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 مستقبل ادارة المشاریع الصغیره باستخدام الھندسة النفسیھ
  

  نبیل محمد الخناق.د

  ھیئة التعلیم التقني

  

  :المستخلص 

حیث تناول البحث اسس بناء كل , یھدف البحث مواكبة التغییرات االقتصادیھ بالدرجھ االولى التي یمر بھا القطر  
ت من اجلھا تلك المنظمھ وتعمل بشكل او اخر على البـــقــــــــاء منظمھ تسعى الى تحقیق اھداف وجودھا والتي جاء

  :مما یتطلب توضیح مفھوم ,واالستمرار وتطویر اھدافھا المستقبلیھ 

المستقبل واالدارة والمشاریع الصغیره وكیفیة استخدام نظام الھندسـھ النفسیــھ الذي یقوم علـى معرفة اسـرار النفـس 
ل معھا بطرق واسالیب محـدده بحیث یمكـن التأثیر فـي عملیـة االدراك والتصـور وبالتالــي البشریھ وطریقة التعام

والھندسھ النفسیھ لیست علم النفس حیث االخذ بھا یعني على ممارسة والخبره من اجــل ,بالمھارات واالداء الفكري 
اكتسـاب المھـارات اللطیفـھ والتخطیــط الوصول وصنع النجاح والتفوق بتطبیقھا ضمن تطـویر التفكیر االبداعـي و

  .    االستراتیجي المتمثل بالمستقبل 

وللوصول لكل ذلك یتم التعرف على اسس ادارة المستقبل للمشاریع الصغیره واسس الھندسھ النفسیھ وكیفیة االلتقاء 
  .ــــل المشاریع الصغیره لعناصرھا وبالتالي المحصلة المتمثلھ بالتفكیر والذي یعتبر اساسا الدارة مستقبــــ
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  :المقدمة 

وازدیاد حالة البطالة المنتشرة بـین الشباب ,حالیا وفي الظروف التي یتطلب الدارة اقتصاد متنامي وواضح في البلد 
د منافذ ھـذا یتطلب وقفة للمســاھمة فــي ایجا.بشكل متزاید سنویا مع كل دفعة من الخریجین للدراسـھ بمختلف مراحلھا 

ولعل احد المنافذ المتصاص جزء من البطالة ھو تشجیع الشباب علـى اقامة , لحالة تخفیض نسب  البطالة ھذه
ونالحظ بان مؤسساتنا ومصارفنا في ,وھذا ما تقوم بھ غالبیة الدول التي تواجھ مثل ھذه الحالة ,المشاریع الصغیره

بل , اال ان القروض لوحدھا غیر كافیة, میسره النشاء المشاریع العراق تعمل بھذا االتجاه عن طریق منح القروض ال
وعلیھ جاء ھــذا , یتطلب التثقیف والتعلیم والتدریب لكیفیة انشاء المشاریع الصغیره وضمان استمرارھا وتنمیتھا 

ثاني مـــن البحث وبشكل اولي للمساھمة في وضع اسس ومفاھیم النشاء المشاریع الصغیره وھذا ماتناولھ المحور ال
اال ان انشاء اي مشروع مھما كان الحجم او الشكل بحـاجھ الى مفاھیم اداریـھ ولتطـویر المشروع وضمـــان , البحث 

وبھـدف استثمـار المفاھیم الحدیثـھ , استمرارة یتطلب التعرف على التفكیر المستقبلي وھذا  ما اخذ بھ  المحور االول 
في مختلف مواقعھم واعمالھم جاء المحور الثالث لتوضیح الھندسة النفسیھ التي تقـوم الھادفھ لتطویر افراد المجتمع 

بھذه المھمھ التي تأخذ ببناء مھمات كیفیة استخدام الزمـن الحداث تغیــیر ایجابي ووضع استراتیجــیات تساھم علــى 
  . ل المجتمع تقبل فكرة التغییر المطلوب بشكل مستمر وبناء العالقات االیجابیھ بین مفاص

وفي المحور الرابع جاءت االستنتاجات لتوضح مدى العالقھ بین متغیرات البحث واشتراك ھذه المتغیرات فـــي االسس  
واالھداف التي بجمعھا والتنسیق فیما بینھا نستطیع بناء مشاریع صغیره قابلة للتطور وضــمان استــمرارھا  وتحقیق 

اال برنامج عمل مقــترح یتطلب من مؤسسات ومنظمات المجتــمع التــعاون للقیام بھا اما التوصیات فما ھي , اھدافھا 
بھدف مساعدة الشباب الذین یمثلون الشریحھ االھم واالكبر في المجتمع النشاءھذه المشـاریع التي یـــمكن تنمیتھا 

  . مستقبال الى مشاریع اكبر اذا ما كانت اسس البناء صحیح وعلمي 

  

  : حث اھداف االب

  . الھندسھ النفسیھ ,المشاریع الصغیره ,التعرف على مفاھیم ادارة المستقبل   -                

  . استثمار الھندسھ النفسیھ في ادارة وبناء المشاریع الصغیره مستقبال  -                

  

  : مشكلة البحث 

قتصادیھ لضعف الرؤیا المستقبلیھ لھذا               عدم وضوح اھمیة المشاریع الصغیره في بناء المجتمع وآثاره اال 
  .النشاط من جھھ وعدم استثمار اسس الھندسھ النفسیھ في تطویر ھـــــذا النشاط

  

  :اسلوب البحث 

اعتمد البحث على المصادر العلمیھ والشبكھ العنكبوتیھ في توضیح مفاھیم ومتغیرات البحـث ومن ثم                    
  . ط التقارب بین متغیرات البحث ایجاد نقا
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  :اسئلة البحث 

  :الیجاد معالجات لمشكلة البحث تطلب وضع االسئلھ االتیھ لتكون منھجا یقوم علیھ البحث 

  ماھي اھمیة مستقبل االدارة في ظل التطور التكنلوجي والتغییر المستمر في اقتصادیات الحیــاة الیومیــة؟: اوال  

  الصغیره تصلح للتطویر االجتماعي واالقتصادي في البلد؟                           ھل المشاریع : ثانیا 

  مدى امكانیة استثمار الھندسھ النفسیھ في تطویر المشاریع الصغیره وضمان مستقبلھا ؟: ثالثا 

  المحــــــور االول 

  مستقبـــــــــــــل االداره

قادم وفق اسس علمیھ معتمده من اجل مواجھھ ذلك المستقبل المجھول المستقبل علم فاعل یھدف الى التعرف لما ھو  
ولما كانت االدارة ھــي االســاس الذي تقوم علیـھ اي منظمھ مھما كان ھـدفھا وحجمھل , الي مجـال من مجاالت الحیــاة

رة لتحقیق التالقح بین علمین وھذا دفــع الـى انشـاء المراكز العلمیھ التي تقوم بدراسة المستقبل في مجال االدا,وشكلھا
  :وفي ھذا المحور نعمل على االجابھ على التساؤل االول ,مھمین ھما المستقبل واالدارة 

لیشمل " ماھي اھمیة مستقبل االدارة في ظل التطور التكنلوجي والتغییر المستمر في اقتصادیات الحیاة الیومیھ ؟"
  :المحور 

  المفاھیـــــــم : اوال 

   :ــــــبلالمستقـ-  1

 :ھناك العدید من المفاھیم لعلم المستقبل نورد منھا 

أن المستقبل لیس منبت الصلة بالحاضر، لیس فصال  جدیدا في كتاب 1989:11)سعد الدین وآخرون ، (یورد  - 
ییر في المجتمع ال یبدأ من فراغ، بل أن المستقبل ھو  الحصیلة التركیبیة لما یتتابع من أحداث   وعملیات التغ,  التاریخ

 .                   أو الوافد إلیھ 
 

المستقبل ھو الزمن الذي سوف یاتي بعد الحاضر  او االحداث التي ستحدث ) Oxford,2004:525(وفي قاموس  - 
  . الى  التخطیط القادم  ومن ثم نحتاج

 :االداره  -2

 Robbins&Katze1986:17)   (على فعـالیات مكتملة من خالل النـاس  حدد االدارة ھي الكـفاءة بالحصـول
االخرین العاملیــن بالوظائف والفعلیات االولیة تدار من قبل المدراء ویمكن التعبیر عن الوظائف بشكل 

اعتبر االدارة عملیات من الفعلیات التي یمكن (Thakur 1995:4)  ).التحكم,القیادة,التنظیم,التخطیط(نموذجي
التقدیر بكیفیة حدوئھ ومن (التنظیم,)التقدیر بما سیعمل(   وھي التخطیط,كنھا مرتبطھتقسیمھا الى اربعة خواص ول

 ).االبداع(ومن ثم تم اضافة وظیفھ اخرى ھي ,)التأكیدعلى انجاز الخطط(الرقابة,)االسلوب التاثیري(القیاده,)سیقوم بھ

  : مستقبل االدارة : ثانیا 
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سة مقاییس ووظائف تھـدف تبسیط االعمال واالتصال والتفاعل مع التطور التكنلوجي السریع ادى الى ضرورة درا 
  ) 2006:89العزاوي:(الزمـن المستقبلي ومن ھذه المقاییس

   
 :الرؤیا المستقبلیة  - 1
  -(County,2001:4)   الرؤیا اعتبرھا اختبار التكــامل لالنتاج والخدمات والعملیات المختلفھ لتطویر العالقة بین

 .قبلالحاضر  والمست

   (Childu,1987:8)- اعتبرھا ھي التصور للمستقبل فھي تعطي توجیھــا وھدفا الي مشروع فھو صورة ذھنــیة
  . وھي تنبثق مع حدسنا وتتأثر بافتراضتنا عن الناس وعن العالم ,لمستقبل مشترك كما سیبدو علیة الغد  مثالــیھ فرید

   

  )1989:251منصور، ( ھي : الخبـــرة   - 2 

درات التي  تعد األكثر شجاعة واألفضل و ھي في الواقع محصلة تراكم خبراتنا الشخصیة مما اكتسبتھ من معاییر الق 
وإدراكات وأفكار ومشاعر ومیول وسلوك وحركھ وفیھا یرتقي سلوك اإلنسان، فنحن نتذكر ونحتفظ  في الذاكرة بما 

ذاكرة تسمح لنا باستخدام ھذه المفاھیم في تنظیم تكون لدینا من مفاھیم عن األشیاء والقوانین ووجودھا، وال
  .سلوكناونشاطنا في المواقف القادمة مستقبًال

  

 Mission ) المھمـھ(الرسالة  - 3 

  (Kane & Associales,1988:1)   اعتبر الرسالھ ھي العمل الذي نحن فیھ وماذا نعمل لدعم القوة التشغیلیة
جود كیان لتصمیم االستراتیجیة والرغبھ في الوصول الى النتائج وھي السبب الرئیسي لو,العمل في انجــاز
  .  وكذلك من خاللھــا تسعى االدارة لتكوین مصادر للعملیات لغرض االستراتیجیة الرسیمة لالھداف ,المطـلوبة

  

            Thinking   التفكیـــر- 4 

واإلحساس من الخارج عن طریق الحواس الى  ھو عملیة معالجة المعلومات ،فھناك كم كبیر من الصور واألصوات((
في الذاكرة، والتفكیر عملیة تصنیف ومقارنة وتقییم لھذه المعلومات على ضوء منظومة اإلیمان واالعتقاد  الداخل

والقیم، وبالتالي صیاغة استراتیجیة ینتج عنھا تعبیر لغوي أو سلوكي كما ینتج عنھا تأثیرات فسیولوجیة في العضالت 
 (www.acldawah.Net)))وتغیرات الوجھ والتنفس

(Liejka,1998)   اعتبر التفكیر االستراتیجي بانھ توفر فرصة موضوعین توضع مع منھج وقد وضحھ في النموذج
  : االتي 

 

  

  

  

 

http://www.acldawah.Net)
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 )1(مخطط

  عناصر التفكیر االستراتیجي

M. Liejtka: Strategic Thinking: 199  

  

 (Kan &Associates,1998:4)عتبر دور التفكير االستراتيجي ليس فقط ماذا سيحدث ولكن على ما نحن نرغب اني 
 .لمنظمه لكي يقترب من هذه المهمهوتهيئة ا,لكي تستفيد المنظمة التخاذ االجراء الالزم , يحدث

 .   وتھیئة المنظمھ لكي یقترب من ھذه المھمھ,لكي تستفید المنظمة التخاذ االجراء الالزم   

 

    Objectivesــداف االھ - 5 

 :األھداف ھي األساس التي تعمل على تحقیقھا إدارة المنظمة وھي المستقبل الذي نرجو الوصول إلیھ ویعتبر 

(Thompson&Steickland, 1993:4)  الغرض من وضع االھداف ھو الوصول لرسالة المنظمھ والسعي
  . المادیة المتاحھ حالیا وفي المستقبلللوصول الــى االھداف من خالل استثمار الموارد االنسانیھ و

  (Hunger&Wheeien,1998:111)  اعتبر االھداف مقیاسا لفحص رسالـة المنظمھ وھي النتیجــھ النھائیھ
  .وأن تفكر اإلدارة بما تنجزه في المستقبل, االستراتیجیات  الختیار

التفكیر 
 االستراتیجي

 سیاق الفرضیات

 النظم التنبؤیة مركز الھدف

 التفكیر في الزمن الفرص المناسبة
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  التخطیط المستقبلي - 6

ة تطویر رسالة المؤسسة وأھدافھا وخططھا وسیاساتھا للمرحلة التخطیط عملی) 92: 1996القطامین، (یعتبر  
  . القادمة

  

  المحور الثاني

  ادارة المشاریع الصغیــــره

ركزت منظمة العمل الدولیھ اھتمامھا في آواخر الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي على تنمیة المشاریع الصغیره 
عدد من المشاریع المخصصھ للمؤسسات الحكومیھ مشاریع القطاع والتعلیم المھني من خالل ,والمتوسطة الحجم

وتعد التربیھ عنصرا ھامالتنمیھ االتجاھات ,وشملت تدریب اصحاب المشاریع على مھارات ادارة االعمال,الخاص
  ).2008:1جورج.(الریادیھ لدى اصحاب المشاریع في المستقبل

ھل المشاریع الصغیره تصلح للتطویر االجتماعي واالقتصادي :ومن خالل ھذا المحور نعمل على االجابھ على السؤال 
  في البلد؟

  - :مما تطلب توضیح 

  :مفاھیــــــم: اوال 

یمكن ,عملیا )منفعھ اجتماعیھ(ھو فكرة تترجم الى نشاط مخطط لھ یدر ربحا مادیا او معنویا :   مفھوم المشروع  - 1
  -:اریع اذا ما اتبعت فیھا الخطواتاالشارة الى جمیع المشاریع والتعھدات على انھا مش

ومن ثم تحقیق الھدف وصوال الـى المنفعھ ,التنفیذ واالنجاز والمراقبھ بشكل ناجح ,التنظیم لنشاط معین ,التخطیط 
  )2008:6جورج. (او المعنویھ /و المادیھ

      

الربح ولھا خصائص تمیزھا  ھو منظمھ اعمال صغیره یقیمھا افراد لممارسة نشاط اقتصادي بھدف: العمل الصغیر .2
اي االعمال المرخصــھ والتي احجامھا من ,ویھتم علماء االدارة باالعمال القانونیھ ,عن االعمال متوسطھ وكبیره الحجم

  )2008:17:برنوطي.(الصغــیره جدا الى  العمالقھ

  

وھو یحقق ,مال كبیرا وناجحافرد یقیم عمال صغیرا ویجعل منھ خالل فتره قصیره ع   (Entrepreneur) الریـاده - 3
فیفضل العمل (فالریادي ھو شخص یتمتع بالنزعھ االستقاللیھ .ذلك لكونھ  یتمتع بمھارات محددة نسمیھا مھارات ریادیة

یعتبر العلماء بیل غیتس مؤسس شركة مایكروسوفت نموذجا للریاده النھ اسس )[ لدى االخرین لحسابھ عن العمل
ولھ مھاره اقامة عمل تجاري ناجح ,وكذلك النزعھ للمخاطره ] وات عمال عمالقا وناجحاشركھ صغیره وجعلھا خالل سن

   )2008:26برنوطي( یتمكن من توسیعھ بسرعة
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یھتم علماء االقتصاد بعدد الوحدات االقتصادیھ التي یتكون منھا االقتصاد والحجم : المفھوم االقتصادي للعمل الصغیر .4
یھم ,لذلك اذا كان االقتصاد ضعیف ویسوده البطالة, المحلي وبحالة التنافس في السوق   للمساھمات في تكوین الناتج

  .وبالتالي تقلیل الفقر بالمجتمع ,االقتصادیین زیادة اعداد ھذه الوحدات لتقلیل البطالھ

  

الضافھ الى با,یعتبر علماء االداره العمل الصغیر ضمن مؤشر عدد العاملین:  مفھوم االداریین للعمل الصغیر .5
  : مؤشرات وخصائص اخرى اھمھا 

اي انھ  یتطلب االستمرارلممارسة نشاطا اقتصادي   بھدف الربح )  ولیس مجتمع او دولھ (منظمھ یقیمھا اشخاص -
  .مسجــل او مرخص قانونا للعمل بموجب قانون الشركات التجاریھ 

واساسا ھو ان العاملین ,الیزید عن موظف وعامل,یناي انھ یستخدم عددا محدودا من العامل  صغیر بعدد العاملین -
  .یعملون بموقع متقارب وجھا لوجھ بحیث یعرفون بعضھم شخصیا

االفراد المالكین ھم الشركھ /اي ان الفرد,غالبا مایكون العمل الصغیر شركة افراد ولیس شركة اموال  شركة افراد -
  .ولیس للشركھ وجود منفصل عنھم

  ).غیر منوع(حدا مشروعا اقتصادیا وا -

  .المالكین بانفسھم/ یدیر المشروع اصحابھ  -

  .تسودالعالقات الشخصیھ بین العاملین -

  .في صیغ العمل  )ولیس الرسمیھ(الصغیر بھیمنة الشخصیھ تھیمن الشخصیھ في تنظیمھ اي یتمیز العمل -

غیر  في منطقھ صغیره ویتعامل مع الص" المتجر"واحیانا في منطقھ محدده ویخدم,) في سوق محلي ( یعمل محلیا -
  .  عدد محدد من المجھزین المحلیین

  .اي یحصل على ترخیص عمل من دولھ واحده فقط: ذات جنسیھ واحده -

  .صغیر مالیا ویعتمد مصادر تمویل داخلیھ  -

  

فالبعض , ا مفھوم العمل الصغیر یختلف من حكومھ الى اخرى حسب اھتماماتھ:  مفھوم الحكومات للعمل الصغیر  - 6
والبعض حسب دوائر االقتصاد المھتمھ بعدد المؤسسات التي ترخصھا ,حسب مبلغ االرباح الخاضعھ للضریبھ یحــدده

اذ تخضع لقانون العمل االعمال ,ووزارات العمل تعرفھ في ضوء عدد العاملین,سنویا والوظــائف الجدیده التي تستحدثھا
حسب الدولھ ومنھا الدول النامیھ والمنظمات الدولیھ التي تساعد ھذه  10ل اوعما 5التي یزید عدد العاملین فیھا عن 

كما ان اھتمامھا ھو لیس حالة "عدد العاملین "تعتمد مؤشر ,كالبنك الدولي والھیئات التابعھ لالمم المتحده,الدول
ل الصغیره وتمكینھا من البقاء والمساعده في اقامة االعما االحتكار في االقتصاد بل معالجة مشاكـل الفقر والبطالــھ

  ) Megginson:1991:15.  (والنجاح 
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  : اھمیة واھداف االعمال الصغیره :ثانیا 

اال ان الدراسات ,في ضوء ثورة الصناعات الكبیره,جاء وقت ظھرت قناعھ بان االعمال الصغیره في طور االنقراض 
كما بدأت ومنذ الثـمانینات من القرن ,لشركات العمالقھ فیھاحتى في الدول التي تنتشر ا, العلمیھ اثبتت اھمیة وجودھا

ولعل ( الماضي الكثیر من االعمال الكبیره تشعر بان الحجم الكبیر یفقده المرونھ مما قاد الى حملة تقلیص احجامھا 
فیر الفرص للكثیرین اضافة الى تو) االزمھ االقتصادیھ االخیره خیر دلـــیل علــى النتائج السلبیھ في التوسع باالعمال 

ودفعت التغیرات االجتماعیھ واالقتصادیھ والعملیھ ,من اقـامة اعمال صغیره باالعتماد على ثـورة االتصاالت والتكنلوجیھ
  .في زیادة عدد من یفضلون اقامة اعمال خاصھ بھم عوضا عن العمل كموظفین في شركات كبیره

ولعل من اھــم , الغربیھ سعة انتشار االعمال الصغیره واھمیتھا  واظھرت االحصاءات والدراسات العلمیھ في الدول 
االھداف لالعمال الصغیره في االقتصادوالذي توضح من خالل الدوریات الصادره في الوالیات المتحده االمریكیھ منذ 

 ) 2008:57:برنوطي: (اربعة الى خمسة عقود ھي

وقد اثبتت  , ,من مجموع المشاریع ضمن اقتصادیات اي دولھتشكل المشاریع الصغیره نسبة كبیره : كثیرةالعدد-  1
من مجموع االعمال المرخصھ للعمل كانت %96في الوالیات المتحده بان اكثر من  1984احصاءات عام 

من مجموع %97أشخاص حوالي  5كما تبلغ نسبة مــن یستخدمون اقل من ) عامل 50تستخدم اقل من (,صغیره
 .االعمال المسجلھ

حالة تنطبق على الكثیر من الدول وخاصة تــلك الدول التي كانت تعتمد انظمھ اشتراكیھ كیوغســالفیھ  ورومانیا وھذه ال
حیث كانت تنتشر فیھا االعمال الصغیره التي تشمل الخدمات الشخصیھ والحرف والمتاجر الصغیره ,وبولندا وغیرھا

  . وغیرھا ... ......والمطاعم 
 
اظھرت الدراسات العلمیھ بان االعمال الصغیره منتشره في كافة القطاعات  :اعات االقتصادیھ منتشره في كافة القط - 2

  . االقتصادیھ بما في ذلك الصناعیھ وقطاعات البنیة التحتیة اضافة في االعمال التجاریھ والخدمات 
  
ره من قطاع الى آخرفھي الصغی تختلف ھیمنة المشاریع:  ھیمنة المشاریع الصغیره على القطاعات االقتصادیھ - 3

ولكنھا اقل ھیمنھ في قطاع , وتجارة الجملھ, والخدمات التجاریھ,في قطاعات االنشاءات)اي تشكل النسبة االكبر(تھیمن 
  .الصناعھ

 
ففي الدول الغربیھ توفر ,تعتبر االعمال الصغیره مصدرا مھما لتوفیر فرص العمل:مصدر لتوفیر فرص العمل  - 4

  .ام في اقتصادیاتھامن فرص االستخد50%
  
اثبتت الدراسات االعمال الصغیره تخلق وتستحدث وظـائف جدیده اكثر بكثیر من   : مصدر لخلق فرص عمل جدیدة - 5

  .االعمال متوسطة الحجم والكبیرة
  
العمال ففي الدول الغربیھ الصناعیة ذات االقتصاد الكبیر تسھم ا: مصدرا لتنمیة الناتج القومي والثروه االقتصادیھ - 6

  .من الناتج القومي %30الصغیره بتنمیة اكثر من
  

وخیر مثال على ھذا ھو شركات انتاج السیارات تحتاج االف من االعمال  اساس للصناعات واالعمال الكبیره - 7
وھذه االعمال ,الصغیره التي توفر الوقود واالدوات االحتیاطیھ والمستلزمات االخرى كالصیانھ والتصلیح والنقل

    یره ضروریة للنمو السلیمالصغ
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 ,فان كلفتھا ستكون كبیره ولن تستطیع ان تلبي الحاجھ لھـا,فلو قامت الشركات الكبیره بتنفیذ كل ھذه االعمال بنفسھا

  .ونفس الحال ینطبق في الشركات التجاریھ والخدمیھ حیث یتولى عملیة التسویق والتجھیز االعمال الصغیره لذلك
  
تظھر الدراسات العلمیھ بان اكثر من ثلث براءات االختراع التي تسجل سنویا تعود : الذاتیھ واالبداعمصدر للمبادرة  - 8

  .ولیس للشركات الكبیره التي تنفق المالیین على البحث والتطویر ,الى االفراد واصحاب االعمال الصغیره
  
القلیات في المجتمعات لتاسیس اعمال صغیره یتم ھذا البناء من خالل مساھمة ا: بناء التنوع الثقافي واالقتصادي - 9

كاقامة مطعم عربي او متجر لمواد یحتاجھا العرب او مصنع مالبس او غیرھا التي ,تخدم الحاجھ الخاصھ لالقلیھ
مما یوفر ألبناء االقلیھ مجاال لممارسة نشاط اقتصادي الیستطیع منافستھم علیة , تحتاجھا أ بناء االقلیھ في بـلد اجنبي

  .اء االكثریھ حیث توفر لھم الفرصــھ للحفاظ على تراثھم وتقالیدھم وھویتھم الثقافیھابنـ
  
  

  :اسس بناء المشروع الخاص الصغیر  :ثالثا 
 اي عمل من االعمال یتطلب تحدید الخطوات التي یعمل ضمنھا المشروع لضمان تحقیق االھداف التي جاء من اجلھا  

                                                                                                                     www.dr-al-adakee:   تطلب العمل بموجبھا النشاء مشروع صغیر باالتي ویمكن تحدید االسس التي ی,المشروع
       

  :وتتضمن ھذه : دراسة الجدوى االقتصادیھ  - 1
  والتعرف على منافذ توزیع المنتج اوالخدمھ للمشروع المراد انشاءه  للمشروع دراسة الجدوى التسویقیھ*   

  ضرورة التعرف على مدىاحتیاجات المشروع من اجھزه وادوات مضاف الیھا الخبرات  :دراسة الجدوى الفنیة *       
  .المطلوبھ         

  وع في المجتمع واحتیاجات افراد المجتمع ضرورة التعرف على مدى اھمیة المشر :دراسة الجدوى االجتماعیھ *   
  .للمشروع     

  التعرف مدى تفاعل المشروع وتأثیره وتأثره بالبیئھ المحیطھ التي سیعمل  المشروع : دراسة الجدوى البیئیة*   
          .                                                               ضمنھا ومدى تقبل المجتمع للمشروع     

   التخطیط لكیفیة تسدید القروض في حالة اعتماد المشروع على القروض من المصارف :  اسالیب تسدید القروض*   
  . او  مصدر آخر     
  
  :تحدید االھداف الخاصھ بالمشروع  - 2
وم المشروع  لكل مشروع اھداف وھذه االھداف ابتداءا تكون قریبھ ویتطلب تحقیقھا وتستمر بالنمو والتطور ویق  

  .   باخذ ابعاد اكثر كلما تطور العمل بالمشروع وتحقیق اھدافھ 
         

  :اختیــار االســم  - 3
  .   یفترض ان یكون للمشروع ھویة وتتمثل ھذه الھویة باختیار اسم للمشروع لیمثلھ ویعرف بھا في السوق

  
  : الشكـل القانونـي للمشـروع  - 4

مھما كان حجمھ ضمان قانوني  یعمل بموجـبھ واستمراریة  وجوده واالبتعـاد عن یتطلب ان یكون الي مشروع و 
  . وھذا الضمان یعطي الثقھ والدافعیة للمشروع  وتطویر عملھ ,المسائلة  لسبب او آخر 
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  :  وجود قواعد بیانات للعمالء  - 5 
صول لھم سواء من الموردین للمواد من ضروریات اي مشروع ان تكون فیھ قواعد بیانات عن العمالء وكیفیة الو  

  , المراد العمل بھا او المستھلكین لخدمات او انتاج المشروع 
  
  :االحتفاظ بالسجالت المالیة  - 6
الجوانب المالیھ والحسابیھ ن ضروریات المشروع باعتبارھا تحدد مدى نجاح او فشل المشروع من ناحیھ وكذلك من   

التعریف على نقاط قوة وضعف المشروع و بالتالي وضع  استراتیجیة متجدده  خالل مراجعة ھذه السجالت امكانیھ
  .للمشروع حــسب المؤشرات المالیھ التي في الغالب خاضعھ لتغیرات السوق 

  
  

  مستقبل المشروع الصغیــر: رابعا 
  

وعند انشاء ,روعاي عمل مھما كان حجمھ یبدأ بفكره وھذه الفكره اما مبتكره او تقلید لفكرة سابقھ واصبحت مش
المشروع والعمل بھ تحقق اھدافھ یبدأ المشروع باتخاذ ابعاد جدیده تطلبھا االھداف الجدیده التي تاتي لتطویر المشروع 

ویأخذ ھذا التطور اشكال جدیدة فقد یأخذ بشكل تطویر حجم المشروع وانتقالة من مشروع صغیر الى مشروع متوسط ,
ومن ذلك نجد ,رتبط بالحجم بل بتنوع المنتج او الخدمھ التي یعمل في ضؤھا المشروع اویأخذ شكل آخر الی,ثم الى كبیر

والذي یشمل ,بان مستقبل المشروع  یرتبط بمفھوم النمو وھذا النمو یعني التغیر الجذري الذي یحدث في المشروع
  فاي عمل   ,التغیر في حجمھ وفي الكثیر من خصائصھ

ویمكن تلمس ھذا التتغیر اذا تابعنا خصائص واھتمامات وعالقات اشخاصا ,زمنكأیة منظمھ ینمو ویتغیر بمرور ال
اذا عدنا الیھم بعد سنھ سنجد بانھ حصلت الكثیر من التغیرات في عالقاتھم واھتماماتھم ,اقاموا الیوم عمال جدیدا

وھي تحصل نتیجة التعلم ,وھذه التغیرلت تحدث تدریجیا وتحدث حتى لو لم یسعون الى ذلك ,واسالیب العمل وغیر ذلك 
ونفسر ,وستكون اكثر بكثیر لو عدنا الى العمل بعد خمسة او عشرة سنوات, وتراكم التجارب وأثر الظروف الخارجیھ

  . حدوث التغیر بانھ یحصل لكون العمل ھو كیان اجتماعي حي 
وھوما  یحتاجھ ,جھ وایجابي من ذلك یتضح بـان مستقبل النمو للمشروع ھو التأكد من حصول التغیر بشكل متعمد ومو

  : ویمكن تحدید المتطلبات لعملیة ادارة نمو المشروع ومستقبلھ الى,اصحاب المشروع الصغیر لتنمیة المشروع
  
اي منظمھ مھما كان حجمھا یتطلب ان یكون ھناك نمو لھا وھذا النمو ھو نتیجة االستعداد :  االستعداد للتغییر- 1

  -:وھذه التغییر یكون حصیلة اسباب متعدده منھا , للتغییر) مھالمنظ(والرغبة الدارة المشروع
  . النجاح الذي حققھ المشروع مما یتطلب التغییر والتطویر للمحافظھ على ذلك النجاح - 
     الفشل في تحقیق اھداف المشروع مما یدفع الى ایجاد اسلوب بدیل لتالفي الفشل باعتبارادارة المـشروع   - 

  .لنجاح او الفشل مسؤولة عن ا    
  تغییر الظروف الخارجیة المحیطھ بالمشروع سواء كانت اقتصادیھ او اجتماعیة اوسیاسیھ مما یتطلب    -            

  . مواكبة ھذه الظروف والتغییر بما یالئم ھذه المتغییرات               
  .والتطویر لعمل المشروع  المنافسھ عند ظھور مشاریع اخرى جاءت لتقلید المشروع یتطلب التغییر- 

  
  

خالل العمل وتنفیذ المشروع تتناما الخبرات الشخصیھ في مختلف مجاالت ومراحل العمل  من:تنــامي الخبــــره   - 2
مما یشجع الى رسم مستقبل افضل للمشروع كنتیجة لمحصلة ما تم اكتسابھ من افكار ومشاعر تتطلب االرتقاء باالھداف 

  . عالتي جاء بھا المشرو
لما كان للمشروع رسالة جاء لتحقیقھا وھي تمثل العمل الذي نحن نعمل ضمنھ وماذا علینا ان :  رسالــة المشـروع - 3

ھذا كلھ یؤدي الى , نعمل لدعم قوة االستمرار والسبب لوجود استراتیجیھ الرغبة في الوصول الى اھداف المشروع
  .عدعم النمو المستقبلي للعمل الذي یقوم بھ المشرو
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اخذت التكنلوجیا المتطوره الدخول في كل مجاالت الحیاة والبد الي مشروع التأثر بھذه  :التطور التكنلوجي - 4
مما ینعكس على متطلبات تقدیم المنتوج او الخدمھ للمشروع بادخال التكنلوجیا الحدیثھ ,التكنلوجیا من قریب او بعید

  .ات المشروعلضمان االستمرار في السوق وقبول المجتمع لنشاط
  

ادارة المشروع تحدد قدراتھا ابتداءا من البدء بالمشروع واستمرارا الى ما تسعى الى الوصول : تحدیـد القـدرات - 5
والقدرات تأخذ مختلف االشكال سواء القدرات البشریھ والمالیھ والتكنلوجیھ والبیئھ ,الیھ مستقبال ضمن رؤیا واضحھ

         .التي یعمل ضمنھا المشروع

  
  المحــــور الثالـــث 

  
مدى امكانیة استثمار اسس الھندسھ النفسیھ في تطویر المشاریع الصغیره وضمان : الھـنـدســة النفســـــــــیة 

  مستقبلھا ؟

  :ھذا مایحاول ان یعمل المحور على االجابھ علیھ من خالل التعرف على  

  

 الھندسة النفسیة بدایات: أوًال

   ھ الجزء االكثر فاعلیھ من نظام البرمجھ اللغویھ العصبیھتعتبر الھندسھ النفسی

) Programming  Neuro –Linguistic  ( ففي ,الذي یعمل الیجاد عالقات متمیزه بین االفراد في مختلف المجاالت
لبرمجة  اللغویة للذھن  بفكرة)   (Richar Bande&John Grinder جاء العالمان االمریكیان   1975عام

 اللغویات م منھم عال علماء آخرین جزء منھا بالھندسة النفسیة، وقد اعتمد بناء عملھما على أبحاث قام بھاالمتمثل 

) (Noam Chomsk والدكتوره   Virginia Strir)  (ومن المدرسھ السلوكیھ                      :  

     ) (www.Unlimided.net  (Fritz Peris)العالم االلماني  

العلم بخطوات كبیره وسریعھ في العقدین الثامن والتاسع من القرن الماضي وانتشرت مراكزه وتوسعت واستمر ھذا  
معاھد التدریب في مختلف البلدان االوربیھ وحتى البلدان العربیھ توجد ھناك مراكز للھندسھ النفسیھ مثل 

االستخدامات  -افاق بال حدود–تكریتي في كتابھ واورد الدكتور محمد ال.االمـارات الـعربیھ,البحریـن ,  السـعودیھ,سـوریا
  :واالسالیب للعلماء في كیفیة استثمار اسس ومبادئ الھندسھ النفسیھ

واالسالیب الثقة اسالیب التأثیر باالخرین وطرق تاسیس االلفھ وكسب ) Richardson J. 1981:254 (فقداستخدم 
والمفاوضات والعالقات ,في البیع والشراء والتربیھ والتعلیمالمثلى لعرض االفكار والمقترحات واقناع االخرین بھا 

  . الزوجیھ واالسریھ

فقد اھتما بكیفیة احداث التغییر على مستوى االفــراد  Richard Band&John Grinder:1981:253 )(  اما 
 (Connirae &Steve Andreas:1989:251) و اھتم كل من ,والمنظمات لتحویل السلوك السلبي لسلوك ایجابي 

التعامل ,بتطبیق الھندسھ النفسیھ في مجاالت الحیاة المختلفھ لتحقیق التعلیم وتحسین العالقات وازالة اعراض الحساسیھ
  .كیف نكسب احترام االخرین,مع االنتقادات

  

http://www.Unlimided.net)
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ھا في كطریقھ لتغییر المعتقدات واالبداع بالعمل واستمر علماء اخرین باستخدام) Robert 1990:254(  استخدمھا 
التحفیز والتخلص من القلق وتغییر السلوك والعادات ومن ثم بمجاالت الحیاة الخاصھ بادارة االعمال  استراتیجیات

  . والتفكیر النظامي الذي اصبح احدفروع الھندسھ النفسیھ   ومھارات التعامل مع االخریـن

 ماھي الھندسھ النفسیھ؟:ثانیا 
نسانیة والتعامل معھا بوسائل وأسالیب محددة حیث یمكن التأثیر بشكل حاسم طریقة منظمة لمعرفة تركیب النفس اإل

وسریع في  عملیة اإلدراك والتصور واألفكار والشعور وبالتالي في السلوك والمھارات واألداء اإلنساني الجسدي 
 . والفكري والنفسي بصورة عامة 

تطویر أفراد المجتمعات في مختلف مواقعھم واعمالھم، وھي تعتبر الھندسة النفسیة من المفاھیم الحدیثة الھادفة إلى  
وفعالیاتھ  باعتبار الجھاز العصبي ھو الذي یتحكم في وظائف الجسم وادواتھ أحد أشكال البرمجة اللغویة العصبیة

  وقدراتھ، كالسلوك 
رة العالم الخارجي في والتفكیر والشعور واللغة ھي وسیلة التعامل مع األخرین، أما البرمجة فھي طریقة تشكل صو

  .ذھن اإلنسان أي برمجة دماغ اإلنسان
مفھوم الھندسھ النفسیھ یقوم على بناء مھمات كیفیة )  Connirae&Stave 1988: (254واعتبر الباحثان  

ألحداث تغییر إیجابي ووضع استیراتیجیات تساعد على االستجابة السلیمة للنقد من األخرین وتغییر استخدام الزمن 
، اعتبره علم یدرس طریقة التفكیر في إدارة www.Alphatraning)العنزي(أما .  عاییر وبناء العالقات اإلیجابیةالم

یحدده طریقھ او ) 2003:19التكریتي،(و . الحواس ومن ثم یرجح ذلك وفق الطموحات التي یصنعھا اإلنسان لنفسھ
سلوكھ وتنقیة عاداتھ وتشحذ ھمتھ وتنمیة ملكاتھ  وسیلة تعین اإلنسان على تغییر نفسھ، وإصالح تفكیره، تھذیب

لى التجربة واالختبار ویعود إلى ا وھو علم جدید یستند ومھاراتھ وكذلك وسیلة تعین اإلنسان على التأثیر في غیره
  .نتائج ملموسة، وتنظر إلى قصة النجاح والتفوق على أنھا عملیة یمكن صناعتھا ولیست ولیدة الحظ أو الصدفة

, باعتبارھا وسیلة تساعد اإلنسان على تغییر نفسھ)  Bandler & Grinder ( 1982:153ن  كل مویذھب 
واذا ملك االنسان ھذین االمرین كان لھ كل ,وتفكیره وسلوكھ  وعاداتھ وكذلك تعینھ على تغییر النفس وتغییر االخرین

  .مایرید وكل مایطلب 

  

  الھندسة النفسیة أھداف: ثالثًا

النفسیة العدید من األھداف التي من خالل استثمارھا یحقق الفرد تحسین عالقاتھ وتطویر عملھ في  وصفت الھندسة  
أي موقع    یكون فیھ بالمجتمع، وكذلك إمكانیة اعتبار ھذه األھداف دلیل عمل لإلدارات والقیادات في أي منظمة مھما 

   :ذه األھداف كان شكلھا أو أھدافھا التي وجدت من أجلھا تلك المنظمة، ومن ھ
  .التعرف على بنیة الخبرة الذاتیة - 1
 .السیطرة على المشاعر - 2
 .التخلص من المخاوف والعادات غیر المرغوبة - 3
 .تعتبر أداة تعلیمیة لكیفیة استخدام الفرد لدماغھ - 4
تك ُون أداة مبتك رة لمعرف ة أس رار ال نفس البش ریة وطریق  ة التعام ل معھ ا بط رق وأس الیب معین ة بحی ث یمك  ن              - 5

 .یر في عملیة اإلدراك والقصور والشعور وبالتالي في السلوك والمھارات واألداء الجسدي والفكريالتأث
 .سھولة إنشاء انسجام بین الفرد واآلخرین - 6
 .التعرف على إستراتیجیتھ بنجاح وتفوق ونبوغ اآلخرین ومن ثم تطبیقھا على النفس  - 7
 .ممارسة سیاسة التغییر السریع ألي شيء نرید لھ األفضل - 8
 .التأثیر باآلخرین وسرعة إقناعھم - 9
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وفي سبیل الوصول لھذه األھداف یأخذ باالعتبارات الدینیة والقیم االجتماعیة لكونھا وسائل سامیة لتحقیق ھذه  
                  :                                                                                                      األھداف عن طریق

  ):تحدید الھدف ( الحصیلة  - 1

تعني الحصیلة ماذا نرید أن نحققھ؟ ولما كانت الھندسة النفسیة علم یسعى إلى تحقیق النجاح والتطور، فعلیھ یعتبر  
 تحدید الھدف أول  خطوة على طریق النجاح والتفوق وھناك سؤال یتكرر دائمًا ھو لماذا أقوم بھذا العمل؟ أو ما ھي
النتائج المتوقعة من ھذا العمل ؟ فالحصیلة إذن ھي ھدف أساسي وھي قرینة النیة أو أنھا النیة ذاتھا، فإذا كانت ھذه 
النیة منسجمة مع القول والعمل فیكون اإلنسان صادقًا مع نفسھ، فیحقق األھداف الخیرة صراحة وضمنًا، وقد تكون 

ه، ولكن ھل ھذه األغراض والمقاصد محددة أم مبھمة غامضة ؟    النیة غیر القول والعمل فیخدع نفسھ ویخدع غیر
  :ولكي نحدد ا لھدف یتطلب

أن یكون ھناك ھدف إیجابي؛ أي تحدید ما نرید ولیس ما ال نرید، أقول أرید أن أطور العمل، وال نقول ال أرید  -  أ
  .أن أبقي على العمل كما ھو

لو تعلق األمر بشخص آخر، فأن العبء یقع على  أن أكون مسؤوال عن تحقیق الھدف ولیس شخص آخر، حتى - ب
 .الفرد الذي یسعى لتحقیق الھدف ولیس على أحد غیره

  . أن یكون ھناك مقیاس للنجاح، فاإلداري الناجح یكون إداریًا بعد أن یحقق النجاح في العدید من المواقع  -ج             

جابة عن متى ؟ كیف ؟ أین ؟ من؟ واضحة محددة تخیل الھدف بتفاصیلھ ونتخیل تحقیق الھدف وتكون اإل -د
  . منفصلة

  ..التعرف على ما ھو یعیق تحقیق الھدف، فقد یكون ھناك أھداف أخرى تتعرض مع الھدف  االول االساسي  -ھـ 

  .  تحدد األھداف بشكل مكتوب وواضح ودقیق ومختصر وعلى شكل عبارات مرقمة - ز

  . شك، وأن نوقن بأننا نصل الھدف وتحقیقھاإلیمان بالھدف إیمانًا ال یشوبھ  -ح

  

  )قوة المالحظة واالنتباه، جمع المعلومات( االستعمال األمثل للحواس - 2

والحصیلة المطلوبة ھي الحالة الجدیدة التي تھدف إلى الوصول ) الحالة الراھنة(واقع الحال یحدد الزمان والمكان اآلني 
فالحصیلة إذن إطار زماني ومكاني، أما حدة الحواس فتعني جمع المعلومات إلیھا أي ضمن الزمان والمكان المعینین، 

وبقدر ما تكون الحواس مرھفة تكون كمیة المعلومات ونوعیتھا مساعدة وُمعینة على تحقیق االنتقال من الحالة الحالیة  
االنتباه، اإلدراك : تركة ھيإلى  الحالة المطلوبة، وتتم عملیة اإلدراك لدى اإلنسان عن طریق تظافر خمسة عوامل مش

           :كما في المخطط اآلتي. الحسي،  التفكیر، الذاكرة، ثم التعبیر واللغة
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  )2مخطط (

  مخطط العناصر الخمسة التي تشترك في عملیة اإلدراك

  )56،ص2003المصدر، التكریتي،( 

  

أو الغضب وعلیھ تكون كلمة اإلحساس شاملة حاسة  أما اإلحساس النفسي فھو الشعور، أو التعب أو الحزن أو الفرح 
  .   اللمس والحاسة الحركیة واإلحساس بالمشاعر المختلفة

  ) المرونة( االستعداد للتغییر  - 3

  
( المرونة تعتبر ھي حالة المقارنة  بین حالة الواقع الحالیة والحالة المطلوبة والمعّرفة بالوسائل والسبل والقابلیات  

التي نحتاج إلیھا للوصول لما مطلوب إلیجاد خبرات جدیدة، أي االستعداد لتغییر العادات ) اھا بالمواردوالتي بدعو
والمیول والمعتقدات، فالبد من أن تكون لدینا المرونة في وسائلنا، فنكون قادرین علـى تغییر التفكـیر والسلوك 

  .ر الحاجة إلى تغییر األھدافوالمشاعر، أما إذا كانت الوســائل جامدة ال تتغیر مھما تظھ

التغییر األساس األول والمھم في الھندسة النفسیة واألكثر صعوبة من بقیة األسس، ویمكن أن تتغیر االتجاھات من 
  .وقت آلخر بتغیر األحوال إال أن بعضًا من ھذه االتجاھات یكون مستقرًا ومرتبطًا بھیكل الشخصیة اإلنسانیة

العوامل المتغیرة التي تكون ھذا االتجاه فتحصیل الفرد لخبرات جدیدة قد یغیر في اتجاھاتھ وقد یكون التغییر نتیجة  
السابقـة وقدراتھ المتخذة في زمن معین بشأن موضوع محدد،والتغییر یحدث عند تغییر المعلومات والحقائق التي 

  .توفرت للفرد وكانت سببًا في بناء معتقد أو رأي معین

الثقافي والتعلیمي للفرد قد یجعلھ یعید النظر في قدراتھ وسلوكھ وتصرفاتھ التي سبق أن اكتسبھا التغییر في المستوى 
من خالل تفاعلھ مع بیئتھ التي تأثر بھا لبناء عادات وتقالید وقییم ومبادئ أصبحت ھي المحدد لمسارات الشخص في 

الجتماعي أو المنظمي خالل عملھ الیومي، تعاملھ مع آخرین وفي عالقاتھ سواء كانت على المستوى العائلي أو ا
واألحوال المتغیرة تدفع بالفرد للـتغییر الموازي مع تلك األحوال الجدیدة  وخاصة للتعامل مع اآلخرین، وفـي كثیر من 

نجد  األحیان یكون التغییر ناتجًا عن قوة خارجیة لـھا التأثیر في اتجاھات األفراد وبمختلف الوسائل واألسالیب، فأحیانًا
أدارة المنظمة تسعى إلى تغییر اتجاھات العاملین نحو ظروف العمل أو نحو السیاسات اإلداریة أو نحو التغیرات 

المشروع على أنظمة العمل أو وسائل اإلنتاج، وكذلـك یكون ھناك الــتغییر الذي توجھھ (والتعدیالت التي یدخلھا 
   . 1980:119): ھاشم(أحداث أساسـیة للقبول او الرفض الحكومات ألبناء شعـبھا نحو قضایا أو مواقف أو

     

  

 االنتباه

اإلدراك 
 لحسيا

  التفكیر

 التفكیر

التعبیر 
 واللغة

إشارات 
 الحواس

 الذاكرة
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أن بدایة التغییر بموجب الھندسة النفسیة ولكي یغیر الفرد اآلخرین الذین یتعامل معھم سواء في محیط األسرة أو أي   
  :یقوم التغییر على محیط اخر یقوم أساسًا على تغییر نفسھ أوًال ویكون صادقًا فیما یدعو إلى تغییره لدى اآلخرین وھنا

v اإلیمان بتقویم النفس: 
فإذا لم یكن الفرد جادًا ومؤمنًا بالتغییر فالتغییر الذي یروم تحقیقھ یكون ھشًا وینبغي توفیر جوانب عدیدة لتكوین  

  :استیراتیجیة التغییر للنفس ھي

  قدرات الفرد ومھاراتھ -
 رغبات الفرد ومیولھ وھوایاتھ -
 یة المتاحة للفرداإلمكانیات المادیة والمعنو -
 نقاط القوة والضعف -
 الفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة -

v اإلیمان والتأمل بالمستقبل:  
تأتي عملیة اإلیمان بالتغییر أصًال بعد تقویم واقع الذات وبعد ذلك على الفرد النظر إلى األمام ویحدد فإذا یرید أن یغییر  

  :في المستقبل وعلیھ العمل بـ 

الرؤیا ھي الحلم بالمستقبل او الصورة التي یرسمھا االنسان لنفسھ وما یرغب في ان یكون  Visionتحدید الرؤیا   -
  . علیھ بعد سنوات او مدة من الزمن 

وھي عبارة او اكثر تعبر عن غایة الفرد ما ھیئة وما المجال الذي یود التمیز  Missionتشكیل الرسالة   -
 .جتمع الذي سیتعامل معھ التي یرغب في تقدیمھا والم والخدمھ.بھ

v التخطیط للغایات النفسیة  :  
بعد أن تنضج الرؤیا ویتم تشكیل الرسالة، ویعرف الفرد غایتھ وما یرید الوصول إلیھ في المستقبل، فأنھ یبدأ بالتخطیط  

  :للوصول إلى غایتھ تلك وتحقیق آمالھ وطموحاتھ، ویتم ذلك بتحدید

  ا قریبًاالفعالیات المرحلیة المطلوب تحقیقھ -
 الوسائل المطلوبة لتحقیق ھذه الغایات أو األھداف واستخدام الوسائل األكثر فاعلیة لتغییر النفس -
 برمجة خطوات التغییر -
 السیاسات المستخدمة لتحقیق الغایات والبرامج -

v البدء بالتغییر وعدم التردد    :  
ما نجد بعد أن یحدد أي شخص منا أھدافًا یراد تغییرھا التردد من أكثر األسباب ذات التأثیر السئ على األفراد، فكثیرًا 

  .وعزم  على ذلك إال أنھ وفي اللحظة  األخیرة ال یقوم بذلك

v تقویم التغییر:  
عند العمل بالتغییر وانتقلت التصرفات واألفعال إلى منحنى جدید ینبغي أن یراقب اإلنسان أداءه ویقُوم واقعـھ بعد 

وة بین الواقع الحالي واألمل المنشود ویتم ذلك عن طریق معرفة ردود األفعال عند بدء التغییر ویتعرف على الفج
  .اآلخرین كنتیجة لھذا التغییر
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v مبادئ التغییر:  
  :یعتمد التغییر على مبادئ أساسیة منھا 

  تغیر المادیات بمعدل أسرع من تغیر األفكار - 1
 .استعدادھم للتغییر أكبر) بًاغال(كلما ارتفعت طموحات الناس ومستویاتھم الثقافیة كان  - 2
 .یتفاعل األفراد مع التغییر ویزداد قبولھم لھ كلما توفرت فرص أكبر للمناقشة والتحاور بشأنھ - 3
 .تزداد الفرص بنجاح التغییر إذا توفر فریق عمل من االختصاصین واالستشاریین - 4
وال یمكن التغییر أن ینجح  لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وصوت الفعل أقوى وأعذب من صوت القول، - 5

 .ویستمر بالكالم والخطب ولكن بالممارسة والتطبیق
 التدرج واستخدام إستراتیجیة تجزئة المشروعات أمر مھم لنجاح العملیة التغییریة  - 6
 :أي...) وإال ... أما ( ال تغییر من غیر مرونة، لذا یحذر من اللجوء إلى سیاسة  - 7

  .التغیریة بالكامل وإال فال تغییر أما أن تقبلوا العملیة          

كل تغییر لھ ثمن، فأما أن تدفع ثمن التغییر أو تدفع عدم التغیر، علمًا  بأن ثمن التغییر معجل وثمن عدم  - 8
  .التغییر مؤجل

 .معارضة ونقد عملیة التغییر ظاھرة صحیحة یحسن االستفادة منھا وعدم اجھاضھا -  9
  .فالتعلیم والتدریب على التغییر المراد اتخاذه سبب لقبولھ والتألقھ الجھل بالشئ سبب لمعاداتھ، لذا - 10

كلما كان التغییر مجربًا كان ذلك أدعى للقبول، لذا یحسن أن نبحث عن أماكن تطبیق ھذا التغیر لیكون  - 11
  ذلك سندًا

وكل واحد منھما فیھ  للتغییر اتجاھان، األول من القیادة إلى القاعدة، والثاني من القاعدة إلى القیادة - 12
  مشكالت 

ومن ) لیسھل التطبیق(وسلبیات، وأن أفضل اتجاه للتغییر ھو المزدوج، أي ما كان من القیادة إلى القاعدة  
  ).لتخفیف حدة مقاومة التغییر(القاعدة إلى القیادة 

الھا فیتعاظم  لكل تغییر مقاومة ظاھرة وآخرى خفیة، یتطلب معرفتھا واستمالتھا وترویضھا وعدم إھم - 13
  .أمرھا ویزداد شرھا، خصوصًا إذا كان ذلك یتعلق بالقیم الثقافیة والدینیة واالجتماعیة

الغایة في التغییر ال تبرر الوسیلة، إذ أن غایة التغییر ینبغي أن تكون نبیلة ووسیلتھ ینبغي أن تكون   - 14
  .نبیلة أیضًا فالتغییر عملیة أخالقیة بالدرجة األولى

األسباب التي من أجلھا یقاوم األفراد التغییر مدخل مھم إلزالة ھذه المقاومة ومن ثم نجاح العملیة  تفھم - 15
  .التغییریة

كلما كانت العالقات اإلنسانیة جیدة بین المغیر والمتغیر أصبح التغییر أكثر سھولة وقبوًال والمقاومة أقل  - 16
  .حدة

ن التغییر مطلوب لألجیال الجدیدة وبشكل مستمر لبناء التصمیم على التغییر أساس النجاح لھ، أل - 17
 .المستقبل

         (WWW.Balagh.)  
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v مستویات التغییر:  
  :یمكن تحدید مستویات للتغییر  على النحو اآلتي

  أین ومتى یكون ھذا التغییر؟ في أي مكان وزمان یكون التغییر؟: مستوى البیئة - 1
 .وما الذي یجب فعلھ في ذلك الزمان وذلك المكان، كي یتم التغییرما التغییر المطلوب؟ : مستوى السلوك - 2
 .كیف یحصل التغییر؟ كیفیة استعمال القدرات والمھارات ألحداث التغییر: مستوى القدرة والمھارة - 3
 .لماذا یراد التغییر؟ وھو أمر یتعلق بمعتقدات اإلنسان وقیمھ لتبریر عملیة التغییر: مستوى المعتقدات والقیم - 4
 من الذي سیحصل لھ التغییر، وما دوره؟: وى الھویةمست - 5
 )2003:161:التكریتي(وأخیرًا من لھ عالقة بھذا التغییر على مستوى العالم أو الكون؟: المستوى الروحي - 6

  

 

 
 المحــــــور الـــرابـع

 
  االستنتــــــاجات والتـــوصـــــــات

  

  االستنتاجــــات : اوال

م واالھداف واالسس لمحاور البحث یالحظ ھناك تقارب بینھا للوصول الى نتائج متماثلھ عند استعراض المفاھی    - 1
باالھمیھ اال انھا تختلف باالسلوب وفي حالة التالقح بین ھذه النتائج المراد تحقیقھا یمكن تحقیق مجموعھ اھداف مثالیھ 

  .الیستطیع كل متغیر من تحقیقھ بشكل منفرد ومثالي

بناء المشروع الصغیر ھو ملتقى لعناصر التفكیر االداري المستقبلي الي مشروع مع عناصر  التفكیر بعناصر – 2
   الھندسھ

  :والمخطط التالي یوضح ذلك 
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  مخطط یوضح كل من عناصر الھندسھ النفسیھ                

  وعناصر التفكیر المستقبلي لبناء المشروع الصغیر               

)     المخطط من وضع الباحـث (   

 مركــــز الھــد ف 

      التفكیـــر فـي الزمـن

 سیــاق الفرضیــات  

      الفــرص المناسبـھ    

      النظـــم التنبــؤیـة 

 تحد ید االھداف

  االستعمال االمثل

 للحواس

  االستعداد للتغییـر

  التفكـــــیر

 عناصر بنـــاء المشـــروع  

  تحدید اھداف المشـــــــروع 

  دراســـــــة الجـــــــــــدوى  

  اختیـــــار اسم المشروع      

  ونــي للمشروع  الشكـــل القان 

  قــواعد وبیـــانـات العمالء

  السجـالت المــالیـــــــــة    

صر التفكیر المستقبل
عنا

صر الھندسة النفسیة ي
عنا
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  :ـات  التوصیــــ: ثانیا  

   

التركیز على كل ماھو جید من صفات یمتلكھا االفراد والعمل على ازالة وتغییر الصفات االخرى غیر المرغوبھ  – 1
بین ادارات و خلق روح التعاون .بھذا النشاط  الدورات التدریبیھ الخاصھالتشاء المشاریع الصغیره ویتم ذلك من خالل 

تمد على عناصر الھندسة النفسیة وعناصر التفكیر المستقبلي لتطویر المشاریع المع وتطویر التفكیرالمشاریع الصغیره 
 .ونموھا 

 

وتحلیل االحصائیات عن المشاریع الصغیره )  على شكل بنك معلومات (بجمع المعلوماتضرورة اھتمام الدولة  - 2
عجلة النمو االقتصادي  من المشاریع الصغیره المطلوب انشاءھا  لدفع وتحدید احتیاجات المجتمعالعاملة حالیا 

.  
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  مصــــــــــادر البحــــــــــث

  : العربیــــــھ: اوال   

 ، افاق بال حدود، الملتقى للنشر والتوزیع، سوریا حلب)2003(التكریتي، محمد،  - 1
، التخطیط االستراتیجي واإلدارة اإلستراتیجیة، دار مجد الوي للنشر )1996(القطامین، احمد عطا اهللا،  - 2

 .یع، عمان، األردنوالتوز
إطروحة  –، أثر استراتیجیة المعرفة في إدارة مستقبل المنظمات )2006(العزاوي، عبد الغفور محمد علي،  - 3

 .دكتوراه، الجامعة المستنصریة
 .عمان , 2ط,دار وائل للنشر ,)ابعاد للریاده(ادارة االعمال الصغیره , )2008(سعاد ,برنوطي - 4
التربیھ ,تعرف الى عالم االعمال:برنامج كاب ,)2008(,ثیونغوجورج مانو وروبرت نیلسون  وجون - 5

 المكتب االقلیمي للدول العربیھ ـ بیروت ,منظمة العمل الدولیھ ,ترجمة سمیع جابر,الریادیھ
، صوت المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، منظمة األمم )1989(سعد الدین إبراھیم وآخرون  - 6

  .، مكتبة الشرق األوسط3بالت العربیة البدیلة، طالمتحدة، مشروع المستق
  3ط ,الكویت,وكالة المطبوعات,الجوانب السلوكیھ في االداره ,)1980(زكي محمود,ھاشم - 7
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The Future of Small Business Management by 

 Using  Psycho-Engineering 
  
  

Dr. Nabiel Alkahanak  

Foundation of Technical Education 

 

 
  

Abstract: 

The objective of this paper is to cope with the economical changes in the first 
degree that our country is passing through. The paper tackles with the basis of 
initiating every organization that wants to achieve the goals of its existence 
which came for those goals. The organization works in a way or another for 
surviving, continuity and developing its future objectives. Thus, it is necessary 
to explain the concept of future, management and small projects, and the way 
to use psycho- engineering system that depends on knowing the secrets of 
human psychology and the way to deal with them in limited ways and methods 
that can affect their perception and meditation, and then affect their skills and 
mental performance. Psycho – engineering is not psychology because to deal 
with it needs special practice and experience to obtain successes, then 
became superior when applying it in case of developing creative thinking and 
adapting special skills and strategic planning for the future. 

To reach all these issues through identifying the principles of small business 
and the basis of psycho- engineering , and the way to meet its elements the 
getting the outcomes of thinking which is considered the basic of future of 
small business . 

 

 


