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مستقبل إدارة المشاريع الصغيرة باستخدام الهندسة النفسية
الممخـص
 حيػث تنػاوؿ البحػث أسػس بنػا،ييدؼ البحث مواكبة التغييرات االقتصادية بالدرجة األولػى التػ يمػر بيػا ال ػر
كؿ منظمو تسعى إلى تح يؽ أىداؼ وجودىا والت جا ت مف اجميػا تمػؾ المنظمػة وتعمػؿ بكػكؿ أو أخػر عمػى الب ػا
:  مما يت مب توضيح مفيوـ،واالستمرار وت وير أىدافيا المست بمية
المست بؿ واإلدارة والمكاريع الصغيرة وكيفية استخداـ نظاـ اليندسية النفسية الذي ي وـ عمى معرفة أسرار النفػس البكرية
و ري ة التعامؿ معيا ب رؽ وأساليب محدده بحيث يمكف التأثير ف عممية اإلدراؾ والتصور وبالتال بالميػارات واألدا
 واليندسػػية النفسػػية ليسػػت عمػػـ الػػنفس حيػػث األخػػذ بيػػا يعن ػ عمػػى ممارسػػة والخب ػرة مػػف اجػ ػؿ الوصػػوؿ وصػػنع،الفكػػري
النجػػاح والتفػػوؽ بت بي يػػا ضػػمف ت ػػوير التفكيػػر اإلبػػداع واكتسػػاب الميػػارات الم يفػػة والتخ ػػي االسػػتراتيج المتمثػػؿ
.بالمست بؿ
ولموصوؿ لكؿ ذلؾ يتـ التعرؼ عمى أسس إدارة المست بؿ لممكاريع الصغيرة وأسس اليندسية النفسية وكيفية
.االلت ا لعناصرىا وبالتال المحصمة المتمثمة بالتفكير والذي يعتبر أساسا إلدارة مست بؿ المكاريع الصغيرة

Abstract
The Future of Small Business Management by Using
Psycho-Engineering
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 practise 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 psychoengineering , and the way to meet its elements the getting the outcomes of thinking which is considered
the basic of future of small business .
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مستقبل إدارة المشاريع الصغيرة باستخدام الهندسية النفسية
المقـدمـة
حاليا وف الظروؼ الت يت مب إلدارة اقتصاد متنام وواضح ف البمد ،وازدياد حالة الب الة المنتكرة بيف الكباب
بكػػكؿ مت ازيػػد سػػنويا مػع كػػؿ دفعػػة مػػف الخػريجيف لمد ارسػػة بمختمػػؼ مراحميا.ى ػذا يت مػػب وقفػػة لممسػػاىمة فػ إيجػػاد منافػػذ
لحالػػة تخفػػي

نسػػب الب الػػة ىػػذه ،ولعػػؿ احػػد المنافػػذ المتصػػاا جػػز مػػف الب الػػة ىػػو تكػػجيع الكػػباب عمػػى إقامػػة

المكػػاريع الصػػغيرة ،وىػػذا مػػا ت ػػوـ بػػو لالبيػػة الػػدوؿ التػ تواجػػو مثػػؿ ىػػذه الحالػػة ،ونالحػػظ بػأف مؤسسػػاتنا ومصػػارفنا فػ
العراؽ تعمؿ بيػذا االتجػاه عػف ريػؽ مػنح ال ػرو

الميسػرة إلنكػا المكػاريع ،إال أف ال ػرو

لوحػدىا ليػر كافيػة ،بػؿ

يت مػػب التث يػػؼ والتعمػػيـ والتػػدريب لكيفيػػة أنكػػا المكػػاريع الصػػغيرة وضػػماف اسػػتمرارىا وتنميتيػػا ،وعميػػو جػػا ىػػذا البحػػث
وبككؿ أول لممساىمة ف وضع أسس ومفاىيـ إلنكا المكاريع الصغيرة وىذا ما تناولو المحور الثان مف البحث ،إال
أف أنكا أي مكروع ميما كأف الحجـ أو الككؿ بحاجػو إلػى مفػاىيـ إداريػو ولت ػوير المكػروع وضػماف اسػتم ارره يت مػب
التعرؼ عمى التفكير المست بم وىذا ما اخذ بو المحور األوؿ ،وبيػدؼ اسػتثمار المفػاىيـ الحديثػة اليادفػة لت ػوير أفػراد
المجتمع ف مختمؼ مواقعيـ وأعماليـ جا المحور الثالػث لتوضػيح اليندسػة النفسػية التػ ت ػوـ بيػذه الميمػة التػ تأخػذ
ببنا ميمات كيفية استخداـ الزمف ألحداث تغيير ايجاب ووضػع اسػتراتيجيات تسػاىـ عمػى ت بػؿ فكػرة التغييػر الم مػوب
بككؿ مستمر وبنا العالقات االيجابية بيف مفاصؿ المجتمع.
وف ػ المحػػور ال اربػػع جػػا ت االسػػتنتاجات لتوضػػح مػػد العالقػػة بػػيف متغي ػرات البحػػث واكػػتراؾ ىػػذه المتغي ػرات ف ػ
األسػػس واألىػػداؼ الت ػ بجمعيػػا والتنسػػيؽ فيمػػا بينيػػا نسػػت يع بنػػا مكػػاريع صػػغيره قابمػػة لمت ػػور وضػػماف اس ػتمرارىا
وتح يؽ أىدافيا ،أما التوصيات فما ى إال برنامج عمؿ م ترح يت مب مف مؤسسات ومنظمات المجتمػع التعػاوف لم يػاـ
بيا بيدؼ مساعدة الكباب الذيف يمثمػوف الكػريحة األىػـ واألكبػر فػ المجتمػع إلنكػا ىػذه المكػاريع التػ يمكػف تنميتيػا
مست بال إلى مكاريع اكبر إذا ما كانت أسس البنا صحيح وعمم .
وما ىذا البحث إال بداية لبحوث يمكف ت ويرىا مست بال لخدمة أبنائنا الكباب.

واهلل ولي التوفيق
الباحــث
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أهداف البحث:
 التعرؼ عمى مفاىيـ إدارة المست بؿ ،المكاريع الصغيرة ،اليندسية النفسية. استثمار اليندسية النفسية ف إدارة وبنا المكاريع الصغيرة مست بال.مشكمة البحث:
عػ ػػدـ وضػ ػػوح أىميػ ػػة المكػ ػػاريع الصػ ػػغيرة ف ػ ػ بنػ ػػا المجتمػ ػػع و ثػ ػػاره االقتصػ ػػادية لضػ ػػعؼ الرؤيػ ػػا المسػ ػػت بمية ليػ ػػذا
النكا مف جية وعدـ استثمار أسس اليندسية النفسية ف ت وير ىذا النكا .
أسموب البحث:
اعتمػ ػػد البحػ ػػث عمػ ػػى المصػ ػػادر العمميػ ػػة والكػ ػػبكة العنكبوتيػ ػػة ف ػ ػ توضػ ػػيح مفػ ػػاىيـ ومتغي ػ ػرات البح ػ ػػث ومػ ػػف ثػ ػػـ
إيجاد ن ا الت ارب بيف متغيرات البحث .
أسئمة البحث:
إليجاد معالجات لمككمة البحث ت مب وضع األسئمة اآلتية لتكوف منيجا ي وـ عميو البحث:
أوال :ما ى أىمية مست بؿ اإلدارة ف ظؿ الت ور التكنولوج والتغيير المستمر ف اقتصاديات الحيػػاة اليوميػػة؟
ثانيا :ىؿ المكاريع الصغيرة تصمح لمت وير االجتماع واالقتصادي ف البمد؟
ثالثا :مد إمكانية استثمار اليندسية النفسية ف ت وير المكاريع الصغيرة وضماف مست بميا ؟

المحـور األول
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مستقبـل اإلدارة
المسػػت بؿ عمػػـ فاعػػؿ ييػػدؼ إلػػى التعػػرؼ لمػػا ىػػو قػػادـ وفػػؽ أسػػس عمميػػو معتمػػده مػػف اجػػؿ مواجيػػة ذلػػؾ المسػػت بؿ
المجيوؿ ألي مجاؿ مف مجاالت الحيػاة ،ولمػا كانػت اإلدارة ىػ األسػاس الػذي ت ػوـ عميػو أي منظمػو ميمػا كػأف ىػدفيا
وحجميا وككميا ،وىذا دفع إلى أنكا المراكز العممية الت ت وـ بد ارسػة المسػت بؿ فػ مجػاؿ اإلدارة لتح يػؽ الػتالقح بػيف
عمميف ميميف ىما المست بؿ واإلدارة ،وف ىذا المحور نعمؿ عمى اإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ:
"مػػا ى ػ أىميػػة مسػػت بؿ اإلدارة ف ػ ظػػؿ الت ػػور التكنولػػوج والتغييػػر المسػػتمر ف ػ اقتصػػاديات الحيػػاة اليوميػػة؟" ليكػػمؿ
المحور:
أوال :المفاهيم
 -1المستقبل:
ىناؾ العديد مف المفاىيـ لعمـ المست بؿ نورد منيا:
 يورد (سعد الديف و خروف (1989:11 ،أف المست بؿ ليس منبت الصمة بالحاضر ،ليس فصال جديدا فػ كتػابالتاريخ ،ال يبػدأ مػف فػراغ ،بػؿ أف المسػت بؿ ىػو الحصػيمة التركيبيػة لمػا يتتػابع مػف أحػداث وعمميػات التغييػر فػ

المجتمع أو الوافد إليو.

 وفػ قػاموس ( )Oxford, 2004:525المسػػت بؿ ىػو الػزمف الػػذي سػوؼ يػأت بعػػد الحاضػر أو األحػداث التػستحدث ومف ثـ نحتاج إلى التخ ي ال ادـ.

 -2اإلدارة:
ح ػ ػ ػ ػػدد اإلدارة ىػ ػ ػ ػ ػ الكف ػ ػ ػ ػػا ة بالحص ػ ػ ػ ػػوؿ عم ػ ػ ػ ػػى فعالي ػ ػ ػ ػػات مكتمم ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ الن ػ ػ ػ ػػاس اآلخػ ػ ػ ػ ػريف العػ ػ ػ ػ ػامميف
) (Robbins&Katze1986:17بالوظػػائؼ والفعاليػػات األوليػػة تػػدار مػػف قبػػؿ المػػد ار ويمكػػف التعبيػػر عػػف الوظػػائؼ
بككؿ نموذج (التخ ي  ،التنظيـ ،ال يادة ،التحكـ) .اعتبر اإلدارة عمميات مف الفعاليات الت يمكف ت سيميا إلى أربعػة
خواا ولكنيا مرتب ة ،وى التخ ي )( (Thakur 1995:4الت دير بما سيعمؿ) ،التنظيـ (الت دير بكيفية حدوئو ومػف
س ػػي وـ ب ػػو) ،ال ي ػػادة (األس ػػموب التػ ػأثيري) ،الرقاب ػػة (التأكي ػػد عم ػػى أنج ػػاز الخ ػ ػ ) ،وم ػػف ث ػػـ ت ػػـ إض ػػافة وظيف ػػة أخ ػػر
ى (اإلبداع).
ثانيا :مستقبل اإلدارة:
)(5

الت ور التكنولوج السريع أد إلى ضرورة دراسة م اييس ووظائؼ تيػدؼ تبسي األعماؿ واالتصاؿ والتفاعؿ مع
الزمػف المست بم ومف ىذه الم اييس( :العزأوي)9::3756
 -1الرؤيـا المستقبمية:
) (County, 2001:4الرؤيػػا اعتبرىػػا اختبػػار التكامػػؿ لإلنتػػاج والخػػدمات والعمميػػات المختمفػػة لت ػػوير العالقػػة بػػيفالحاضر والمست بؿ.
 )Childu, 1987:8) -اعتبرىا ى التصور لممست بؿ في تع

توجييا وىدفا ألي مكروع فيو صػورة ذىنيػة مثاليػو

فريد لمست بؿ مكترؾ كما سيبدو عمية الغد ،وى تنبثؽ مع حدسنا وتتأثر بافتراضتنا عف الناس وعف العالـ.
 -2الخبرة :هي (منصور)1989:251 ،
ال ػػدرات التػ

تعػػد األكثػػر كػػجاعة واألفضػػؿ و ىػ فػ الواقػػع محصػػمة تػراكـ خبراتنػػا الكخصػػية ممػػا اكتسػػبتو مػػف

معايير وادراكات وأفكار ومكاعر وميوؿ وسموؾ وحركو وفييػا يرت ػ سػموؾ اإلنسػاف ،فػنحف نتػذكر ونحػتفظ فػ الػذاكرة
بما تكوف لدينا مف مفاىيـ عف األكيا وال وانيف ووجودىػا ،والػذاكرة تسػمح لنػا باسػتخداـ ىػذه المفػاىيـ فػ تنظػيـ سػموكنا

ونكا نا ف المواقؼ ال ادمة مست بالً.
 -3الرسالة (المهمة) Mission

) (Kane & Associales, 1988:1اعتبػر الرسػالة ىػ العمػؿ الػذي نحػف فيػو ومػاذا نعمػؿ لػدعـ ال ػوة التكػغيمية
فػ أنجػاز العمػؿ ،وىػ السػبب الرئيسػ لوجػود كيػاف لتصػميـ اإلسػتراتيجية والرلبػة فػ الوصػوؿ إلػى النتػائج الم موبػة،
وكذلؾ مف خالليا تسعى اإلدارة لتكويف مصادر لمعمميات لغر

اإلستراتيجية الرسمية لألىداؼ.

 -4التفكير Thinking
((ىو عممية معالجة المعمومات ،فيناؾ كـ كبير مف الصور واألصوات واإلحساس مف الخارج عف ريػؽ الحػواس
إلى الداخؿ ف الذاكرة ،والتفكيػر عمميػة تصػنيؼ وم ارنػة وت يػيـ ليػذه المعمومػات عمػى ضػو منظومػة اإليمػاف واالعت ػاد
وال يـ ،وبالتال صيالة إستراتيجية ينتج عنيا تعبير لغوي أو سموك كمػا ينػتج عنيػا تػأثيرات فسػيولوجية فػ العضػالت
والتنفس وتغيرات الوجو))
)(www.acldawah.Net
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) (Liejka, 1998اعتبر التفكير االستراتيج بأنو توفر فرصة موضوعيف توضػع مػع مػنيج وقػد وضػحو فػ النمػوذج
األت -:

النظم التنبؤية

مركز الهدف

التفكير
االستراتيجي

التفكير في الزمن

الفرص المناسبة
سياق الفرضيات

مخطط()1
عناصر التفكير االستراتيجي
M. Liejtka: Strategic Thinking: 199
) (Kan & Associates, 1998:4يعتبر دور التفكير االستراتيج ليس ف

ماذا سيحدث ولكف عمى مػا نحػف نرلػب

أف يحدث ،لك تستفيد المنظمة التخاذ اإلج ار الالزـ ،وتييئة المنظمة لك ي ترب مف ىذه الميمة.
 -5األهداف Objectives
األىداؼ ى األساس الت تعمؿ عمى تح ي يا إدارة المنظمة وى المست بؿ الذي نرجو الوصوؿ إليو ويعتبر:
) (Thompson & Steickland, 1993:4الغػػر

مػػف وضػػع األىػػداؼ ىػػو الوصػػوؿ لرسػػالة المنظمػػة والسػػع

لموصوؿ إلى ،األىداؼ مف خالؿ استثمار الموارد اإلنسانية والمادية المتاحة حاليا وف المست بؿ.
)(7

) (Hunger & Wheeien, 1998:111اعتبػػر األىػػداؼ م ياسػػا لفحػػا رسػػالة المنظمػػة وى ػ النتيجػػة النيائيػػة
الختيار ،االستراتيجيات ،وأف تفكر اإلدارة بما تنجزه ف المست بؿ.
 -6التخطيط المستقبمي
يعتبػػر (ال ػػاميف )69 :1663 ،التخ ػػي عمميػػة ت ػػوير رسػػالة المؤسسػػة وأىػػدافيا وخ
ال ادمة.

)(8

يػػا وسياسػػاتيا لممرحمػػة

المحور الثاني
إدارة المشاريع الصغيرة
ركزت منظمة العمؿ الدولية اىتماميا ف أواخر الثمانينات والتسعينات مف ال رف الماض عمى تنمية المكاريع الصػغيرة
والمتوس ػ ة الحجػػـ ،والتعمػػيـ المين ػ مػػف خػػالؿ عػػدد مػػف المكػػاريع المخصصػػة لممؤسسػػات الحكوميػػة مكػػاريع ال ػػاع
الخػػاا ،وكػػممت تػػدريب أصػػحاب المكػػاريع عمػػى ميػػارات إدارة األعمػػاؿ ،وتعػػد التربيػػة عنصػ ار ىامػػا لتنميػػو االتجاىػػات
الريادية لد أصحاب المكاريع ف المست بؿ(.جورج.)9::571
وم ػػف خ ػػالؿ ى ػػذا المح ػػور نعم ػػؿ عم ػػى اإلجابػ ػة عم ػػى السػ ػؤاؿ:ىؿ المك ػػاريع الص ػػغيرة تص ػػمح لمت ػ ػوير االجتم ػػاع
واالقتصادي ف البمد؟ مما ت مب توضيح -:
أوال :مفاهيـم:
 -1مفهوم المشروع :ىو فكرة تترجـ إلى نكػا مخ ػ لػو يػدر ربحػا ماديػا أو معنويػا (منفعػة اجتماعيػو) عمميػا ،يمكػف
اإلكارة إلى جميع المكاريع والتعيدات عمى أنيا مكاريع إذا ما اتبعت فييا الخ وات-:
التخ ػػي  ،التنظػػيـ لنك ػا معػػيف ،التنفيػػذ واالنجػػاز والمراقبػػة بكػػكؿ نػػاجح ،ومػػف ثػػـ تح يػػؽ اليػػدؼ وص ػوال إلػػى
المنفعة المادية و/أو المعنوية( .جورج)9::573
 -2العمل الصغير :ىو منظمو أعماؿ صغيره ي يميا أفراد لممارسة نكا اقتصادي بيدؼ الربح وليا خصائا تميزىػا
عف األعماؿ متوس و وكبيره الحجـ ،وييتـ عمما اإلدارة باألعماؿ ال انونية ،أي األعماؿ المرخصػة والتػ أحجاميػا
مف الصغيرة جدا إلى العمالقة( .برنو

)9::5714:

 -3الريـادة ) (Entrepreneurفرد ي يـ عمال صغي ار ويجعؿ منو خالؿ فتره قصيرة عمػال كبيػ ار وناجحػا ،وىػو يح ػؽ
ذلػػؾ لكونػػو يتمتػػع بميػػارات محػػددة نسػػمييا ميػػارات رياديػػة.فالريادي ىػػو كػػخا يتمتػػع بالنزعػػة االسػػت اللية (فيفضػػؿ
العمؿ لحسابو عف العمؿ لد اآلخريف) [يعتبر العمما بيػؿ ليػتس مؤسػس كػركة مايكروسػوفت نموذجػا لمريػادة ألنػو
أسػػس كػػركو صػػغيره وجعميػػا خػػالؿ سػػنوات عمػػال عمالقػػا وناجحػػا وكػػذلؾ النزعػػة لممخػػا رة ،ولػػو ميػػارة إقامػػة عم ػؿ
تجاري ناجح يتمكف مف توسيعو بسرعة (برنو

)9::5793
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-4المفهــوم االقتصــادي لمعمــل الصــغير :ييػػتـ عممػػا االقتصػػاد بعػػدد الوحػػدات االقتصػػادية التػ يتكػػوف منيػػا االقتصػػاد
والحجػـ لممسػاىمات فػ تكػويف النػاتج المحمػ وبحالػة التنػافس فػ السػوؽ ،لػذلؾ إذا كػأف االقتصػاد ضػعيؼ ويسػػوده
الب الة ،ييـ االقتصادييف زيادة إعداد ىذه الوحدات لت ميؿ الب الة ،وبالتال ت ميؿ الف ر بالمجتمع.
.5مفهــوم اإلداريــين لمعمــل الصــغير :يعتبػػر عممػػا اإلدارة العمػػؿ الصػػغير ضػػمف مؤكػػر عػػدد العػػامميف ،باإلضػػافة إلػػى
مؤكرات وخصائا أخر أىميا:
 منظمو ي يميا أكخاا (وليس مجتمع أو دولو) بيدؼ الربح لممارسة نكا ا اقتصادي يت مػب االسػتمرار أي أنػومسجؿ أو مرخا قانونا لمعمؿ بموجب قانوف الكركات التجارية.
 صػػغير بعػػدد العػػامميف أي أنػو يسػػتخدـ عػػددا محػػدودا مػػف العػػامميف ،ال يزيػػد عػػف موظػػؼ وعامػػؿ ،وأساسػػا ىػػو أفالعامميف يعمموف بموقع مت ارب وجيا لوجو بحيث يعرفوف بعضيـ كخصيا.
 -كركة أفراد لالبا ما يكوف العمؿ الصغير كركة أفراد وليس كركة أمواؿ ،أي أف الفرد/األفراد المالكيف ىػـ الكػركة

وليس لمكركة وجود منفصؿ عنيـ.
 مكروعا اقتصاديا واحدا (لير منوع). -يدير المكروع أصحابو  /المالكيف بأنفسيـ.

 تسود العالقات الكخصية بيف العامميف. تييمف الكخصية ف تنظيمو أي يتميز العمؿ الصغير بييمنة الكخصية (وليس الرسمية) ف صيغ العمؿ. يعمؿ محميا (ف سوؽ محم ) ،وأحيانا ف من و محدده ويخدـ "المتجر" الصغير ف من و صغيره ويتعامؿ مععدد محدد مف المجيزيف المحمييف.
 -ذات جنسيو واحده :أي يحصؿ عمى ترخيا عمؿ مف دولو واحده ف .

 صغير ماليا ويعتمد مصادر تمويؿ داخميو. -6مفهوم الحكومات لمعمل الصغير :مفيوـ العمؿ الصغير يختمؼ مف حكومة إلى أخػر حسػب اىتماماتيػا ،فػالبع
يحػػدده حسػػب مبمػػغ األرب ػػاح الخاضػػعة لمض ػريبة ،وال ػػبع

حسػػب دوائػػر االقتصػػاد الميتم ػػة بعػػدد المؤسسػػات التػ ػ

ترخصيا سنويا والوظ ػائؼ الجديدة الت تستحدثيا ،وو ازرات العمؿ تعرفو فػ ضػو عػدد العػامميف ،إذ تخضػع ل ػانوف
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العمؿ األعماؿ الت يزيد عدد العامميف فييا عف  2عماؿ أو 1:حسب الدولة ومنيا الدوؿ النامية والمنظمات الدولية
الت تساعد ىذه الدوؿ ،كالبنؾ الدول والييئات التابعة لألمـ المتحدة ،تعتمد مؤكر "عدد العامميف" كما أف اىتماميا
ىػػو لػػيس حالػػة االحتكػػار ف ػ االقتصػػاد بػػؿ معالجػػة مكاكػ ػؿ الف ػػر والب الػػة والمسػػاعدة ف ػ إقامػػة األعمػػاؿ الصػػغيرة
وتمكينيا مف الب ا والنجاح(Megginson, 1991:15) .

ثانيا:أهمية وأهداف األعمال الصغيرة:
جػػا وقػػت ظيػػرت قناعػػو ب ػأف األعمػػاؿ الصػػغيرة ف ػ

ػػور االن ػ ار

 ،ف ػ ضػػو ثػػورة الصػػناعات الكبي ػرة ،إال أف

الد ارسات العممية أثبتت أىمية وجودىا ،حتى ف الدوؿ الت تنتكػر الكػركات العمالقػة فييػا ،كمػا بػدأت ومنػذ الثمانينػات
مف ال رف الماض الكثير مف األعماؿ الكبيرة تكعر بأف الحجـ الكبير يف ده المرونة مما قاد إلى حممة ت ميا أحجاميا
(ولعػػؿ األزم ػة االقتصػػادية األخي ػرة خيػػر دليػػؿ عمػػى النتػػائج السػػمبية ف ػ التوسػػع باألعمػػاؿ) إضػػافة إلػػى تػػوفير الفػػرا
لمكثي ػ ػريف مػ ػػف إقامػ ػػة أعمػ ػػاؿ صػ ػػغيره باالعتمػ ػػاد عمػ ػػى ثػ ػ ػورة االتص ػ ػاالت والتكنولوجي ػ ػة ،ودفعػ ػػت التغي ػ ػرات االجتماعي ػ ػة
واالقتصػػادية والعمميػػة فػ زيػػادة عػػدد مػػف يفضػػموف إقامػػة أعمػػاؿ خاصػػة بيػػـ عوضػػا عػػف العمػػؿ كمػػوظفيف ف ػ كػػركات
كبيره.
وأظيرت اإلحصا ات والدراسات العممية ف الدوؿ الغربية سعة انتكار األعمػاؿ الصػغيرة وأىميتيػا ،ولعػؿ مػف أىػـ
األىداؼ لألعماؿ الصغيرة ف االقتصاد والذي توضح مف خالؿ الدوريات الصػادرة فػ الواليػات المتحػدة األمريكيػة منػذ
أربعة إلى خمسة ع ود ى ( :برنو

)9::5724:

-1كثيــرة العــدد :تكػػكؿ المكػػاريع الصػػغيرة نسػػبة كبي ػره مػػف مجمػػوع المكػػاريع ضػػمف اقتصػػاديات أي دولػػو ،وقػػد أثبتػػت
إحصا ات عاـ  1651ف الواليات المتحدة بػأف أكثػر مػف  %63مػف مجمػوع األعمػاؿ المرخصػة لمعمػؿ كانػت صػغيره،
(تسػػتخدـ اقػػؿ مػػف 2:عامػػؿ ) كمػػا تبمػػغ نسػػبة مػ ػف يسػػتخدموف اقػػؿ مػػف  2أكػػخاا حػوال  %64مػػف مجمػػوع األعمػػاؿ
المسجمة.
وىذه الحالة تن بؽ عمى الكثير مػف الػدوؿ وخاصػة تػ ػمؾ الػدوؿ التػ كانػت تعتمػد أنظمػو اكػتراكيو كيولسػالفيو ورومانيػا
وبولنػدا وليرىػا ،حيػث كانػت تنتكػر فييػا األعمػاؿ الصػغيرة التػ تكػمؿ الخػدمات الكخصػية والحػرؼ والمتػاجر الصػغيرة
والم اعـ  .........وليرىا.
 -2منتشـــرة فـــي كافـــة القطاعـــات االقتصـــادية :أظي ػػرت الد ارس ػػات العممي ػػة بػ ػأف األعم ػػاؿ الص ػػغيرة منتكػ ػرة فػ ػ كافػ ػة
ال اعات االقتصادية بما ف ذلؾ الصناعية وق اعات البنية التحتية إضافة ف األعماؿ التجارية والخدمات.
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 -3هيمنة المشاريع الصغيرة عمى القطاعات االقتصـادية :تختمػؼ ىيمنػة المكػاريع الصػغيرة مػف ق ػاع إلػى خػر فيػ
تيػػيمف (أي تكػػكؿ النسػػبة األكبر)فػ ق اعػػات اإلنكػػا ات ،والخػػدمات التجاريػػة ،وتجػػارة الجممػػة ،ولكنيػػا اقػػؿ ىيمنػػو ف ػ
ق اع الصناعة.
 -4مصدر لتـوفير فـرص العمـل :تعتبػر األعمػاؿ الصػغيرة مصػد ار ميمػا لتػوفير فػرا العمػؿ ،ففػ الػدوؿ الغربيػة تػوفر
%2:مف فرا االستخداـ ف اقتصادياتيا.
 -5مصدر لخمق فـرص عمـل جديـدة :أثبتػت الد ارسػات األعمػاؿ الصػغيرة تخمػؽ وتسػتحدث وظ ػائؼ جديػدة أكثػر بكثيػر
مف األعماؿ متوس ة الحجـ والكبيرة.
 -6مصـــد ار لتنميـــة النـــاتو القـــومي والثـــرو االقتصـــادي  :فف ػ الػػدوؿ الغربيػػو الصػػناعية ذات االقتصػػاد الكبيػػر تسػػيـ
األعماؿ الصغيرة بتنمية أكثر مف  %0:مف الناتج ال وم .
 -7اساس لمصناعات واألعمال الكبير  :وخيػر مثػاؿ عمػى ىػذا ىػو كػركات أنتػاج السػيارات تحتػاج االؼ مػف األعمػاؿ
الصغيرة الت توفر الوقود واالدوات االحتيا يو والمستمزمات االخر كالصيأنو والتصميح والن ؿ ،وىذه األعماؿ الصغيرة
ضرورية لمنمو السميـ لالقتصاد فمو قامت الكركات الكبيره بتنفيذ كؿ ىذه األعماؿ بنفسيا ،فأف كمفتيا ستكوف كبيره ولف
تست يع أف تمب الحاجو ليػا ،ونفس الحاؿ ين بؽ ف الكركات التجاريو والخدميو حيث يتولى عممية التسويؽ والتجييػز
األعماؿ الصغيرة لذلؾ.
 -8مصـدر لممبـادرة الذاتيـ واالبـداع :تظيػر الد ارسػات العمميػة بػأف أكثػر مػف ثمػث بػ ار ات االختػراع التػ تسػجؿ سػػنويا
تعود إلى االفراد واصحاب األعماؿ الصغيرة ،وليس لمكركات الكبيره الت تنفؽ المالييف عمى البحث والت وير.
 -9بناء التنوع الثقافي واالقتصادي :يتـ ىذا البنا مف خالؿ مساىمة االقميات ف المجتمعات لتاسيس اعماؿ صػغيره
تخػػدـ الحاجػػو الخاصػػو لالقميػػو ،كاقامػة م عػػـ عربػ أو متجػػر لمػواد يحتاجيػػا العػػرب أو مصػػنع مالبػػس أو ليرىػػا التػ
تحتاجيا أ بنا االقميو ف بػمد اجنب  ،مما يوفر ألبنا االقميو مجإال لممارسة نكا اقتصادي اليسػت يع منافسػتيـ عميػة
ابنا األكثريو حيث توفر ليـ الفرصو لمحفاظ عمى تراثيـ وت اليدىـ وىويتيـ الث افيو.
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ثالثا  :أسس بناء المشروع الخاص الصغير :
اي عمؿ مف األعماؿ يت مب تحديد الخ وات الت يعمؿ ضمنيا المكروع لضػمأف تح يػؽ االىػداؼ التػ جػا مػف
اجميا ) المكروع ،ويمكف تحديد االسس الت يت مب العمؿ بموجبيا ألنكا مكروع صغير باالت :
)(www.dr-al-adakee
 -1دراسة الجدوى االقتصادي  :وتتضمن هذ :
* دراسة الجدو التسوي يو لممكروع والتعرؼ عمى منافذ توزيع المنتج أوالخدمو لممكروع المراد أنكا ه.
* د ارسػػة الجػػدو الفنيػػة  :ضػػرورة التعػػرؼ عمػػى مػػد احتياجات المكػػروع مػػف اجي ػزه وادوات مضػػاؼ الييػػا الخب ػرات
الم موبو.
* د ارسػػة الجػػدو االجتماعي ػو  :ضػػرورة التعػػرؼ عمػػى مػػد أىميػػة المكػػروع ف ػ المجتمػػع واحتياجػػات اف ػراد المجتمػػع
لممكروع.
* دراسة الجدو البيئية :التعرؼ مد تفاعؿ المكروع وتأثيره وتػأثره بالبيئػو المحي ػو التػ سػيعمؿ المكػروع ضػمنيا
ومد ت بؿ المجتمع لممكروع.

* اساليب تسديد ال رو

 :التخ ي لكيفية تسديد ال ػرو

فػ حالػة اعتمػاد المكػروع عمػى ال ػرو

مػف المصػارؼ

أو مصدر خر.
 -2تحديد االهداف الخاص بالمشروع :
لكػؿ مكػػروع اىػػداؼ وىػذه االىػػداؼ ابتػػدا ا تكػػوف قريبػو ويت مػب تح ي يػػا وتسػػتمر بػالنمو والت ػػور وي ػػوـ المكػػروع
باخذ ابعاد أكثر كمما ت ور العمؿ بالمكروع وتح يؽ اىدافو.
 -3اختيار االسم:
يفتر

أف يكوف لممكروع ىوية وتتمثؿ ىذه اليوية باختيار اسـ لممكروع ليمثمو ويعرؼ بيا ف السوؽ.

 -4الشكل القأنوني لممشروع:
يت مب أف يكػوف الي مكػروع وميمػا كػأف حجمػو ضػمأف قػأنون
المسائمة لسبب أو خر ،وىذا الضمأف يع

يعمػؿ بموج ػبو واسػتم اررية وجػوده واالبتع ػاد عػف

الث و والدافعية لممكروع وت وير عممو.
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 -5وجود قواعد بيأنات لمعمالء :
مف ضروريات اي مكروع أف تكوف فيو قواعد بيأنات عف العمال وكيفية الوصوؿ ليـ سوا مػف المػورديف لممػواد
المراد العمؿ بيا أو المستيمكيف لخدمات أو أنتاج المكروع.
 -6االحتفاظ بالسجالت المالية:
الجوأنػب الماليػو والحسػابيو ف ضػروريات المكػروع باعتبارىػا تحػدد مػد نجػاح أو فكػؿ المكػروع مػف ناحيػو وكػػذلؾ
مف خالؿ مراجعة ىذه السجالت امكأنيو التعريؼ عمى ن ا قوة وضعؼ المكروع و بالتال وضع استراتيجية متجدده
لممكروع حسب المؤكرات الماليو الت ف الغالب خاضعو لتغيرات السوؽ.

رابعا  :مستقبل المشروع الصغيـر
اي عمؿ ميما كأف حجمو يبدأ بفكره وىػذه الفكػره امػا مبتكػره أو ت ميػد لفكػرة سػاب و واصػبحت مكػروع ،وعنػد أنكػا
المك ػػروع والعم ػػؿ ب ػػو تح ػػؽ اىداف ػػو يب ػػدأ المك ػػروع باتخ ػػاذ ابع ػػاد جدي ػػده ت مبي ػػا االى ػػداؼ الجدي ػػده التػ ػ ت ػػات لت ػػوير
المكػػروع ،ويأخػػذ ىػػذا الت ػػور اكػػكاؿ جديػػدة ف ػػد يأخػػذ بكػػكؿ ت ػػوير حجػػـ المكػػروع وأنت الػػة مػػف مكػػروع صػػغير إلػػى
مكػروع متوسػ ثػػـ إلػػى كبيػػر ،أو يأخػػذ كػػكؿ خػػر اليػرتب بػالحجـ بػػؿ بتنػػوع المنػػتج أو الخدمػػو التػ يعمػػؿ فػ ضػػؤىا
المكروع ،ومف ذلؾ نجد بأف مسػت بؿ المكػروع يػرتب بمفيػوـ النمػو وىػذا النمػو يعنػ التغيػر الجػذري الػذي يحػدث فػ
المكػػروع ،والػػذي يكػػمؿ التغيػػر ف ػ حجمػػو وف ػ الكثيػػر مػػف خصائصػػو ،فػػاي عمػػؿ كأيػػة منظمػػو ينمػػو ويتغيػػر بمػػرور
الزمف ،ويمكف تممس ىذا التتغير إذا تابعنا خصائا واىتمامات وعالقات اكخاصا اقاموا اليوـ عمال جديػدا ،إذا عػدنا
الػػييـ بعػػد سػػنو سػػنجد بأن ػو حصػػمت الكثيػػر مػػف التغي ػرات ف ػ عالقػػاتيـ واىتمامػػاتيـ واسػػاليب العمػػؿ وليػػر ذلػػؾ ،وىػػذه
التغيرلت تحدث تدريجيا وتحدث حتى لو لـ يسعوف إلى ذلؾ ،وى تحصؿ نتيجة التعمـ وتراكـ التجارب وأثػر الظػروؼ
الخارجيػػو ،وسػػتكوف أكثػػر بكثيػػر لػػو عػػدنا إلػػى العمػػؿ بعػػد خمسػػة أو عكػرة سػػنوات ،ونفسػػر حػػدوث التغيػػر بأنػو يحصػػؿ
لكوف العمؿ ىو كيأف اجتماع ح .
مػػف ذلػػؾ يتضػػح ب ػأف مسػػت بؿ النمػػو لممكػػروع ىػػو التأكػػد مػػف حصػػوؿ التغيػػر بكػػكؿ متعمػػد وموجػػو وايجػػاب  ،وىومػػا
يحتاجو اصحاب المكروع الصغير لتنمية المكروع ،ويمكف تحديد المت مبات لعممية إدارة نمو المكروع ومست بمو إلى:
 -1االستعداد لمتغيير :اي منظمػو ميمػا كػأف حجميػا يت مػب أف يكػوف ىنػاؾ نمػو ليػا وىػذا النمػو ىػو نتيجػة االسػتعداد
والرلبة إلدارة المكروع(المنظمة) لمتغيير ،وىذه التغيير يكوف حصيمة اسباب متعدده منيا -:
 النجاح الذي ح و المكروع مما يت مب التغيير والت وير لممحافظو عمى ذلؾ النجاح.ػاردارة الم ػكروع مسػؤولة
 الفكؿ ف تح يؽ اىداؼ المكروع ممػا يػدفع إلػى ايجػاد أسػموب بػديؿ لتالفػ الفكػؿ باعتب اعف النجاح أو الفكؿ.
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 تغييػر الظػروؼ الخارجيػة المحي ػو بالمكػػروع سػوا كانػت اقتصػاديو أو اجتماعيػػة أوسياسػيو ممػا يت مػب مواكبػػةىذه الظروؼ والتغيير بما يالئـ ىذه المتغييرات.
 المنافسو عند ظيور مكاريع اخر جا ت لت ميد المكروع يت مب التغيير والت وير لعمؿ المكروع. -2تنامي الخبر  :مف خالؿ العمؿ وتنفيذ المكروع تتناما الخبرات الكخصيو ف مختمؼ مجػاالت وم ارحػؿ العمػؿ ممػا
يك ػػجع إل ػػى رس ػػـ مس ػػت بؿ افض ػػؿ لممك ػػروع كنتيج ػػة لمحص ػػمة م ػػا ت ػػـ اكتس ػػابو م ػػف افك ػػار ومك ػػاعر تت م ػػب االرت ػػا
باالىداؼ الت جا بيا المكروع.
 -3رسالــة المشـروع :لما كأف لممكروع رسالة جا لتح ي يا وى تمثػؿ العمػؿ الػذي نحػف نعمػؿ ضػمنو ومػإذا عمينػا أف
نعمؿ لدعـ قػوة االسػتمرار والسػبب لوجػود اسػتراتيجيو الرلبػة فػ الوصػوؿ إلػى اىػداؼ المكػروع ،ىػذا كمػو يػؤدي إلػى
دعـ النمو المست بم لمعمؿ الذي ي وـ بو المكروع.
 -1التطــور التكنولــوجي :اخػػذت التكنولوجي ػا المت ػػوره الػػدخوؿ ف ػ كػػؿ مج ػاالت الحيػػاة والبػػد الي مكػػروع التػػأثر بيػػذه
التكنولوجي ػا مػػف قريػػب أو بعيػػد ،ممػػا يػػنعكس عمػػى مت مبػػات ت ػػديـ المنتػػوج أو الخدمػػو لممكػػروع بادخػػاؿ التكنولوجي ػا
الحديثو لضمأف االستمرار ف السوؽ وقبوؿ المجتمع لنكا ات المكروع.
 -5تحديـد القـدرات :إدارة المكروع تحػدد قػدراتيا ابتػدا ا مػف البػد بالمكػروع واسػتم ار ار إلػى مػا تسػعى إلػى الوصػوؿ اليػو
مست بال ضمف رؤيا واضحو ،وال درات تأخذ مختمؼ االككاؿ سوا ال درات البكريو والماليو والتكنولوجيو والبيئو الت
يعمؿ ضمنيا المكروع.

المحــور الثالـث
الهنـدسـة النفســـية
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مد امكأنية استثمار أسس اليندسية النفسية ف ت وير المكاريع الصغيرة وضماف مست بميا ؟
ىذا مايحأوؿ أف يعمؿ المحور عمى االجابو عميو مف خالؿ التعرؼ عمى :
أوالً :بدايات الهندسة النفسية
تعتبر اليندسية النفسية الجػز األكثػر فاعميػو مػف نظػاـ البرمجػو المغويػو العصػبيو

)(Neur-Linguistic Programming

ال ػػذي يعم ػػؿ اليج ػػاد عالق ػػات متميػ ػزه ب ػػيف االفػ ػراد فػ ػ مختم ػػؼ المجػ ػاالت ،ففػ ػ ع ػػاـ  1642ج ػػا العالمػ ػأف االمريكيػ ػأف
) (Richar Bande&John Grinderبفكػرة البرمجػة المغويػة لمػذىف المتمثػؿ جػز منيػا باليندسػة النفسػية ،وقػد اعتمػد
بنػا عمميمػا عمػى أبحػاث قػاـ بيػا عممػا

خػريف مػنيـ عػالـ المغويػات ) (Noam Chomskوالػدكتوره )(Virginia Strir

ومف المدرسو السموكيو :العالـ االلمأن )(www.Unlimided.net) (Fritz Peris
واسػػتمر ىػػذا العمػػـ بخ ػوات كبيػ ػره وس ػريعو ف ػ الع ػػديف الثػػامف والتاس ػػع مػػف ال ػػرف الماض ػ وأنتكػػرت م ارك ػػزه
وتوسػػعت معاىػػد التػػدريب ف ػ مختمػػؼ البمػػدأف االوربيػػو وحتػػى البمػػدأف العربيػػو توجػػد ىنػػاؾ م اركػػز لميندسػػو النفسػػية مثػػؿ
سػوريا ،السػعوديو ،البحريػف ،االمػارات الػعربيو.وأورد الػدكتور محمػد التكريتػ فػ كتابػو –افػاؽ بػال حػدود -االسػتخدامات
واالساليب لمعمما ف كيفية استثمار أسس ومبادئ اليندسية النفسية:
ف داسػتخدـ ) (Richardson J. 1981:254اسػاليب التػأثير بػاالخريف و ػرؽ تاسػيس االلفػو وكسػب الث ػة واالسػاليب
المثمػػى لعػػر

االفك ػػار والم ترحػػات واقنػػاع االخػ ػريف بيػػا ف ػ البي ػػع والك ػ ار والتربيػػو والتعم ػػيـ ،والمفأوضػػات والعالق ػػات

الزوجيو واالسريو.
ام ػػا ) (Richard Band&John Grinder:1981:253ف ػػد اىتم ػػا بكيفي ػػة اح ػػداث التغيي ػػر عم ػػى مس ػػتو االفػ ػ ػراد
والمنظمػات لتحويػؿ السػموؾ السػمب لسػموؾ ايجػاب  ،و اىػتـ كػؿ مػف)(Connirae&Steve Andreas:1989:251
بت بيػػؽ اليندسػػية النفسػػية ف ػ مج ػاالت الحيػػاة المختمفػػو لتح يػػؽ التعمػػيـ وتحسػػيف العالقػػات وا ازلػػة اع ػ ار

الحساسػػيو،

التعامؿ مع االنت ادات ،كيؼ نكسب احتراـ االخريف.
استخدميا ) (Robert, 1990:254ك ري و لتغييػر المعت ػدات واالبػداع بالعمػؿ واسػتمر عممػا اخػريف باسػتخداميا
ف استراتيجيات التحفيز والتخما مف ال مؽ وتغيير السموؾ والعادات ومػف ثػـ بمجػاالت الحيػاة الخاصػو بػإدارة األعمػاؿ
وميارات التعامؿ مع االخريػف والتفكير النظام الذي اصبح احدفروع اليندسية النفسية.

ثأنيا :ما هي الهندسية النفسية؟
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ري ػػة منظمػػة لمعرفػػة تركيػػب الػػنفس االنسػأنية والتعامػػؿ معيػػا بوسػػائؿ وأسػػاليب محػػددة حيػػث يمكػػف التػػأثير بكػػكؿ
حاسػـ وسػريع فػ عمميػة االدراؾ والتصػػور واالفكػار والكػػعور وبالتػال فػ السػموؾ والميػػارات واالدا االنسػأن الجسػػدي
والفكري والنفس بصورة عامة.
تعتبػػر اليندسػػة النفسػػية مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة اليادفػػة إلػػى ت ػػوير أفػراد المجتمعػػات فػ مختمػػؼ مػواقعيـ واعمػػاليـ،
وى أحد أككاؿ البرمجة المغوية العصبية باعتبار الجياز العصب ىو الذي يتحكـ ف وظائؼ الجسـ وادواتو وفعالياتػو
وقدراتو ،كالسموؾ والتفكير والكعور والمغة ى وسيمة التعامؿ مع االخريف ،أما البرمجة في

ري ػة تكػكؿ صػورة العػالـ

الخارج ف ذىف االنسأف أي برمجة دماغ االنسأف.
واعتبر الباحثأف ) ) Connirae&Stave 1988: 254مفيوـ اليندسية النفسية ي وـ عمى بنا ميمات كيفية استخداـ
الػزمف ألحػػداث تغييػػر إيجػػاب ووضػػع اسػػتيراتيجيات تسػػاعد عمػى االسػػتجابة السػػميمة لمن ػػد مػػف االخػريف وتغييػػر المعػػايير
وبنا العالقات االيجابية .أمػا (العنػزي  ،(www.Alphatraningاعتبػره عمػـ يػدرس ري ػة التفكيػر فػ إدارة الحػواس
ومػػف ثػػـ يػػرجح ذلػػؾ وفػػؽ ال موحػػات الت ػ يصػػنعيا االنس ػأف لنفسػػو .و (التكريت ػ  )2003:19 ،يحػػدده ري ػػو أو وسػػيمة
تعػػيف االنس ػأف عمػػى تغييػػر نفسػػو ،واصػػالح تفكيػره ،تيػػذيب سػػموكو وتن يػػة عاداتػػو وتكػػحذ ىمتػػو وتنميػػة ممكاتػػو وميا ارتػػو
وكذلؾ وسيمة تعيف االنسأف عمى التأثير ف ليره وىو عمـ جديد يستند إلى التجربة واالختبار ويعود إلى نتائج ممموسة،
وتنظر إلى قصة النجاح والتفوؽ عمى أنيا عممية يمكف صناعتيا وليست وليدة الحظ أو الصدفة.
ويػذىب كػؿ مػف ) (Bandler & Grinder 1982:153باعتبارىػا وسػيمة تسػاعد االنسػأف عمػى تغييػر نفسػو ،وتفكيػره
وسموكو وعاداتو وكذلؾ تعينػو عمػى تغييػر الػنفس وتغييػر االخػريف ،واذا ممػؾ االنسػأف ىػذيف االمػريف كػأف لػو كػؿ مايريػد
وكؿ ماي مب.
ثالثاً :أهداف الهندسة النفسية
وصفت اليندسة النفسية العديد مف االىداؼ الت مػف خػالؿ اسػتثمارىا يح ػؽ الفػرد تحسػيف عالقاتػو وت ػوير عممػو

ف أي موقع يكوف فيو بالمجتمع ،وكذلؾ إمكأنية اعتبار ىػذه االىػداؼ دليػؿ عمػؿ لػإلدارات وال يػادات فػ أي منظمػة
ميما كأف ككميا أو أىدافيا الت وجدت مف أجميا تمؾ المنظمة ،ومف ىذه االىداؼ:
 -1التعرؼ عمى بنية الخبرة الذاتية.
 -9السي رة عمى المكاعر.

 -0التخما مف المخأوؼ والعادات لير المرلوبة.

 -1تعتبر أداة تعميمية لكيفية استخداـ الفرد لدمالو.
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 -2تكوف أداة مبتكرة لمعرفة أسرار النفس البكرية و ري ة التعامؿ معيا ب رؽ وأسػاليب معينػة بحيػث يمكػف التػأثير
ف عممية االدراؾ وال صور والكعور وبالتال ف السموؾ والميارات واالدا الجسدي والفكري.

 -3سيولة أنكا أنسجاـ بيف الفرد واالخريف.

 -4التعرؼ عمى إستراتيجيتو بنجاح وتفوؽ ونبوغ االخريف ومف ثـ ت بي يا عمى النفس .
 -5ممارسة سياسة التغيير السريع ألي ك

نريد لو االفضؿ.

 -6التأثير باالخريف وسرعة إقناعيـ.

وفػ سػػبيؿ الوصػػوؿ ليػػذه االىػػداؼ يأخػػذ باالعتبػػارات الدينيػػة وال ػػيـ االجتماعيػة لكونيػػا وسػػائؿ سػػامية لتح يػػؽ ىػػذه

االىداؼ عف ريؽ:
 -1الحصيمة (تحديد الهدف):
تعن الحصيمة مإذا نريد أف نح و؟ ولما كانت اليندسة النفسػية عمػـ يسػعى إلػى تح يػؽ النجػاح والت ػور ،فعميػو
يعتبر تحديد اليدؼ أوؿ خ وة عمى ريؽ النجاح والتفوؽ وىناؾ سؤاؿ يتكرر دائماً ىػو لمػإذا أقػوـ بيػذا العمػؿ؟ أو
ما ى النتائج المتوقعة مف ىذا العمؿ ؟ فالحصيمة إذف ى ىدؼ أساسػ وىػ قرينػة النيػة أو أنيػا النيػة ذاتيػا ،فػإذا
كانت ىذه النية منسجمة مع ال وؿ والعمؿ فيكوف االنسأف صادقاً مع نفسو ،فيح ؽ االىداؼ الخيػرة صػراحة وضػمناً،
وقد تكػوف النيػة ليػر ال ػوؿ والعمػؿ فيخػدع نفسػو ويخػدع ليػره ،ولكػف ىػؿ ىػذه االلػ ار

والم اصػد محػددة أـ مبيمػة

لامضة ؟ ولك نحدد اليدؼ يت مب:
أ -أف يكوف ىناؾ ىدؼ إيجاب ؛ أي تحديد ما نريد وليس ما ال نريػد ،أقػوؿ أريػد أف أ ػور العمػؿ ،وال ن ػوؿ ال أريػد
أف أب

عمى العمؿ كما ىو.

ب -أف أكػوف مسػػؤوال عػف تح يػػؽ اليػدؼ ولػػيس كػػخا خػر ،حتػػى لػو تعمػػؽ االمػػر بكػخا خػػر ،فػأف العػػب ي ػػع
عمى الفرد الذي يسعى لتح يؽ اليدؼ وليس عمى أحد ليره.
ج -أف يكوف ىناؾ م ياس لمنجاح ،فاالداري الناجح يكوف إدارياً بعد أف يح ؽ النجاح ف العديد مف المواقع.
د -تخيػػؿ اليػػدؼ بتفاصػػيمو ونتخيػػؿ تح يػػؽ اليػػدؼ وتكػػوف االجابػػة عػػف متػػى ؟ كيػػؼ ؟ أيػػف ؟ مػػف؟ واضػػحة محػػددة
منفصمة.

ىػ  -التعرؼ عمى ما ىو يعيؽ تح يؽ اليدؼ ،ف د يكوف ىناؾ أىداؼ أخر تتعر

مع اليدؼ االوؿ االساس .

ز -تحدد االىداؼ بككؿ مكتوب وواضح ودقيؽ ومختصر وعمى ككؿ عبارات مرقمة.
ح -االيمأف باليدؼ إيمأناً ال يكوبو كؾ ،وأف نوقف بأننا نصؿ اليدؼ وتح ي و.
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-2االستعمال االمثل لمحواس ( قوة المالحظة واال نتبا  ،جمع المعمومات)
واقع الحاؿ يحدد الزمػأف والمكػأف االنػ (الحالػة الراىنػة) والحصػيمة الم موبػة ىػ الحالػة الجديػدة التػ تيػدؼ إلػى
الوصػػوؿ إلييػػا أي ضػػمف الزمػأف والمكػأف المعينػػيف ،فالحصػػيمة إذف إ ػػار زمػأن ومكػأن  ،أمػػا حػػدة الحػواس فتعنػ
جمػػع المعمومػػات وب ػػدر مػػا تكػػوف الح ػواس مرىفػػة تكػػوف كمي ػة المعمومػػات ونوعيتيػػا مسػػاعدة ومعينػػة عمػػى تح يػػؽ
االنت اؿ مف الحالة الحالية إلى الحالة الم موبة ،وتتـ عممية االدراؾ لد االنسأف عف ريؽ تظافر خمسة عوامؿ
مكتركة ى  :االنتباه ،االدراؾ الحس  ،التفكير ،الذاكرة ،ثـ التعبير والمغة .كما ف المخ
إكارات
الحواس

اإلدراؾ

االنتباه

الحس

التفكير
التفكير

االت :
التعبير
والمغة

الذاكرة
(مخطط )2
مخطط العناصر الخمسة التي تشترك في عممية االدراك
( المصدر ،التكريتي ،2003 ،ص)56
أما االحساس النفس فيو الكعور ،أو التعب أو الحزف أو الفرح أو الغضب وعميو تكوف كممة االحساس كاممة حاسػة
الممس والحاسة الحركية واالحساس بالمكاعر المختمفة.
 -3االستعداد لمتغيير (المرونة)
المعرفػػة بالوسػػائؿ والسػػبؿ وال ابميػػات
المرونػة تعتبػػر ىػ حالػػة الم ارنػػة بػػيف حالػػة الواقػع الحاليػػة والحالػػة الم موبػػة و و

(والتػ بػػدعواىا بػػالموارد) التػ نحتػػاج إلييػػا لموصػػوؿ لمػػا م مػػوب إليجػػاد خبػرات جديػػدة ،أي االسػػتعداد لتغييػػر العػػادات

والميوؿ والمعت دات ،فالبد مف أف تكوف لدينا المرونة ف وسائمنا ،فنكوف قادريف عمى تغيير التفكير والسموؾ والمكاعر،
أما إذا كانت الوسائؿ جامدة ال تتغير ميما تظير الحاجة إلى تغيير االىداؼ.
التغيير االساس االوؿ والميـ ف اليندسة النفسػية واألكثػر صػعوبة مػف ب يػة االسػس ،ويمكػف أف تتغيػر االتجاىػات
مف وقت آلخر بتغير االحواؿ إال أف بعضاً مف ىذه االتجاىات يكوف مست اًر ومرتب اً بييكؿ الكخصية االنسأنية.
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وقػػد يكػػوف التغييػػر نتيجػػة العوامػػؿ المتغي ػرة الت ػ تكػػوف ىػػذا االتجػػاه فتحصػػيؿ الفػػرد لخب ػرات جديػػدة قػػد يغيػػر ف ػ
اتجاىاتو الساب ػة وقدراتو المتخذة ف زمف معػيف بكػأف موضػوع محػدد ،والتغييػر يحػدث عنػد تغييػر المعمومػات والح ػائؽ
الت توفرت لمفرد وكانت سبباً ف بنا معت د أو رأي معيف.
التغييػػر ف ػ المسػػتو الث ػػاف والتعميم ػ لمفػػرد قػػد يجعمػػو يعيػػد النظػػر ف ػ قد ارتػػو وسػػموكو وتص ػرفاتو الت ػ سػػبؽ أف
اكتسػػبيا مػػف خػػالؿ تفاعمػػو مػػع بيئتػػو التػ تػػأثر بيػػا لبنػػا عػػادات وت اليػػد وقيػػيـ ومبػػادئ أصػػبحت ىػ المحػػدد لمسػػارات
الكخا ف تعاممو مع خريف وف عالقاتو سوا كانت عمى المستو العائم أو االجتمػاع أو المنظمػ خػالؿ عممػو
اليػػوم  ،واالحػواؿ المتغيػرة تػػدفع بػػالفرد لم ػتغيير المػوازي مػػع تمػػؾ االحػواؿ الجديػػدة وخاصػػة لمتعامػػؿ مػػع االخػريف ،وف ػ
كثير مػف االحيػأف يكػوف التغييػر ناتجػاً عػف قػوة خارجيػة ل ػيا التػأثير فػ اتجاىػات االفػراد وبمختمػؼ الوسػائؿ واالسػاليب،
فأحيأناً نجد إدارة المنظمػة تسػعى إلػى تغييػر اتجاىػات العػامميف نحػو ظػروؼ العمػؿ أو نحػو السياسػات االداريػة أو نحػو
التغي ػرات والتعػػديالت الت ػ يػػدخميا (المكػػروع عمػػى أنظمػػة العمػػؿ أو وسػػائؿ االنتػػاج ،وكذلػ ػؾ يكػػوف ىنػػاؾ ال ػ ػتغيير الػػذي
توجية الحكومات ألبنا كعػبيا نحو قضايا أو مواقؼ أو أحداث أساسػية لم بوؿ أو الرف

(ىاكـ.(1980:119 :

أف بداية التغيير بموجب اليندسة النفسية ولك يغير الفرد االخريف الذيف يتعامػؿ معيػـ سػوا فػ محػي االسػرة أو
أي محي اخر ي وـ أساسػاً عمػى تغييػر نفسػو أوالً ويكػوف صػادقاً فيمػا يػدعو إلػى تغييػره لػد االخػريف وىنػا ي ػوـ التغييػر
عمى:
 االيمأف بت ويـ النفس:

فإذا لـ يكف الفرد جاداً ومؤمناً بالتغيير فالتغيير الذي يروـ تح ي و يكػوف ىكػاً وينبغػ تػوفير جوأنػب عديػدة لتكػويف

استيراتيجية التغيير لمنفس ى :
 -قدرات الفرد ومياراتو

 -رلبات الفرد وميولو وىواياتو

 االمكأنيات المادية والمعنوية المتاحة لمفرد -ن ا ال وة والضعؼ

 الفرا المتاحة والمخا ر المتوقعة االيمأف والتأمؿ بالمست بؿ:
تأت عممية االيمأف بالتغيير أصالً بعد ت ويـ واقع الذات وبعد ذلؾ عمى الفرد النظر إلى االماـ ويحدد فإذا يريد أف

يغيير ف المست بؿ وعميو العمؿ بػ :
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الرؤيا ى الحمـ بالمست بؿ أو الصورة الت يرسميا االنسأف لنفسو وما يرلب ف أف يكوف عميو بعػد  -Visionتحديػد
الرؤيا
سنوات أو مدة مف الزمف .
وى عبارة أو أكثر تعبر عف لاية الفرد ما ىيئة وما المجاؿ الذي يود التميز بو.والخدمو  –Missionتكػكيؿ
الرسالة الت يرلب ف ت ديميا والمجتمع الذي سيتعامؿ معو .
 التخ ي لمغايات النفسية:

بعػػد أف تنضػػج الرؤيػػا ويػػتـ تكػػكيؿ الرس ػالة ،ويعػػرؼ الفػػرد لايتػػو ومػػا يري ػد الوصػػوؿ إليػػو ف ػ المسػػت بؿ ،فأن ػو يبػػدأ
بالتخ ي لموصوؿ إلى لايتو تمؾ وتح يؽ مالو و موحاتو ،ويتـ ذلؾ بتحديد:
 -الفعاليات المرحمية الم موب تح ي يا قريباً

 الوسائؿ الم موبة لتح يؽ ىذه الغايات أو االىداؼ واستخداـ الوسائؿ األكثر فاعمية لتغيير النفس -برمجة خ وات التغيير

 السياسات المستخدمة لتح يؽ الغايات والبرامج البد بالتغيير وعدـ التردد:

التػػردد مػػف أكثػػر االسػػباب ذات التػػأثير السػ عمػػى االفػراد ،فكثيػ اًر مػػا نجػػد بعػػد أف يحػػدد أي كػػخا منػػا أىػػدافاً يػراد
تغييرىا وعزـ عمى ذلؾ إال أنو وف المحظة االخيرة ال ي وـ بذلؾ.

 ت ويـ التغيير:

عنػػد العمػػؿ بػػالتغيير وأنت مػػت التص ػرفات واالفعػػاؿ إلػػى منحنػػى جديػػد ينبغ ػ أف ي ارقػػب االنس ػأف أدا ه وي ػػوـ
واقع ػو بعػػد بػػد التغييػػر ويتعػػرؼ عمػػى الفجػػوة بػػيف الواقػػع الحػػال واالمػػؿ المنكػػود ويػػتـ ذلػػؾ عػػف ريػػؽ معرفػػة ردود
االفعاؿ عند االخريف كنتيجة ليذا التغيير.
 مبادئ التغيير:

يعتمد التغيير عمى مبادئ أساسية منيا:
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 -1تغير الماديات بمعدؿ أسرع مف تغير االفكار

 -9كمما ارتفعت موحات الناس ومستوياتيـ الث افية كأف (لالباً) استعدادىـ لمتغيير أكبر.

 -0يتفاعؿ االفراد مع التغيير ويزداد قبوليـ لو كمما توفرت فرا أكبر لممناقكة والتحأور بكأنو.
 -1تزداد الفرا بنجاح التغيير إذا توفر فريؽ عمؿ مف االختصاصيف واالستكارييف.

 -2لسأف الحاؿ أبمغ مػف لسػأف الم ػاؿ ،وصػوت الفعػؿ أقػو وأعػذب مػف صػوت ال ػوؿ ،وال يمكػف التغييػر أف يػنجح
ويستمر بالكالـ والخ ب ولكف بالممارسة والت بيؽ.

 -3التدرج واستخداـ إستراتيجية تجزئة المكروعات أمر ميـ لنجاح العممية التغييرية
 -4ال تغيير مف لير مرونة ،لذا يحذر مف المجو إلى سياسة ( أما  ...واال  )...أي:
أما أف ت بموا العممية التغيرية بالكامؿ واال فال تغيير.

 -5كؿ تغيير لو ثمػف ،فأمػا أف تػدفع ثمػف التغييػر أو تػدفع عػدـ التغيػر ،عممػاً بػأف ثمػف التغييػر معجػؿ وثمػف عػدـ
التغيير مؤجؿ.

 - 6معارضة ون د عممية التغيير ظاىرة صحيحة يحسف االستفادة منيا وعدـ اجياضيا.

 -1:الجيؿ بالك سبب لمعاداتو ،لذا فالتعميـ والتدريب عمى التغيير المراد اتخاذه سبب ل بولو والتأل و.
 - 11كممػػا ك ػأف التغييػػر مجرب ػاً ك ػأف ذلػػؾ أدعػػى لم بػػوؿ ،لػػذا يحسػػف أف نبحػػث عػػف أمػػاكف ت بيػػؽ ىػػذا التغيػػر
ليكوف ذلؾ سنداً
 -19لمتغييػػر اتجاى ػأف ،االوؿ مػػف ال يػػادة إلػػى ال اعػػدة ،والث ػأن مػػف ال اعػػدة إلػػى ال يػػادة وكػػؿ واحػػد منيمػػا فيػػو
مككالت
وس ػػمبيات ،وأف أفض ػػؿ اتج ػػاه لمتغيي ػػر ى ػػو الم ػػزدوج ،أي م ػػا كػ ػأف م ػػف ال ي ػػادة إل ػػى ال اع ػػدة (ليس ػػيؿ
الت بيؽ) ومف ال اعدة إلى ال يادة (لتخفيؼ حدة م أومة التغيير).
 -10لكػػؿ تغييػػر م أومػػة ظػػاىرة و خػػر خفيػػة ،يت مػػب معرفتيػػا واسػػتمالتيا وترويضػػيا وعػػدـ إىماليػػا فيتعػػاظـ
أمرىا ويزداد كرىا ،خصوصاً إذا كأف ذلؾ يتعمؽ بال يـ الث افية والدينية واالجتماعية.
 -11الغايػػة فػ التغييػػر ال تبػػرر الوسػػيمة ،إذ أف لايػػة التغييػػر ينبغػ أف تكػوف نبيمػػة ووسػػيمتو ينبغػ أف تكػػوف
نبيمة أيضاً فالتغيير عممية أخالقية بالدرجة االولى.
 -12تفيـ االسباب الت مف أجميا ي أوـ االفراد التغيير مدخؿ ميـ إلزالة ىػذه الم أومػة ومػف ثػـ نجػاح العمميػة
التغييرية.
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 -13كمما كانت العالقات االنسأنية جيدة بيف المغير والمتغير أصبح التغيير أكثر سيولة وقبوالً والم أومة أقؿ
حدة.
 -14التصػػميـ عمػػى التغييػػر أسػػاس النجػػاح لػػو ،ألف التغييػػر م مػػوب لألجيػػاؿ الجديػػدة وبكػػكؿ مسػػتمر لبنػػا
المست بؿ.
)(WWW.Balagh.


مستويات التغيير:

يمكف تحديد مستويات لمتغيير عمى النحو االت :
 -1مستو البيئة :أيف ومتى يكوف ىذا التغيير؟ ف أي مكأف وزمأف يكوف التغيير؟

 -9مستو السموؾ :ما التغيير الم موب؟ وما الذي يجب فعمو ف ذلؾ الزمأف وذلؾ المكأف ،ك يتـ التغيير.
 -0مستو ال درة والميارة :كيؼ يحصؿ التغيير؟ كيفية استعماؿ ال درات والميارات ألحداث التغيير.

 -1مستو المعت دات وال يـ :لمإذا يراد التغيير؟ وىو أمر يتعمؽ بمعت دات االنسأف وقيمو لتبرير عممية التغيير.
 -2مستو اليوية :مف الذي سيحصؿ لو التغيير ،وما دوره؟

 -3المستو الروح  :وأخي اًر مف لو عالقة بيذا التغيير عمى مستو العالـ أو الكوف؟(التكريت )2003:161:

المحـــور الــرابـع
االستنتــاجاث ًانتـٌصـاث
اوال :االستنتاجــــات
 -1عنذ استعزاض انًفاىيى ًاالىذاف ًاالسس نًحاًر انبحث يالحظ ىناك تقارب بينيا نهٌصٌل انى نتائج يتًاثهو باالىًيو اال انيا
تختهف باالسهٌب ًفي حانت انتالقح بين ىذه اننتائج انًزاد تحقيقيا يًكن تحقيق يجًٌعو اىذاف يثانيو اليستطيع كم يتغيز ين تحقيقو بشكم
ينفزد ًيثاني.
 – 2التفكير بعناصر بناء المشروع الصغير هو ممتقى لعناصر التفكير االداري المستقبمي الي مشروع مع عناصر الهندس
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ًستقبهي

نينذست اننفسيت

النفسية ،والمخطط التالي يوضح ذلك :

مركــــز الهــد ف

تحد يد االهداف
االستعمال االمثل
ال
لمحواس

←←

التفكـــــير
↓

االستعداداللمتغييـر

→→

التفكيـــر فـي الزمـن
سيــاق الفرضيــات

↓

↓

عناصر بنـــاء المشـــروع

النظم

←

تحديد اهداف المشـــــــروع

الفــرص المناسبـ
النظـــم التنبــؤيـة

دراســـــــة الجـــــــــــدوى
اختيـــــار اسم المشروع
الشكـــل القانونــي للمشروع
قــواعد وبيـــانـات العمالء
السجـالت المــاليـــــــــة

يخطط يٌضح كم ين عناصز انينذسو اننفسيو
ًعناصز انتفكيز انًستقبهي نبناء انًشزًع انصغيز
( انًخطط ين ًضع انباحـث )

ثأنيا  :التوصيــات :
 – 1التركيز عمى كؿ ماىو جيد مف صفات يمتمكيا االفراد والعمػؿ عمػى ا ازلػة وتغييػر الصػفات االخػر ليػر المرلوبػو
التكا المكاريع الصغيرة ويػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ الػدورات التدريبيػو الخاصػو بيػذا النكػا .و خمػؽ روح التعػأوف بػيف
ادارات المكػػاريع الصػػغيرة وت ػػوير التفكيػػر المعتمػػد عمػػى عناصػػر اليندسػػة النفسػػية وعناصػػر التفكيػػر المسػػت بم
لت وير المكاريع ونموىا .
 -9ضػػرورة اىتمػػاـ الدولػػة بجمػػع المعمومػػات (عمػػى كػػكؿ بنػػؾ معمومػػات) وتحميػػؿ االحصػػائيات عػػف المكػػاريع الصػػغيرة
العاممة حاليا وتحديد احتياجات المجتمع مف المكاريع الصغيرة الم موب أنكا ىا لدفع عجمة النمو االقتصادي.
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مصــــادر البحـــث
أوال  :العربيــــــ :
 -1التكريت  ،محمد ،)9::0( ،افاؽ بال حدود ،الممت ى لمنكر والتوزيع ،سوريا حمب
 -9ال ػ ػػاميف ،احم ػ ػػد ع ػ ػػا ا  ،)1663( ،التخ ػ ػػي االس ػ ػػتراتيج واالدارة االس ػ ػػتراتيجية ،دار مج ػ ػػد ألوي لمنك ػ ػػر
والتوزيع ،عمأف ،االردف.

 -0العػػزأوي ،عبػػد الغفػػور محمػػد عم ػ  ،)9::3( ،أثػػر اسػػتراتيجية المعرفػػة ف ػ إدارة مسػػت بؿ المنظمػػات – إ روحػػة
دكتوراه ،الجامعة المستنصرية.

 -1برنو

 ،سعاد ( ،)9::5إدارة األعماؿ الصغيرة (ابعاد لمرياده) ،دار وائؿ لمنكر ،9 ،عمأف .
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، التربيػو الرياديػو،تعػرؼ إلػى عػالـ األعمػاؿ:  برنامج كاب،)9::5( ، جورج مأنو وروبرت نيمسوف وجونثيونغو-2
 المكتب االقميم لمدوؿ العربيو ػ بيروت، منظمة العمؿ الدوليو،ترجمة سميع جابر

 منظمػػة االمػػـ، مركػػز د ارسػػات الوحػػدة العربيػػة،  صػػوت المسػػت بؿ العرب ػ،)1656(  سػػعد الػػديف إب ػراىيـ و خػػروف-3
.  مكتبة الكرؽ االوس،0 ، مكروع المست بالت العربية البديمة،المتحدة

0

، الكويت، وكالة الم بوعات، الجوأنب السموكيو ف االدارة،)165:( زك محمود، ىاكـ-4
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