمعرفي عمى تقدير عالمي 

، كالمغربي، كمجدم (في الكيمياء)يشاع ليقتدم الجيؿ الجديد بيـ مثؿ أحمد زكيؿ كمصطفى فيمي 
الخ كريرىـ كثيركف فى مكاكب العمـ ...، (في اليندسة المعمارية)، كحسف فتحي (في الطب)يعقكب 
 .الدكلية

 
 :الفنالمكىكبكف المبدعكف في مجاؿ  (2)

ب المستكل العالمي بإبداعاتيـ الفنية الرائعة مثؿ النحات بمغ بعض المكىكبيف المبدعيف العر 
محمكد مختار الذم انطؽ الحجر فى تماثيؿ تثير اليمـ العربية كعمى أسس عممية عالمية، كالرسامكف 

الخ الذيف فرمكا خطكطيـ كزكاياىـ الفنية عالميا، ..سيؼ كادىـ كانمى كالبيجكرم كصاركخاف 
عطى حجازم الذم يدرس في السكربكف إلبداعو الشعرم، كما أف كالشعراء كمنيـ أحمد عبد الم

مكسيقى محمد عبد الكىاب جمعت بيف الحميمية العربية كاإليقاع الغربي فشاعت دكلينا كأفالـ يكسؼ 
. شاىيف التى تشرؼ العرب فى ميرجاف كاف السينمائي الدكلي كميرجاف فينيسيا الدكلي أكثر مف مرة

 .ة رير ىؤالء ال أستطيع حصرىـ تخطكا اإلقميمية إلى العالميةكىناؾ كككبة عربية عظيم
 

 :الرياضةالمكىكبكف المبدعكف فى مجاؿ  (3)
إف أبطاؿ العرب المكىكبكف المبدعكف فى الريامة يجمعكف حكليـ أبصار جميع المستمتعيف 

 :ككأمثمة لذلؾبأدائيـ فى شتى أنحاء العالـ، كما أنيـ يؤلفكف بيف قمكب مكاطنييـ فى األمة العربية، 
انتشر لدل شباب العرب ارتداء قمصاف عمييا صكرة زيداف العب كرة القدـ الجزائرم  -

 .األصؿ الفرنسي الجنسية
بفكز فريقيـ في بطكلة آسيا  2007احتفمت جميع أطياؼ كشيع القطر العراقي سنة  -

 .القارية في كرة القدـ

بية أك فمية أك بركنزية، أك احتفاؿ كؿ العرب بأم مكاطف عربي يحصؿ عمى ميدالية ذى -
كصكؿ أل فريؽ عربي إلى مستكل األدكار النيائية أك حتى قبؿ النيائية فى المباريات 

 .الدكلية

كنكد ىنا أف نشيد بجيكد بعض الدكؿ العربية التى تنشئ مراكز لتككيف األبطاؿ، كرعاية  
ستراتيجية مستمرة كمستدامة ، كنرجك أف تككف ىذه اال2008المكىكبيف مف أجؿ أكلمبياد بكيف سنة 
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الخ برعاية البراعـ الصغيرة مف أبناء األمة العربية منذ نعكمة ... 2016، 2012لمدكرات التالية سنة 
 .أظفارىـ

 
 :القيادةالمكىكبكف المبدعكف في مجاؿ  (4)

إف اختيار بطرس رالى أمينا عامنا لألمـ المتحدة فى تسعينيات القرف المامي، كاختيار ىيا بنت 
أكسمة شرؼ عمى جبيف امتنا العربية  2006/2007اشد رئيسنا لمجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة ر 

 .التى ككنت ىذه القيادات العالمية
بجانب ذلؾ تكجد قيادات عربية حكيمة تصكف األمة كال تبدد، كتشيع االستفادة الفكرية بدال مف 

 .ى مستكل عالمياالنغالؽ الذىني، كتشجع رفع مستكل الخبرة العربي إل
 
 :تكنولوجيا المعموماتالمكىكبكف المبدعكف فى مجاؿ ( 5) 

إف أمتنا العربية فى حاجة إلى تكطيف تكنكلكجيا المعمكمات ممػا يتطمػب رعايػة المكىػكبيف فػي ىػذا 
 :المجاؿ لكي

تتحكؿ نظـ الحككمات كالمؤسسات العربية إلى نظـ الكتركنية في شتى مجاالت الحياة أم  -
 .الكقت كالجيد كالمعرفة الالزمة لمنيمة العربيةالختزاؿ 

في أشؽ األعماؿ لكى يتحرر  Nanoيستخدـ اإلنساف اآللي كالتكنكلكجيا فائقة المالة  -
 .اإلنساف العربي مف كثير مف الجيكد العممية كيتفرغ لمعمؿ العقمي المبدع

 .انب إطالة األعماريستخدـ التكنكلكجيا الحيكية فى تحسيف الصحة، كتحسيف جكدة الحياة بج -

تاحتيا بأقؿ األسعار لقطاعات عريمة في  - يبدع برامج عربية في تكنكلكجيا المعمكمات، كا 
 .الكطف العربي
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