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 موجز اولي

Brief preliminary 

     

ي وزارة الثقافة
اهة فن ن   شكرا للمبدع متصدر الين

ية  ي وزارة اسمها الثقافة تمتلك ثروات وافراد موارد البشر
ي دولة اسمها العراق وفن

فن

ي لتنوير 
ي ليس للجميع فحسب بل العالم بارسه وعشر اجزاءه تكفن

هائلة هي تكفن

ي التعلم 
ي إلشباع نهمهم فن

ن ولياليهم بالخي  والعافية وتكفن صباحات العراقيي 

الئق  وبدرر الثقافة واالبداع الحضاري الوالتطور للحداثة وترصيع حياتهم بلأللئ 

ي العالم 
ي وغي  مسبوق فن

كما تمنحهم حق تطلعهم الث مستوى ضمان صحي رافر

وات أن تصنع  ي تماما مشاريــــع السياحة العرصية الخرافية وبإمكان هذه الي 
وتفن

ي جميع االصعدة منها الثقافة 
ي مصانغ القدرة عىل إيجاد مشاريــــع عمالقة فن

صيغ فن

وة العظيمة تجعل من العراق مثار ومنار إعجاب العالم والسياح ة واالثار هذه الي 

ي القول الفصل فقط مطلوب من وزارة الثقافة 
نمية تشكيل لجنة التباألجمال فن

ن الكفاءات العلمية المستدامة  غ عىل صناعة الصيالجاد العمل الجل من المبدعي 

ي االبتكار واالبداع المعيىلي لغرض 
مستدامة وتطبيق برامج التنمية ال اظهار الجمال فن

ي التطوير واالبداع
كرامة لملمت  و وحفاظ عىل هيبة العلم والفن  لصتاعة الصيغ فن

ي 
ذمالفقر و وعوائلهم من المثقف والفنان العرافر   . التشر

 الباحث اخوكم المهندس
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          جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

     الجمال
 واإلبداع المعيلياالبتكار 

 
 
 
 
 

 الاول  ملبحثا

The first Topic 

 

 

 اساسيات البحث العلمي 
 

 
 
 
 

The basics of scientific research 
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ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

     الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 المبحث االول
 اساسيات البحث العلمي

 

   The objevtive of the research                                     حثمن الب الهدف 1.1-

 تكامل مصادر التخطيط والمتابعة   -1.1.1  

Integrating resources planning and monitoring 

اهمية ى علتعريف ال الغرض منهلى قسم التخطيط والمتابعة في مقر وزارة الثقافة ا بناء برنامج عمل     

برامج  تطبيقاتمن خالل ادخال المعيلي  اإلبداع و  البتكارا خلق لغرضتكامل مصادر  التخطيط والمتابعة 

ي الوجودية فالعلمية من الالواقعية في المؤائمة الذكية إنتاج أفكار جديدة  صيغ صناعة  في التنمية المستدامة 

 فخارجة عن المألوكبيرة فكرية  قفزة  تحقق بحيث معززة بالخوارزمية الثبوتية من العلوم الوزارية 

واعادة النظر في الخطط والبرامج المقدمة الى اقسام وشعب الوزارة ودوائرها بدال من التدرج والمعروف 

ق ظامها المغلنبالمجردة االنتاجية االدارية والتباهي بوتحطيم الفرد والتي الجدوى منها والفائدة سوى 

تثبت ي التمن العلوم  الخوارزميةتقديم البراهين ومن خالية دائما  والمتزايدة التشغيلية استهالك االموال ب

اجة حتصبح مورد اساسي لسد   م ولهالمستواردات مالية تسد الجدوى االقتصادية في تضمن صحتها و

والحفاظ على كرامة عوائل الفنانين واالعالميين  وخلق االبداع والتطويرالبناء  فيالوزارة نشاطات 

 . وتصبح احد موارد الدولة االقتصاديوالرواد كما  واصحاب الكم الرشيد الصالح والمثقفين

 

                     Correcting misconceptions                                               تصحيح مفاهيم خاطئة -1.1.2

ر وزارة في اقسام ودوائالسائدة في السياقات االدارية النافذة المخطوئة لدى الكثيرين وتوضيح المفاهيم     

ونتحرك يننا بام اعباالعتقاد بان الوجودية هي الواقعية التي يجب ان نعيشها ونراها والتي درجنا عليها الثقافة 

 . السلطان كفرا والحادسموح والمعقول وعدم تجاوز الحدود وعدم طاعة بحدود الم

 تحرير الموظف نحو االبتكار واالبداع بتحوير وسائل وطرق جديدة متاحة اصالوعليه سيثبت هذا البحث   

والوصول الى نتائج ناجزة من دون تباطئ الذكية لتلك الوسائل في تحقيق اهداف مطلوبة  لغرض الموائمة

ي والبحث ف . ودون الرجوع الى المرؤسين  بشكله االمثلاالداء الوظيفي او تواطئ من شانه زيادة كفاءة 

من خالل اجراء التجارب والدراسات والبحوث الريادية من االبداع الذاتي المطلق صناعة صيغ جديدة 

 وبموجبالتخطيط الحديثة طرق  وبيان. وباسهل الطرقباستخدام الوسيلة االنسب كلفة واالقل زمنا 



10 
 

ومتطلباتها الصحيحة بحيث تحفز االقسام على تقديم الخطط خوارزمية تكامل مصادر التخطيط وشروطها 

ى تحوي علكم من االوراق بتقديم المجلدات ه تكامل مصادر التخطيط وليس السنوية بشكها الذي فرض

والمكانية  بعاد الزمانيةنسبة االووفق  المعيلية تثبت نتائجهاالبرامج المجرد من الحسابات الخوارزمية التي 

  . والتي تمثل الحقيقة في المجاالت الواقعية

 

 في التخطيط والمتابعةالعلمية الخوارزمية الالواقعية اساسيات  -1.1.3

Basic algorithm scientific planning and monitoring unreality 

ة لفرضيات المقترحلالخوارزمية  ثباتهامع االمقترحة عدد من الفرضيات  ادخال الهدف االعظم للبحث     

قافة قسم التخطيط والمتابعة لوزارة الثفي منهجية الرائد ستكون المتجه التطوري والمؤمل انها الالواقعية  في

 التيوية والسحابة الحوسب الرقمنة الحديثةبرمجيات من مع نمذجة ستكون هي الوسيلة السائدة يعتقد الباحث و

 .  منذ سنين طويلةوادخاله الخدمة والحكومة االلكترونية المزمع بناءه منظومة مع برنامج  التداخل مطلقا

 . قادم  في فصلتاتي انموذجا والتفاصيل الدقيقة عن اساسيات خوارزمية في اثبات الالواقعية العلمية 

         

 Research problems in the fields of truth              ةفي مجاالت الحقيقمشاكل البحث  -1.2

 من االصرار والمتابعةولت وات نس لقد واجه هذا البحث والبحوث االخرى المقدمة من قبل الباحث وطيلة    

اتجاه بمرارة التعامل مع التضحية بجميع الحقوق الشخصية مقابل حثيثة والتحدي المهني بجهود الجادة

                                                                                           : يحصر منها االتي السلبي المدمر لالبتكار واالبداع في الواقع الوزاري ا

الذاتية المطلقة الفرد  بداعاتتتقبل اتوفر  بيئة في الوزارة  في التعقيدمجال  -1  

المباشرينؤليين المسقبل من  ماهو جديدكل لوبالمطلق المجرد  رفضالاسلوب مجاالت فنون  -2  

غير عراقيل معوقات وتضع بحدود المرئي بزاوية النظر والتي الواقعية  لالعم سياقاتمجاالت  -3

  . في الالواقعية العلمية لالثبات تطبيقامام نمذجة  ذهنيا  مقروءة

 االداريةاالدارة اعتماد مجال هي وفي اهمالها وعدم تقييمها ث ومر بها البحتالمشكلة الكبرى التي   -4 

مستمدة من التأمل الذاتي واالستبطان وسرد  قوة عجيبة وهي بيانات التقاطع مع  يفالوزارية الرئاسة و

، المغلقة ومن اصحاب العقول ين لديهاعلى المكلف التقارير الذاتية التي مرتكتابة  طريقباألحداث الماضية 

 وهي التضعف والتسمن بطن جائع  الحالية عها للتجربة العمليةوهذه البيانات ال يمكن إخضا
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العلمية  البحثمنسقات منهجية  -3.1  
Methodology of scientific research coordinators 

 لمسار الحركات والمنسقاتبعد رسم خارطة طريق تفصيلية وخطة مرت مراحل تنفيذ البحث وضمن لقد 

يل وحسب الترتاالهداف  ةمتعدد مرحلي مع المنفصل العام الغاية منها الوصول الى هدف البحث والبحثية 

لباحث ويدعى هكذا بحث ذا االهداف للغاية على ا مهمة شاقةة وان هكذا تفصيليالتناسقي بمهة التسلسلي 

ة حيث تم تخيل التصورات في مجاالت الالواقعيبسبب طبيعة عمل واهداف قسم التخطيط والمتابعة المركبة 

عد ذلك وببموجب احتياجات مخططات تكامل التخطيط والمتابعة وضع الخطة العامة للبحث  ثم تمالوزارية 

االكاديمية  االت الطرقويقدم الباحث مجمباشرة التنفيذ الى الواقعية الوزارية التقسيم الى مخططات تفصيل 

البحثية الرصينة التي استخدمت في الحصول على النتائج الحادة والتوصيات المدعمة بالخوارزمية الثبوتية 

 في خطط وبرامج الوزارة وهي امنة للتطبيق 

فرضيات ونظريات الالواقعية العلمية -1  

التكاملية واالنعكاسيةفي مقارنات تنافسية  -2  

   من الواقع الوزراي والواقعية  التثمين -3

تكامل مصادر التخطيطفي  يالخوارزمالمنطق  -4                                              

           التحليل الهرمي المتسلسل المعالج     -5

    منفصلدلفي قرارات الخبراء بطريق طريقة  -6

                   التنافسيةمصفوفة المقارنات المزدوجة  -7

                                                جداول التحليل نتائج نهائية -8

 رمجيات حوسبية ب – 9

 لالثبات استنتاجات خوارزمية و تحليلية -10
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 Limits of the space-time research                  ة   حدود البحث الزمكاني -1.4

الفرصة او الفسحة المكانية والزمانية في المقبولية لهكذا بحث وهو من محاولة باحث قبض قصد هي ال

في مبنى مقر وزارة الثقافة والمتمثل بابعاد الطول الثالثة من االبعاد ناتج  . في العمل الوزاريالالواقع  

 والذي يشكل حقيقة مكانية للبحث لكونوان جميع الفعاليات الممكن حدوثها ضمن هذا ا العرض واالرتفاعو

ان  فهي تشكل الوجودية بمعنىواحداث الواقع الوزاري اما الزمان بقصد تحديد نقطة بداية الفكرة البحثية . 

ان ومن زمن الماضي والحاضر وامتداد المستقبل  واقعة ام غير واقعة حتمالية التقبل نظرية اهذه االحداث 

 اذنالغير مرئي العلمية  الالواقعيةزمن  منوالثاني الواقع الوجودية  عن بعدين للزمن االول من زمانها

المنتمي لالزمن بين المحسوس التعايشي والزمن ا مركبةمن ان الزمن البحثي عبارة عن ناتج  يستنتج الباحث

كتابة البحث هو نقطة على في اللحظي وعليه يكون زمن اذن هو نسبي . وممتد بدون المكان فهو مدرك

واالنية الممتد الماضي زمن ارهاصات بين  من الفترة الزمنية المحددة مكاني هو مقر الوزارة مستقيم 

ن التخفيف مابييبقى البحث في حدود النسبية وبهذا   ة السالبةاالنعكاسيمن  والمستقبل المدمرة الحاضرة 

 . والتضخيم
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 Search structure                                                                البحثهيكلية  -1.5

  البحثية  المتابعةالتخطيط و يةالبحثهيكلية ال - 5.1. 1

Research planning and monitoring structural research 

Prioritization of  system using 
alternative Proprieties

تحديد االولوية لالنظمة 

 

Formation and evaluation 
criteria and alternatives to the  

alternative Proprieties

هيكلية التقييم للمعايير المناسبة لبدائل 
االولويات  

Formation and evaluation criteria and 
alternatives to the use of alternative 

Proprieties

ستخداما وبدائل المعايير وتقييم تشكيل بدائل  

 االولوية

Predicting  indicators

مؤشرات التنبؤ

Delphi method 

طريقة دلفي 

Expert Evaluation

تقييم الخبراء 

regression models

 االنحدار نموذج 

expert evaluation

تقييم الخبراء 

exponential smoothing  

forecasting models

نموذج التنبؤ االسي السلس 

method Foresight 

طريقة التنبؤ

analytic hierarchy process

عملية التحليل الهرمي المتسلسل 

Analysis of the potential of 

alternative   Proprieties 

تحليل قوة بدائل االولويات 

 

 

The multicriteria tasks   Analysis hierarchy process 

المهام المتعددة المعايير

Build a hierarchy, starting from the top (objectives-in terms of decision-maker), through intermediate levels (primary factors, 

subjects, criteria) at a lower level, which is a list of alternatives

من حيث صانع القرار، من خالل المستويات المتوسطة العوامل األولية، والموضوعات،  -بناء التسلسل الهرمي، بدءا من القمة األهداف 

والمعاييرعلى مستوى أدنى، وهي قائمة من البدائل

Build multiple matrixes of paired comparisons for each of the lower levels

بناء مصفوفات متعددة من المقارنات المقترنة لكل من المستويات الدنيا

Build multiple matrixes of paired comparisons for each of the lower levelsBuild multiple matrixes of paired 

comparisons for each of the lower levels

األدنىبناء مصفوفات متعددة من المقارنات المقترنة لكل من المستويات الدنيا بناء مصفوفات متعددة من المقارنات المقترنة لكل من المستويات 

Calculation of attitude consistency to determineconsistency index consistency index accurately reflects the 

consistency of judgements of his compare with random index

حساب االتساق في المواقف لمؤشر اتساق مؤشر عدم الدقة يعكس بدقة االتساق في األحكام مقارنة له مع مؤشر عشوائي

Aggregation of priority factors critical technologies on all criteria and calculation of coefficients of global 

priorities of technology

تجميع ألولوية العوامل التكنولوجيات الحاسمة في جميع المعايير وحساب معامالت أولويات العالمية للتكنولوجيا

Set priority technologies generate energy alternative energy sources

 التقنيات ذات األولوية المفضلة توليد مصادر الطاقة البديلة للطاقةت
 

  البحث كليةهيمصادرمخطط انسيابي ( 1.1شكل رقم)
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              .Methodology ReSearch in structural planning منهجية التخطيطهيكلية البحث في  -1.5.2

 باستخدام موارد ويشمل النهج تنفيذ المجموعة من المهام, ومكونات عملية االختيار من مزيــــج      

لنبؤ وبرنامج هولت ونير ل تحليل إمكانات مصادر اإلدارة البديلةالهيكلية باستخدام  ,مصادر بديلة 

ية  واالنتقال ال ي  استعراض مفاهيم واقعية وغثم  استخدام نموذج نظام األفراد وافراد الموارد البشر

 الشبكات التحليليةاستخدام و  استخدام طريقة تحليل التسلسالت الهرمية واقعية

 

 

النظمة االداريةاالموارد احل التباع نهج شامل لهيكل مر(  1.2شكل رقم )   

. 

تحليل وتوقع  أداء موارد البشرية  تعكس االتجاهات العامة في تطوير موارد البشرية في وزارة  . 1

  الثقافة

 ءتحليل ومعايير تقييم الخبرا . 2

التسلسل الهرمي التحليلي لحساب أولوية بدائل  لتحديد التكنولوجيات الموصى بها استخدام عملية  . 3

 .للتنفيذ األولي

ن أجل م مصادر بديلةتقنية محدد باستخدام  االفراد ونظامتحليل وتقييم خبراء تقنيات إدارة موارد  . 4

 .تحديد المجموعات األکثر تأثيرا

 الطرق فعالية إلدارة الموارد البشرية تطبيق الشبكات التحليلية لترتيب وتحديد أكثر  . 5

Selection priority technologiesا

ختيار تقنيات األولوية

 evaluation criteria  alternatives

معايير التقييم البدائل

Prediction of performance

التنبؤ باألد  اء

Use the system model 

individuals and human 

resources personnel

استخدام نموذج نظام األفراد وافراد 

الموارد البشرية 

Use of the method of analysis of 

hierarchies

استخدام طريقة تحليل التسلسالت الهرمية

Review realistic and unrealistic 

concepts

استعراض مفاهيم واقعية وغير واقعية

Use the Holt - winter

استخدام برنامج هولت ونتر 

Selection of effective management 

technique

اختيار تقنية اإلدارة الفعالة Use analytical grids

استخدام الشبكات التحليلية

An analysis of the potential of alternative 
administration sources

تحليل إمكانات مصادر اإلدارة البديلة
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 عملية التحليل الهرمي مع المخطط االنسيابي الكامل للمنهجية الخوارزمية -1.5.3

The complete algorithm methodology flowchart with analytic hierarchy process 

 

 problem the 

objectives of the study

issuesال

من اهداف الدراسة بيان  

اصل المشكلة 

Formation of 

multiple 

alternatives

متعددة بدائل تشكيل

A definition of a 

set of criteria

 مجموعة تعري 

المعايير

A1 - A2 - A3 

 use of technology priority 

التكنولوجيا   أولوية   استخدام 

K1 - K2 -K3

 purpose implementation of 

technology choice 

الغرض من تنفيذ اختيار 

التكنولوجيا

 

Multicriteria decision problems analytic hierarchy process

مشاكل القرارات المتعددة عملية تحليل التسلسل الهرمي

Expert estimationتقدير خبير

Creating questionnaires خلق

استبيانات

Expert pollاستطالع الخبراء Determination of the consistency 

of the judgments of experts تحديد

اتساق أحكام الخبراء
The definition of generic 

assessments تعريف التقييمات

العامة

Build a hierarchy, starting from the top (objective), through intermediate levels (primary 

factors, subjects, criteria) at a lower level, which is a list of alternatives ا بناء تسلسل هرمي ، بدء 

عند مستوى أدنى ، وهي ) العوامل األساسية ، الموضوعات ، المعايير( ةطسوتملا تايوتسملا ربع ،) الهدف(من القمة 

قائمة بالبدائل

Build multiple matrixes of paired comparisons for each of the lower levels

بناء مصفوفات متعددة من المقارنات المقترنة لكل من المستويات الدنيا

Defining vectors paired comparisons matrix in which the index is computed  of each matrix

تعريف المتجهات المترافقة بين مصفوفة المقارنات التي يتم فيها حساب المؤشر لكل مصفوفة

Calculation of attitude consistency to determine IP consistency index accurately reflects the 

consistency of judgements of his compare with random index

حساب تناسق الموقف لتحديد مؤشر تناسق الملكية الفكرية يعكس بدقة اتساق األحكام مقارنة له مع فهرس عشوائي

Aggregation of priority factors critical on all criteria and calculation of coefficients  

priorities تجميع العوامل ذات األولوية الهامة على جميع المعايير وحساب أولويات المعامالت  

set priority technologies  alternative  sources     تحديد األولويات تقنيات المصادر البديلة
  

 

 عمليل متسلسل االولويات وبطريقة  منهجية الخوارزمية المستخدمة لبدائلالمخطط االنسيابي الكامل (  1.3شكل رقم ) 
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 Analytic hierarchy process                                               عملية التحليل الهرمي  -1.5.4

 

 احدى الطرق المستخدمة في البحث AHPاساسيات تحليل التسلسل الهرمي 

Basics of AHP hierarchy analysis one of the methods used to search 

 

The main 

purpose of

C1 C2 C7C6C5C4C3

А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8А1

Levels in 

hierarchies

Level 1 Goal

A structured network tasks

Level 2 Criteria

Level 3 

Alternatives
 

 ( هيكلية عملية التحليل الهرمي المتسلسل البسيط 1.4شكل رقم ) 

    First stage involves the representation of the problem in the form of a 

hierarchy or network. In the simplest case, the hierarchy constructed starting 

from the target that placed in the top of the hierarchy. Through intermediate 

levels, which are located on the criteria and the levels of which depend next to 

the lowest level which contains the list of alternatives. 

ط الحاالت أبس في شكل تسلسل هرمي أو شبكةالهد  وبتكلة في تشمل تمثيل المش ألولالمسنوى ا

من خالل المستويات والتي شيدت بدءا من الهد  التي يتم وضعه في قمة الهرم والتسلسل الهرمي 

وي على أدنى مستوى الذي يحت تي هيإل الالحقة الثالثة مستويات المعايير والعلى تحوي المتوسطة والتي 

                                                                                            .لويةالوقائمة من البدائال

The results of the research process in the method of analysis of hierarchies 

in the relative importance of providing it with a matrix of numerical evaluation 

of the benefits and ways of expressing the relatively objective criteria for the 

target matrix. 

N = exponential matrix            المصفوفة   اس                                            

CИ= Consistency index. مؤشر االتساق 

ИС = Harmonization consistency.                                     التنسيق موائمة  

OC = Random consistency index                           عشوائيالمؤشر االتساق  
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Table No.1.6.2 Average random consistency index for matrices of different orders. 

 

Consistency local priorities                                            اتساق األولويات المحلية     

Consistency index ИС. 

Together with a matrix of pairwise comparisons, we measure of the 

degree of deviation from consistency. When such deviations exceed certain 

limits to those who solved the problem, you need to review them. 

For this purpose, it is necessary to determine the consistency index and 

the ratio of coherence. 

Consistency index: 

The ratio of coherence defined by the formula. 

OC = ИС / CИ 

To determine how well the consistency index ИС reflects the consistency 

of its judgments must becompared with a random index (CИ) consistency, which 

corresponds to a matrix with random judgments selected from the scal. 

1/9    1/8   1/7   1/6    1/5    1/4    1/3    1/2    1    2    3    4    5    6    7    8   9  

( مراتب تقييم قرارات الخبراء في مصفوفة المقارنات المزدوجة التنافسية   51.شكل رقم )  

Provided equal probability of selection of any of the reduced numbers. 

Value less than or equal to OC ≤ 0.10 is acceptable. 

The harmonization of: 

Obtained expert opinions are not contradictions and have agreed that lets 

trust quantitative estimates obtained on their basSynthesis of alternatives 

Degree matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 

Average 

random 

sequence 

0.0 0.0 0.58 0.90 01.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1. 95 
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Priority j-th element of the third level defined as:  

q1 = q311*q21 + q321 *q22 + q331*q23 +  . . . + q371*q27 

q2 = q312*q21 + q322 *q22 + q332*q23 +  . . . + q372*q27 

q3 = q313*q21 + q323* q22 + q333*q23 + . . . + q373*q27 

.... =  …...…..+ ……..  + …..….  +… …+ ……. 

q8 = q318*q21 + q328*q22 + q338*q23 +  . . .  + q378*q27  

. 

kq3
- A vector of the k-th priority matrix disposed on the third Level.  

 .له التصر  في المستوى الثالث k ناقل للمصفوفة ذات األولوية

kіq3
- I-th element of the vector of priorities k-th matrix judgments placed on the third level.         

ناقل لألحكام مصفوفة ترتيب األولويات الموضوعة على المستوى الثالث عشرة عنصر  

kq2
- K-Й element of the vector priorities matrix provisions placed on the Third level.     

 وضع العنصر أحكام مصفوفة األولويات متجه في المستوى الثالث

jq  - Priority j-th element of the third level. 

 عنصر لمستوى الثالثلا  األولوية

 Note                                                                                                        مالحظة

طيط الهد  تكامل مصادر التخلغرض حل مشاكل  ية تحليل التسلسل الهرميثمفصل الطريقة البحالرجاء   

في فا يتبع ال حملحق وعليه اسلوب الخوارزمية التعقيد وخطورة القرار وباستخدام  يشوبهالحالي العمل 

 ورد  ويطلب القرص المدمج مع البحث. لمعالجة الرقمية الكمبيوتر اكسل مرفق مع اسلوب ا
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          جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

     الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 

 الثاين املبحث 

The second Topic 

 

 اساس يات الابتاكر والابداع املعييل 

 
Basics of innovation and creativity with 

breadwinner 
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        جمهورية العراق
 وزارة الثقافة والسياحة واالثار

     الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 المبحث الثاني
 اساسيات االبتكار واالبداع المعيلي

 
 

 اساسيات االبتكار واالبداع المعيلي - 2.1

Basics of innovation and creativity with dependants 
 

  لها في السر او العلن  مسبوقولم نسمع عنها او ,غيرمألوفة  هي فكرة جدبدة :الجّدة 

 : والنشاطاتتطبيق تلك الفكرة على كل االصعدة الفائـدة الناجمة عن مخرجـات   مفيدة  

 : لذوي الخبرة واالختصاص في الوزارة ان لم يكن بديهيا  الخطوة االبتكارية 

 او استعماله  في اي مجال من مجاالت انشطة الوزارة باالمكان تنفيذه  بل للتطبيق:اق 

  والطرف المبدع الوزارة ما بين  ةماليات منافع واردتطبيق يحقق : معيلييحقق منفعة 

  :العلوم خوارزميةير مرئية لالخرين  أثباتها فكار ناضجة غاالالواقعية العلمية .  
 

        The definition of creativity and innovation                   واالبتكارتعريف االبداع  -2.1.1

 فالبديع في اللغة العربية يعني الشيء الجديد، والبدع هو الشيء  و أنشأهو هو بدع الشيء  ويااإلبداع لغ

 الذي يظهر ألول مرة

 صورة القدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد، أو دمج اآلراء القديمة أو الجديدة في هو   االبداع منهجا

جديدة، أو استعمال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع الحاجيات بطريقة جديدة، أو عمل شيء 

 في صتاعة صيغ  جديد ملموس أو غير ملموس

  وقيادة فرق العمل وتحسين الخدمات  وكل ه الجديدة في مجال اإلدارة وتطوير األفكار هو اداريا اإلبداع

كل فكرة أو إجراء أو منتج يقدمه الموظفون صغارهم وكبارهم يتسم بالتجديد في وظائف اإلدارة 

 أو األفراد أو المجتمع الوزارةواإلضافة، ويعود بمنافع إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية على 

  أي بكر -أتاه باكرا ، وبكر-فقد اشتقت من بَكر، وبِكر، بكورا  تقدم في الوقت عليه  لغويابتكارالامعنى .

 أن االبتكار فعل يدل على الوقت

 العملية التي تتضمن اإلحساس بالمشكالت والثغراتهو   منهجااالبتكار  معنى 

 هو القوة التي تدفع إلى االكتمال االبتكاراصطالحا                        
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 وهناك نوعان من االبتكار

 Innovation acquired                                                                                 المكتسبابتكار  -1

ي فعلى شكل أعمال نتائجها تظهر التنال بيد بل هي اكتساب  على قدرات يعتمدالموهبة من الخلق وهو     

                                  .مع االنجاز او بدونه عظيمةمصنع صيغ 

 Inventing skill                                                               المهارةابتكار  -2

الى االستهانة بها من ومن دون االلتفات  على التعبير عن األفكار دون خوف القدرة تحقيق الذات هو 

للصحة النفسية السليمة، حيث  هو مؤشر قويو مستمرةشكل متواصل وبوتيرة تصاعدية واآلخرين وب

 وحسن الفهم وكمال الذكاء  يصبح صفة مميزة لإلنسان المتكامل

          The difference between innovation and creativity    الفرق بي   االبتكار واالبداع -2.1.2

ن وحثر الين إن الكثي        ن اإلبداع واالبتكار بل يرى أنهما  باحثي   بي 
ً
ي قارو ال يفرق أحيانا

ن
وتذوبان رة واحدة ف

ي 
ن
ن الجل التوضيح أن هناك فرق يذكر بينهما,  يجدون معثن واحد بل ال ف ن اإلبال نبي    داع واالبتكار فرق بي 

ي مجال العلوم الم  . 1
ن
ة, كما هو الحال ف ي ختاالبتكار إنتاج الجديد ال يتصف بالجمال بدرجة كبي 

لفة,ففن

 هذه المجاالت ال يهتم المبتكرون بالجمال بقدر فائدة المنتج. 

ي الفنون  . 2
ن
يطة أن يتصف هذا الجديد بالجمال, كما هو الحال ف ي إيجاد الجديد رسر

 لتشكيليةا    اإلبداع يعثن

ي 
ن
ي  ف

ن
 وزارة الثقافة دائرة الفنون العامة ف

ي هي عملية إدراكية وعقلية اإلبداع   . 3
ن
 ترصف فردي أو شخصي مصدره عقل الفرد نفسه, ف

ن عملية تفاعلية االبتكار هو  . 4 ي الوزارة  جماعية يتدخل فيها عدد من المتعاملي 
ن
ن ف  من الموظفي 

ئ من العدم, بل ال يحاكي الخل المبدع  . 5 ي فينشر
ن اإلنسان المبدع هو استغـالله واستثمار ق الكونن ه لما ما يمي 

ي عقله من أفكار وهبها إليه الخالق, وماله من رغبات ودوافع  فـي الطبيعة من موارد ومكـونات,
ن
وما ف

 وميول وما يحمله بداخله من أحاسيس قادرة عىل تذوق ما يحيط به من آيات باهرة الجمال والدقة

ي وزار مفهوم اإلبداع واالبتكار 
 
 2.1.3- ة الثقافةف

   The concept of creativity and the innovation in the Ministry of culture. 
 

ي واقع الوزارة  هو  
ن
ي ميدان تهيأف

ن
اقعية الو المستمد من مفهوم  هعملالوجودية الجل انجاز ة الموظف ف

ن  ي اليتحسسها بسالمنظورة بزاوية الرؤيا للعي 
ي الالواقعية والثر

ن
ه ومفهوم مناقض ف بب ويتحسسها بتفكي 

ن  اتلا بسببستشعاري ال جهد االبها ويتحسسها يلمسبحيث عدم الرؤيا بالعي  ي  متغي 
ن
ي  ف

واقع العمل والثر

ن  ين أو اإلدارة العليا, وعليه يقع اليمكن استكشافها من قبل المسؤليي  ي ترصف لأالمبارسر
ن
 اتخاذ القرار ف

ات المتخذ قرارها او المبادرة , والتواصل مع اإلدارة لتقييم المناسب  تخذ إزاء هذه المتغي 
ُ
ي ست

ن ا الثر
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ن اليوم والتي نحاو المهارة المكتسبة  بصفته أحد جوانب الذكاءوعلى كافة االصعدة يتمثل موضوع اإلبداع 

ة  واردات ماليم قوة يدعلتتوضع البرامج قسم التخطيط والمتابعة دور  وانبامس الحاجة اليها للنهوض 

التقليدية أصبحت غير ممكنة بالنظام االداري أن اإلدارة ولغرض سد الحاجة والعوز في ميزانية الوزارة  

جاع المعلومات استرفي البريد الورقي وصعوبة كبيرة  منهائل الكم التراكم مع بل مستحيل في الوقت الحالي 

لبهم طيين وتستحَول األفراد العاملين إلى بيروقراسوف تساعد على فهي االسلوب استمرار العمل بهذا و

من إنجازات حضارية وما نشاهده من تقنيات سابقا ما حققه الفرد و،  المعيلي اإلبداعاالنجاز وقدرتهم على 

كان االهتمام منذ القدم بدراسة و، ذهب مع الريح تقد  ومخترعات وأنظمة وقواعد وقوانين تنظم حياة الناس

اإلبداع حيث لم تكن في البداية دراسة علمية منهجية دقيقة، فقد كان الناس ينظرون للمبدعين سواء كانوا 

غير عادية تميزهم عن غير سوية وعلماء أو كتاب أو شعراء أو رسامين على أنهم يتمتعون بقدرات خارقة 

أعلى  من ليعتبرفي الوزارة او المرتبط معها درات.إن الفكر المبدع ممن ال يملكون تلك القبالتعالي غيرهم 

ظرة ، وقد تكون هذه النالمجتمع العراقيوألهميته العظيمة في حياة  في العراق  اإلنجازات اإلنسانية مرتبة

  .واالبتكار التوسع في دراسة اإلبداعالوزارة في سببا  من األسباب التي وقفت حاجزا  عن إمكانية 

أن اإلبداع يتمثل في التوصل إلى حل خالق لمشكلة ما أو إلى فكرة جديدة، في الباحث قول خالصة      

حين أن االبتكار هو التطبيق الخالق أو المالئم لها. أي أن االبتكار ما هو إال تحويل الفكرة اإلبداعية إلى 

 من المهارة دائما  أن يحمل اإلنسان أفكار عمل إبداعي. فالعمل محكوم بإمكانية تطبيق األفكار المبدعة، فليس

 مثالية مجردة عن الواقع وأكبر من قدرة البشر، بل المهارة في أن يحمل أفكــارا  مبدعة خالقه قابلة للتطبيق

                                                                          واالبتكاريةاالبداعية  عملياتالتعاريف  – 2.1.4
Creative and innovative processes definitions                                                               

م ل اعمال ومتطلباتبين ذا منفعة متبادلة التي يمكن من خاللها إيجاد عالقات  هي االبداعيةالعملية  -1    

  قبل التطبيق وهي صنفين  أو اتضح وجود عالقات فيما بينها يسبق أن ثبت

لوبه فرد بأسهي التي ينشأ عنها ناتج جديد نتيجة لما يحدث من تفاعل بين ال العملية االبتكاريه  -2   

 .من فعالية في الوزارة المتميز وما يواجه

 وايجاد حل مشكلة  هو العملية التي تتضمن اإلحساس بالمشكالت والثغرات عقليالاالبتكار   -3  

                                            Creative concepts Creative conceptsاالبداع مفاهيم  - 2.1.5

ظالت والمعالخلق، التجديد، اإلضافة، التطوير، الخروج عن إطار أو نطاق المألوف في التعامل مع المشاكل 

، أو حتى على مستوى وعلى كل االصعدة  التحديات وكذلك االدارية والمالية والهندسية والفنية ... الخ 

سط ووتجري في أو الجماعة  ياإلمكانات المتاحة سواء  على مستوى الفردب والمشاريع والبرامج استثمار 

 إطار تنظيمي
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                                                             Creative characters criteria     الشخصيات المبدعة معايير 2.1.6
 مناسبة وميسورة بناءهيكلية رها في اظهاو األفكار صناعة صيغ -1

                     مقنعةاخرى بطريقة والمعروف المألوف يفسر -2 

                وباقل جهد وكلفة جديدةوطرق حل المشكالت بأساليب في ايجاد البدائل و القدرة  -2

 السلم يميلون إلى نما ال يراه اآلخرببخيال االشياء رى ويمن الالواقعية لالستقراء يتمتع برؤيا خاصة  -3

 واضحة  همأهدافمن الحداثة. جديد تطبيقوعملية إنتاج ار في تجميع االفك -4

  الجدية واألصالة  مطلقنساني ا هسلوكحسن الفهم  كمال الذكاء صحة الغريزة واتقاد القريحة   -5

   .عجتمعلى المعكس لوزارة وينفي التطبيق ويعود  بالفائدة الى االعظيمة والفائدة   والقيمة 

 واحد ال يكتفون بحل،حلول البديلةالمفاتيح  ونيملك ،عدم الرضا عن الوضع الوظيفي -6

 .ونمبادرو ومتفائلونإيجابيون  .ال يخشون الفشل .يتجاهلون تعليقات اآلخرين السلبية - 7 

  تقديم أفكار لم يتم طرحها من قبل ، بموثوقية عالية بات الرأي والجرأة ث .ال يحبون الروتين - 8

 وبسرعة. عالقات اجتماعية واسعة شخصية معنوية تملك -9

 قدرة على استنباط األمور، فال يرون الظواهر على عالقتها بل يقومون بتحليلها بشكل مستمرال -10

 غير معنفين ويميلون الى السلم والتسويات  -11
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          جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

     الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 

 املبحث الثالث

The third Topic 

 

 التحدايت اليت تواجه وزارة الثقافة

 

 

Challenges facing the Ministry of culture 
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          جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

              الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 الثقافة وزارة تواجه اليت التحدايت
 Challenges of planning and follow up        لتخطيط والمتابعة  تحديات ا - 3.1

سياحة الثقافة والوزارة في طيط والمتابعة خقسم التعمل التي ستواجه من اهم التحديات يتوقع الباحث ان 

 هي واالثار 

 بجودة عاليةاالدارية قديم الخدمات عدم ت -3.1.1

 Failure to provide the administrative services of high quality 

بير ك تحدي الوزارة في والمالية ة ياإلدارالدائرة أجهزة  ومن خالل ستواجه عمل قسم التخطيط والمتابعة    

 االستجابةوعدم الذي يتعرض له عموم الموظفين الظلم االداري  وفرض في تطبيق المساواة والعدالة 

، ق تطبيق اصولي دون تمييز او تفريوعادلة وبجودة صحيحة  بصورة الحقوق جاة تقديم تفي أو هماليبطلم

ة بتعقيد ومحاطبعقلية مغلقة  قليلة وقدرات تنفيذية محدودة باالعتماد على مواردالسباب خارجة عن سلطتها 

ى يميل إلا أن أحد أهم االتجاهات لوجدنالمسلكية االدارية في الوزارة وإذا دققنا  ،المفر منهاجتماعي رهيب 

عزز يدفعها إلى أن تيجب ان األمر الذي  الدائرة المالية لتي توضع تحت تصرف تقليص الموارد المالية ا

برامج التنمية المستدامة ضمن سياسة من صيغ ات صناعة ها وتسخر مواردها بقدر أكبر من فعاليقدرات

ويتم ذلك مثال  من خالل حشد الدعم من القطاع واالبداع الخالق  اتجاه أكبر نحو االبتكاروالتي تشكل باكورة 

ر ان االدمغة الذكية واالنكسان فقدمولكن بعد ان يدفع الجميع ثمنا كبيرا  وافراد الموارد البشريةالخاص 

                         وعلى كافة االصعدةالنفسي وزيادة مساحة الكراهية 

 االدارية والمالية   دوائرال  مسائلة - 3.1.2

The accountability of administrative and financial services 
 

ة ضغوط داخليالمسائلة وبتحدي  العراقفي جميع أنحاء  لدوائر وزارة الثقافة  مومالع اتتواجه اإلدار     

في اتجاه ضرورة خضوعها للمسائلة  معيلية او حاضنة انشطتهم من لهم عالقة وخارجية  من الموظفين 

افة المجاالت وفي كلكونها اهملت وبقصد المنفعة في العيش الرغيد للمبدعون وجعلها أكثر استجابة وفعالية، 

باالنشطة التي تدرر عليهم موارد مالية اهتماما  نفعا وبأن تكون أكثر  والمطالبة المستمرة بالحاح وعالنية 

 مكافأةالخطط والبرامج الصحيحة كذلك حرمانهم المستمر والطويل االجل من الكبيرة اذا ما استنفرت 

من ض تصب في مصلحة العراق والتي عامة واحترافيتهم الاو تقييم انشطتهم الموسومة لهم قانونا  موسميةال



26 
 

خمدة مجعل التجديد واالبتكار مسألة مما ازاد التحدي خطورة بالصالح. وهذا ما يسمى بمنظومة الكم الرشيد 

لمواجهة وذلك الوزارة مسؤلي  ادواتتقوم بها والتي بديهيات شائعة ، ومن دون تقييم كونها هامة وغير

اهيم العامة وكذلك في مف تيرات جوهرية في طريقة عمل اإلداروما تفرضه من تغالتاريخية تحدي المسائلة 

 .وسلوكيات العاملين فيها

 الصالح منظومة الكم الرشيد االستجابة لمطالب  - 3.1.3

To respond to the demands of a quantum system good good 
العديد من دوائر الوزارة ومقرها الرئاسي في جميع و بشكل تصاعديواجه اإلدارة العامة توبدات      

د منهم بمنظومة الكم الرشيالتحديات فيما يتعلق باالستجابة لمطالب وتوقعات وطموحات ورغبات وميول 

وعية النلمزيد من المشاركة لهم ، وذلك من خالل اإلفساح الفنياالعالمي ووالعمل الصالح وباالخص الوسط 

وخارجه على حد  العراق من داخل تلك االوساط ،تهموتمس معيش تهمالتي تهم حيالقرارات في صناعة ا

ا  مسموعا  لهم صوتألن يكون بوتيرة متصاعدة صاروا يطالبون المجانية السريعة االتصاالت مع توفر سواء 

، بل يرون أن بإمكانهم المشاركة الفعالة في مناقشة وحل القضايا التي تهم لوزارة ومؤثرا  على قرارات ا

على مسؤلي الوزارة حياتهم وكذلك القرارات المترتبة على ذلك. وهذا يعني أن اإلدارة العامة لم تعد حكرا  

 مع ذلكدورا  هاما  يضطلعان به، ووالناشط االعالمي والفني ، بل صار للمجتمع المدني والقطاع الخاص 

تظل للحكومة أهمية محوريه بالنسبة للمجتمع. هذا ويضاف إلى ما سبق أن عملية ترسيخ الديمقراطية من 

دبير نشاطا  اكبر في إدارة وتأجل توفير الفرص لتمثيل أفضل، فضال  عن أن المشاركة واالنخراط تتطلب 

ات مؤسسية وعملياتية وسياسية أكثر ، وضرورة وجود آليلوزارة الثقافة والسياحة واالثار  ن العامةؤالش

 ور يستطيع التنافس مع العقول االخرى لغرضمناظر فكري متطلترتقي بها الى مستوى  تجديدا  وابتكارا  

  تصل بها  الى مستويات فكرية وثقافيةالرقي 

 . الحديثة االدارية لممارسات في الحاكمية ألفضل ا

      Cloud Computerized and digitization computing السحابة الحوسبية والرقمنة- 3.1.4

    The terms INTERNET, Web world (WWW), The information highway refer to a 

dynamic new way That people around the world are using for communication 

and He became the lifeblood accessing vast amounts of computer related 

information. Today became we are integrated resouces planning in an electronic 

world that to spans the globe and offers a myriad of services some for payment, 

some free. A programmer or two wrote early mail systems often as a weekend 

project.  The result e-mail quickly became a key Means of communication among 

users in electronic mail services are on way to send and Receive anywhere 

......وشكراالمهمة الخاصة التي يجب ان تطلبها من الباحث في بحث قادم هذه   
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اتيجياتتحديات  - 3.2  الوزارية الحاكمية  استر
Challenges of ministerial governance strategies 

 

 ةعلى متلقي الخدمزيتركالوزارة الثقافة والسياحة واالثار قد فات عليها السلطة الرئاسية في ان       

التي تحقق الواردات المالية لمنافع متبادلة مع المستفدين منها  تهدف إلى تحقيق النتائجوالتي ، المستدامة

اع الخاص في تبني ممارسات القطالمنفعية بالشفافية. وتكمن جذور هذه األسس تلك المنافع تتمتع بشرط ان 

االنشطة  في تفعيلاعادة النظر في سياستها الوزارة وتقوم ا،  قوية وفاعلةوزارية لحاكمية مع سلطة المالئمة 

راتيجيات حاليا  بتنفيذ است والبحوثبامكان قسم الدراسات . ويرى الباحث نفعا ونجاحااألكثر كفاءة  والبرامج

 ومنها االتيللتحسينات الذاتية عديدة 

             Service recipient                                                                            متلقي الخدمة - 3.2.1 

االهتمام بشكل أساسي بمتلقي  مفهوم االولوية وزارة الثقافة والسياحة واالثار ومن يقع على عاتق      

 هائيين منباعتبارهم المستفيدين الن وشريحة الكم الرشيد الصالح ،لفنانيين واالعالميين من االمعيلية الخدمة 

دى ل واالهتمام وأن تأخذ اقتراحاتهم بعين االعتبارجيدا أن تصغي إليهم  هاوينبغي على الوزارة ،  خدمات

التي تركز على متلقي الخدمة ضرورة معاملتهم تتحمل الوزارة مسؤليتها  و وضع وتنفيذ سياساتها العامة

لون عطاء وافر يبذفة إلى كونهم متلقين للخدمات إضا الحوكميةتلقائيا  كمستفيدين ومشاركين في العمليات 

فسح المجال لمصادر طريق عن أفضل سوف تكون  وزارية رائعة وهيسياسات منه تخلق  وبال حدود

وهذا يكتسب أهمية خاصة في عالمنا الحالي الذي يزداد  ،ووجهات نظر وحلول محتملة معلومات أوسع

يوما  بعد يوم، في ظل تشابك السياسات وازدياد الضغوط الزمنية. كما تعزز الحاكمية اجتماعيا رهيب تعقيدا  

. ومن خالل تفعيل دور متلقي الخدمة وتشجيعه على تقديم التي تركز على متلقي الخدمة الثقة العامة لديهم

 .   قبله ودمجها في عملية صنع القرارمن من واردات مالية مدخالت 

مة بعدم دتخفيف شعور متلقي الخوالسلطوي االحتكاري سلطة الوزارة في التمثيل المعنوي تستطيع     

منحم الدور الكامل الحياء النشاطات والفعاليات الجل  ودوائر الوزارةها مؤسساتالرضى الناتج عن أداء 

 خلق واردات مالية وليست صناعة مالئكية للتباهي بالعروض والتزهد بالفنون. 

                     Results and success                                                          ونجاحها  تحقيق النتائج - 3.2.2

داف التركيز على تحقيق أه وزارة الثقافة  تتطلب الحاكمية الهادفة إلى تحقيق النتائج من مؤسسات       

مما  لذكية التي تتمتع بها العقول ا ويجب استخدام المزايا الفائقة  الوظيفيملموسة. وهي تعنى بتحسين األداء 

ورؤيتها  جله ال ةالوزارة واالجل الذي انشأالتكاليف، وتتطلب فهما  واضحا  لرسالة الجهد والوقت وتقليل ينتج 

اغنى الوزارات  البشرية وهيالموارد افراد وقيمها، وتوحيد أهدافها المؤسسية، واالستفادة القصوى من 

 .                         إلى حقيقة واقعة ىمة الرؤحقيق األهداف المعلنة وترجدون منافس والجل ت
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إلى تحقيق النتائج على المخرجات الملموسة والمقترحة من قبل الباحث الهادفة االدارية تؤكد الحاكمية        

وتقيس مساهمة هذه المخرجات في تحقيق النتائج المطلوبة، كما تتطلب منهجا  شامال  يركز على تحقيق 

 يدينالمستفولين ؤتساعد اإلدارة والمس و االهداف واضحوظيفي األهداف المؤسسية باستخدام مقاييس أداء 

                             في تحقيق رسالتها.  الوزارةعلى تقييم مدى نجاح 

 Professional degree of transparency                               الشفافية المهنية درجة  – 3.2.3

ي مفهوم فالباحث عني يو مسؤلية اظهار درجة الشفافية الوزارية يقع على عائق قسم التخطيط والمتابعة     

ف منح جميع المعنيين الفرصة الكافية لالطالع والتعرفي عمل وزارة الثقافة والسياحة واالثار الى الشفافية 

بررات ممتضمنة والبالبرنامج المعد من قبل االقسام ودوائر الوزارة  على المعلومات والقرارات ذات العالقة

من التعامل ية الكلمات االساسبحيث تسقط  الجهات المسئولة عنها والنتائج المترتبة عليهاوثبوتيتها و اتخاذها،

فان هذه التعابير وحدها كافية لتحطيم اهداف الخ بها مثل السري والسري الشخصي والسري للغاية ....

رجة الرؤيا دوالشفافية ية احتكارية  للوزارة واالكثر نفعا تعتبر بعض المهام ذا خصوصها الوزارة وسياست

ج متزايدة. بنتائن ومن الكم الرشيد الصالح موظفيالمن عنصر أساسي للمساءلة حيث يطالب متلقو الخدمة هو 

 .داعاالبفي تساوي الفرص وتحقيق  الوزارة تجاه الجميعوهي تدور حول مبادئ الحقوق العامة والتزامات 

 Rival general rights                                                             العامةالحقوق تنافس  – 3.2.4 

دتها ووحوقيمة لالستقراء حيث انها تمثل درجة الرؤيا لها معايير ومقاييس محددة  العلميةالشفافية      

 الدرجة المجردة على مدرج القياس 

، لذا قا حوزارة الثقافة والسياحة واالثار يمتلك من هم  لفنانيين واالعالميين والشعراء والكتاب والمثقفين ا

ى أو يجمعونها علالمكلفين على الخدمة العامة في وزارة الثقافة ن فإن أية معلومات حكومية يقدمها موظفو

حساب الحكومة أو كجزء من واجباتهم الرسمية، بغض النظر عن الصيغة التي تنشر بها يجب أن تتوافر 

الحصول على هذه المعلومات. وهذا  همصراحة  على حجبها عنهم، ذلك أن من حق انونالق ، إال إذا نصلهم 

 وتمثل بصمة امل بعد متابعةوهي فسحة من الزمن على الفرصة  همحق عنصر أساسي لضمان حصولال

الذي رسمه لمهج حياته ونافذة وتحقيق الهدف  االمشاركة فيهالجل  الوزاريةاألنشطة طويلة من سلسلة 

 لعائلته له ومعيلية 

 Ministerial performance reliability                                          االداء الوزاري موثوقية - 3.2.5

االنجازات مفصلة لنشاطاتها و بتوفير بيانات ملزمالريادي والمتمثل بقسم التخطيط والمتابعة  الوزارةدور   

وهي في الالواقعية حيث تحتاج الى براهين واثباتات خوارزمنية  دمةالتطبيقية التي تضعها البرامج القا

ة يموثوقلا بدرجة عالية من وان تكون نمذجة باختبارات وتجارب وتمثيلها وبمنهجية علمية ومهنية احترافية 

 يرجع الى العوامل االتية والسبب في كل ذلك محددة  صادقة وزمنيةال
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ى حد للمبتكر والمبدع علر جدا  بمزيج من الخصائص الفردية الذاتية بيأن اإلبداع يتأثر إلى حد ك  -1

 واجب قسم التخطيط والمتابعة اقرارها ومتابعتها منالتي الراعية و الخصائص التنظيميةسواء وبين 

 . حتى االنجاز

مة بل تعمل أيضا  على تشجيع المشاركة العافحسب أال تسمح  على قسم التخطيط والمتابعة ينبغي  -2

 ة والتي تحقق المنفعة للطرفين ياالنشطة المعيلعملية تساوي الفرص في في 

من خالل قنوات الفعاليات و نشطةاالت الرسمية من خالل جهود نشر الترويج باستخدام المعلوما -3

 ية والدولية المحل الواسعةالرقمية  وتكون بشكل دائم على صفحات النشرسريعة الفائقة للالمعلومات 

كل بشالرسمية  النشاطات والمعلوماتبضمان المحافظة على الوزارة تظهر حرصها الشديد كما أن 

 بعيدا عن الجمود والتقوقع ممتدة لتعاقبواستخدام جميع اللغات االجنبية ووبال حدود وحيوي مستدام 

   رها معيار قياسي للتطبيق.اعتببا وتفاخر بها ألجيال القادمةا
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        جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

    الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي           

 
ي وزارة الثقافة معوقات - 4.1 

 
 االبداع واالبتكار ف

Impediments to innovation and creativity in the Ministry of culture 
 

ي هذا البحث التحديات يعتقد الباحث ان     
ن
ي بعة قسم التخطيط والمتاال الدافعة القوة  هي المعلنة ف

ن
 ف

ي الوزارة 
ن
ية ويكون نظام االفراد قد التوجه ف ان  البد بعد اوال وال نحو تطبيق نظرية افراد الموارد البشر

يبة  الفرد دفع  ي تحطيم الفرد  مسبقا بحيثالمعلن الثمن ضن
ن
او يعوض جع ولن يسير تتسارع االحداث ف

 . إلبداع واالبتكار هم يعتلون ا والمعنوي منطيم النفشي من العذابات والتح

ي العديد من  الدائرة االداريةتواجه ويعتقد الباحث ان 
ن الداخلية وا المعوقات الثر  لخارجية. تفرضها البيئتي 

                                   Internal environment constraintsالبيئة الداخلية معوقات - 4.1.1

ماعي االجتالتعقيد من  شديدالمرتدة اثرها والمشاكل  المعوقاتعددا  من قسم التخطيط والمتابعة واجه ي   

 بضرورة حل عددا  مندين يالمستفالمنتجين والمواطنين  ظفينوالناتجة عن المطالب المتزايدة للمو

البطالة وم هذه القضايا القضاء على الفقر المسائل االجتماعية واالقتصادية التي تخص حياتهم، ومن أه

 في المجال الصحياالمراض وانتشار في المعالجة والتطوير  لهم التعليمية ةنظم، وضعف االاالدارية 

خدشا يمثل  ا  أيض ية حت غير الئقة ماسة بصفتها المعنوداخل الوزارة والتي اصب ، وتدهور البيئةالنفسي 

على أهمية مجموعة المتغيرات المرتبطة بطبيعة الفرد وبنوعية التنظيم  و يةإلبداعا ةنظريال ةذجنمفي ال

ي دنيا اإلدارةوبخصائص الوظيفة التي يشغلها 
ن
ي التأثي  عىل اإلبداع ف

ن
  .الفرد ف

                                   External environment constraints معوقات البيئة الخارجية - 4.1.2

التي تفرضها العولمة وثورة  المعوقاتعددا  من  الدائرة االداريةأما على الصعيد الخارجي، فتواجه       

ألمر اوالشهرة الدولية وعملية االندماج بصورة فاعله في االقتصاد العالمي، السريعة والرقمنة المعلومات 

ن فيها والعاملي ارية ومؤسساتها الوزاألجهزة كافة ، وإعادة تأهيل وزاريةالذي يقتضي تكييف السياسات ال

دم نظرا  للتقالمتسارعة ومرونة كافية مع كل التحديات المتجددة  حة االهدافواضألجل التعامل بفعالية 

التاقلم و الهائل في العلوم والتكنولوجيا، وما نتج عنه من تغيير في مختلف المجاالت، مما تطلب منها التكيف

 .بمساعدة العقول الذكية االصطناعية السريع باحدات قفزات كبيرة 
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يجب أن تجد الوسائل المسيطرة على مجمل فعاليات الوزارة الجامدة  ذا يشير الباحث ان االساليبل 

الحاجة لإلبداع كأحد وسائل التجديد تها في يد نشاطها واالستفادة من قدرادواألساليب التي تمكنها من تج

التغيير واإلبداع باعتبار التغيير عملية إبداعية قبل أن تكون نوعا  من أنواع والتغيير، فقد ربط بين عملية 

فاإلبداع في جوهره تغيير، والتغيير مطلب  .التطوير، فالتغيير ما هو إال أحد مظاهر اإلبداع التي تعبر عنه

ير تبرز لتغيمن وفي ظل بيئة متسارعة األحداث وكثيرة ا ين من المبدعين من كافة االوساط حيوي للكثير

لإلبداع لتستطيع أن تقدم ما هو جديد، ولتتمكن من االستمرار والبقاء في ظل هذه  وزارة الثقافة حاجة 

ثار وزارة القافة والسياحة واالالبيئات الديناميكية .كما تظهر الحاجة لإلبداع عندما يدرك متخذو القرار في 

 مما يحث داء الطموح، الوا لفعلي واألداء المرغوب فيه،ا الوزارةأداء في المقارنات  أن هناك تفاوتا  بين

 اإلنتخاب الطبيعيمن في االداء المعيلي  أساليب جديدةقسم التخطيط والمتابعة تبني 
 

 Planning and follow up of creativity                               االبداع ةطيط والمتابعخالت- 4.1.3 

     ز. يالخدمات بشكل مم تُقدمفي  يساعدف ة االنتاجية المعيليةلرفع كفاءوذلك  الوزارة في المبدع أهمية-1

الوزارة سام للعاملين في اقاألساليب الحديثة والمبتكرة تحديد اتجاه في الصيغ والمبتكر يصنع  المبدع -2

 .مشكالتهاوحل اداء العمل الوظيفي بشكل امثل في ، وتساعد باقل التكاليف واقصر الطرق

ل اشباع الثقافية والجإذ إن وعي المواطنين بالمنجزات الحضارية  تلبية احتياجات الرأي العام المتزايدة - 3

 إلى اإللحاح بقوة للحصول على الخدمات بيسر وسهولة وبتوعية أفضل نهمهم يدفعهم

تزايدة االحتياجات المتصاعد و اإلنسانيالجانب العمل وفقدان  تنظيمارتفاع حاد في المشاكل االدارية و – 4

ن قسم ميفرض التغيير والتطوير الذي يتطلب عموما من الموظفين والعاملين والمراجعين للعنصر البشري 

قفزات ب إحداثهواإلبداع خلق  من والمتابعة االخذ بالمعالجات في المقترحات المطروحة في البحث التخطيط 

 مستدامة .

 واردهامبة وزارة الثقافة الغنية إدارية مبتكرة نابعة من خصوصي وأساليب الحاجة المستمرة إلى نظم - 5

لتحدي المواجهة وازيادة مقابل العمل،  المستمر فيالتطوير التخطيط وواجب  مستدام،بل بال حدود البشرية 

 .يبيئاالجتماعي والتعقيد ال وبشكل تصاعدي في
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ي  - 4.2
 
 الوزارة العوامل المؤثرة عل مستويات اإلبداع ف

Factors influencing the levels of creativity in Ministry 

 Ministerial salaries and bonuses                                المرتبات والمكافآت الوزارية -4.2.1

ن البحث افرضية في محاولة لفهم ُمنطلق وتحليل  يرتفسالباحث وبشجاعة  ُطرحيبصورة أكثر تحديدا     

ستقطاب ا عدم القدرةفضال  النخب الفنية والرواد على ال تستطيع الحفاظ وزارة الثقافة مؤسسات األجهزة و

عائم توفير أهم دالوزارة الموظفين المتميزين بالكفاءة والقدرات العالية، وبالتالي ال تستطيع والئي 

ياغة صمجال كذلك في للوزارة ة واالجل المسمى حتى التخصصيجميع المجاالت واإلبداع في ومستلزمات 

واقع الحال  امقدم االبداعي في جميع المجريات واالحداث كافة عاجزة عن التصوير  ةياإلداراالدبيات 

 وعند التدقيق ملحةاهتمامات او االولوية واإلبداع في سلم االبتكارات جودة تكون أن اليلتفت الوزاري 

 مستوى المرتبات والمكافآت يص يجد الباحث الدليل القاطع والحجة المعتبرة لالثبات من خالل حوالتم

 لو تلعب دورا  أساسيا  في ترسيخ وجود تلك الفرضية وتأكيدهاالموظفين  قدمة الىالمالوزارية 

الف دينارا  500الف دينارا شهريا والفرد الثاني ياخذ  500لو فرضنا ان الفرد االول ياخذ راتب مقداره 

وعند مناقشة االمر تصر االدارة ان الف دينارا شهريا ايضا  500شهريا مع مكافئات مستمرة وبمعدل 

فظ على راتبه الشهري وان منح الفرد قد حاان االدارة حريصة عليه وحقوقه شيئا و يمسالفرد االول لم 

 .الثاني مكافئات قد استفاد منها ولم يلحق الضرر باالخرين

ت رولم تمنحها للفرد االول قد افقالبحث يثبت ان االدارة عندما اصرت على منح الفرد الثاني المكافئات   

 كفاءة االداء الوظيفي وكالتي  التعادلية ونظريات راتبه الشهري نتيجة للحسابات العلمية في

 اوال راتب الفرد ×  ثانيا = راتب الفرد  ثانياراتب الفرد ×  اوال راتب الفرد      

 2 ( 500 )  = 500×2  = راتب الفرد اوال   500 × 500=   ( 500+  500)  ×راتب الفرد اوال              

 الف دينار  250هذا تم اضعافه ال النصف ويساوي وبــ   500×= ½ راتب الفرد االول                

 Quality of results                                                                        جودة تحقيق النتائج-4.2.2

ل عام بشكبصورة واضحة من نقص مستوى جودة تحقيق النتائج ان وزارة الثقافة تعاني  الباحث  يرى

 االتي تم حصرها وذلك ألسباب ولجميع دوائرها ومؤسساتها العاملة 

م سالسياسية التي تعمل وسطها والتي قد تعيق إلى حد بعيد الجانب الموضوعي في رتأثرها بالبيئة  -1

  .قائية على جودة األداء واإلبداع مما ينعكس بصورة تل المهنية  أو تنفيذ السياسات

ورفع درجات اإلبداع فيها إال من  في الوزارة أنه ال يمكن تحسين جودة اإلدارة  الباحثكما يرى  -2

ها الوزارية ومؤسساتنشطة الفي اإلدارة وتوجيه كافة أالقوة التنفيذية الوزارية درجة  فرض خالل خفض
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ائقة فلاالمحلي وانشطته السريعة وكذلك الدولي عبر وسائل االتصال   ناحية التفاعل مع احتياجات السوقالى 

يحتاج إلى هدف واضح ومحدد لخلـق التوازن الالزم والسليم في وزارة الثقافة خاصة وأن اإلبداع للسرعة 

 .وحريـة اإلبداع االداري بين كفـاءة أعمال التنظيم 

ال يمكن تحقيق االشتراطات وخليط من اإلدارة، السياسة والمسؤولية االجتماعية باتت الوزارة  -3

بمختلف ها لالحكومة  سياسة على  تكاد تعتمد بصورة كليةبسرعة حيث ان الوزارة المثالية العليا لالبداع 

 . أجهزتها لكافة جوانب الحياة

زارية الولجان العمل أو المؤسسات اإلدارية الى إن تطبيق مفاهيم إدارة االبتكار واإلبداع بالنسبة  -4

وير التطمع المستدامة التنمية برامج على تعدد أنواعها وتحت أي إطار كانت البد وأن يتوافق مع عمليات 

والتدريب، بهدف إحداث تغيير نوعي وجذري في الوسائل واألساليب اإلدارية بحيث يتجاوز العادات أو 

التقاليد التي تعرقل التنمية اإليجابية. ويجب أن يبنى االتجاه الصحيح على أساس منهجي وعلمي، وهذا ما 

 ستراتيجيالتخطيط اإلفي التفكير واإلداري العلمي في خدمة يتطلب دائما  توفير عناصر االبتكار واإلبداع 

 وفق معايير إنسانية رفيعةواألفراد افراد الموارد البشرية بدل مفهوم وبناء ثقافة 

 Administrative link research hypothesis        الواقعية      ةفرضية االرتباط االداري - 4.2.3
 

ي  البحث فرضية 
ن
ي العمل االداري من خالل االنتقال من الواقعية يمكن  االرتباط االداريف

ن
احداث قفزة ف

 دون ان تتقاطع. و الخطية بالحلول باستخدام الرقمنة العلمية ال الالواقيع 

ي 
ر
جاع المعلومات واالوليات و  لالهائالهدف من الفرضية تخليص الدائرة االدارية من الخزن الورف اسير

ي الفائقة بشعة 
ر
يد يومي والتخلص من الكم الورف ي اص ير

 بها ح العمل بلالوامر والمخاطبات االدارية والثر

ن نفسيا و اجتماعيا صحيا مستحيال وبات يشكل مصدر خطر  ن وتحطيم االفراد العاملي  عىل المسؤليي 

ي اليمكن ايجاد حل للمعضالت والمشاكل 
ي تطالب بها ومعوق قانونن

ام االدارية ترابط االقس وتتلخصالثر

ي وزارة الثقافة 
ن
ي الوضع الحالي كف

ن
ي ف

 االنر

 Chart                                                                                                                 المخطط  -1

               definitions                                                                                                           تعاريف :  -اوال

 ة باالدارة لالقسام المرتبط المربــع الرباعي المنسق العام لالرتباط ويمثل المحاذيات المكانية 

  و اتجاه معياري انظمة العمل و حلول مشكلة االسهم المستقيمة هو تمثيل 

  االسهم الميسمية هو تمثيل لالوامر الشية 

  اتتمثل المشتبهات من المتشابهات مشاكل واختالفنقاط التقاطع  

  ي عدم التعاون
ن
ة سلبية ف ن ي حدودية االقسام وعدم التداخل  وهي مي 

ن
  التأطي  االوامر الصارمة ف

  عدد االسهم عدد االنظمة االدارية كان تكون سياق , بريد , اوامر , ...... الخ 
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  الواقعية ةاالداريارتباط الا المنسق العام    - ثانيا  

General Coordinator administrative region link realism     

  وتتصف بالمواصفات 

ي المنسق العام يتحرك بعشوائية داخل مربــع االداء ال . 1
 ويتقاطع دائما  وظيفن

 ال نفس القسم بسبب عشوائية المنسق ان االوامر االدارية تذهب لمرة ولعدد من المرات  . 2

ي فقدان الكثي  من  . 3
 والمكان ثابت  الزمن , اضطراب وعم التناسق الزمكانن

ي   . 4  سلثر
ي العمل واضح تقاطع االعمال هو مؤرسر

ن
 واالرتباك ف

 المدير العام باتجاه الضغط والكثافة العالية و مصاحبة الكثي  من االخطاء  . 5

االعمال مجهولية وغي  مقروء وتنعدم الشفافية تماما بسبب المسارات المغلقة لالوامر  . 6

 العمل وهي واضحة من االتجهات 

 مسارات ميسمية ويجب ان تتقاطع وهذا يمثل اشكالية للعمل بعض االوامر تاخذ اشكال  . 7

 الناتج العام نظام مغلق بواقعية مكانية محددة وزمانية طويلة . 8

ي نالحظ ان هناك اربــع مستقيمات  . 9
ر
يد الورف  داخل النظام االداري تربط االقسام من خالل الير

امج الحوسبية دون العمل يجري بنظام الواقعية   . 10 ي المعالجة استخدام الير
ن
 ل الرقمي لتحويو ف

   مربعات االقسام مساحة االعمل تساوي مساحة المربــع الكىلي مضافا اليها مساحة  . 11

ات صل العامحمال  . 12  سلبية : المؤرسر

ي في الواقعية الحاليةفيالعام الرباعي الداء العمل الوظ مخطط  المنسق(  2.1شكل رقم )  

 

 

 
 

 قسم الحسابات 
Accounts Department 

 
 

ية  قسم افراد الموارد البشر
Department of human 
 resources personnel 

 
 المدير العام

 الدائرة االدارية والمالية
Directo  General Administrative 

 and Financial Department  

 
 

 قسم التدقيق
Auditing Department 
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الالواقعية العلمية المنسق العام  االرتباط االدار ي  -ثالثا  
1   معالجة منسق االرتباط العمل االداري الرباعي                                -اوال       

                    

 7 6          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ة الى ثالثة مع السحابة الحوسبيةباختصار االنظم( تمثيل معالجة النظام االداري العام 4.2شكل رقم )    

 

وتصل    التقليدي ) المربع ( من المخطط في اعاله ان المعالجة تخرج عن النظام االداري الحالي يالحظ    

مع طرق التحويل الرقمي المعالجة بنظام السحابة الحوسبية  5-4-2حيث يمثل المثلث  2الى النقطة 

المعالجة قد تم تمثيلها بنقاط  والمعالجة الرقمية لالحاطة بالعمل االداري وضمان عدم وجود فجوة او تقاطع

من النظام القديم واهم المميزات   بدالوهم معالج بثالث انظمة يستطيع احاطة اربعة اقسام  3-2-1المثلث   

ي داخل مربــع االداء الوباتجاه واحد  بخطوط مستقيمة والتتقاطع ابدا المنسق العام يتحرك  . 1
 وظيفن

 السحابة الحوسبية خارج النظامولعدد من المرات ال واحدة ان االوامر االدارية تذهب لمرة  . 2

ي مع  استقرار   . 3
 وفسحة مخترصة والمكان ثابت بالشعة الفائقة ,  التناسق الزمكانن

ي و بموثوقية عالية تقاطع االعمال هو مؤرسر عدم  4  بشفافية العمل واضح و  ايجانر

  ية السحابة الحوسبباتجاه الضغط والكثافة العالية و المعرفة الكثي  من الالفراد مصاحبة . 5

امر و المستقيمة  ال بسبب المسارات مع الخصوصية  شفافية بو  ةومقروء معروضةاالعمال . 6

 العمل وهي واضحة من االتجهات 

  من الواقعية واالواقعية العلمية وتشكل وجودية محدثة مفتوح الناتج العام نظام . 7

  الرقمنةمستقيمات داخل النظام االداري تربط االقسام من خالل  ثالثنالحظ ان هناك . 8

ي المعالجة و و  الالواقعية العلمية بنظام  العمل . 9
ن
امج الحوسبية ف  لرقمي لتحويل اااستخدام الير

    المثلث فقط ل تساوي مساحة امساحة االعم. 10

ات  . 11 ي متعدد المحصل العام: المؤرسر  (  بسحابة واحدةحاول ايها القارئ الكريم بحل ثان )            ايجانر

 
 قسم الحسابات 

Accounts Department 

 
ية  قسم افراد الموارد البشر

Department of human 
resources personnel 

 المدير العام
 الدائرة االدارية والمالية
Director General 

Administrative and 
Financial Department  

 
 قسم التدقيق

Auditing Department 

2 3 
4 
5 
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 السداسي االداء االداري النظام االرتباط المنسق العام  -رابعا

     General Coordinator of performance link hex system management 

ط ان يمر المستقيم مرة واحدة  فرضية الباحث يهديها ال القارئ الكريم ويحاول التوصل ال حل بشر

ي السداسي للنظام القديم 
ن
ي تمر ف

ي القسم وعىل استقامة وبحلول مخترصة اقل من المستقيمات الثر
ن
 ف

ي 
 وحسب المخطط االنر

 
 

                                                      قسم الحسابات
Accounts Department 

 

 قسم التخطيط والمتابعة

 Planning and monitoring section 

 

ية  قسم افراد الموارد البشر
Department of human 
resources personnel 

 المدير العام
 Director االدارية والماليةالدائرة 

General Administrative 
and Financial Department  

 

 القسم القانونية           

         Legal section 

                

 قسم التدقيق
Auditing Department 

 

 اختبار كفاءة االبتكار واالبداع 

نت مع بحوث اخرى تابع   ال هارسلاذا توصلت للحل فائدة و اكي   ها العمامالبحث عير االنير

ي       الفيس بوك  -1  شفيق فائق عبد الرزاق الحجيحر

ي            جوجل      -2  Shafeek abdul Razak al hajijiو  اشفيق فائق عبد الرزاق الحجيحر

ي          اليوتيوب    -3   شفيق فائق عبد الرزاق الحجيحر

  www.hajiji@ gmail.com   االيميل        - 4 
 

 5-              

 وعلى موقع وزارة الثقافة  علميةالثقافة النافذة 
 

 

 اخوكم المهندس الباحث
 الشكر والتقدير 

 

 /http://www.mocul.gov.iq     جوجل

 البحث العلمي : المحطة الشمسية الكهربائية المنزلية الذكية

SUPPLY ENERGY OF SYSTEMS PHOTOVOLTAIC HYBRID 
 12003| مجموع القراءات:  2016-11-09نشرت بتاريخ: 

http://www.mocul.gov.iq/upload/upfile/ar/353.docx
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  جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

     الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 
 
 

 

 اخلامس     املبحث

Fifth Topic 

 في اإلدارة اتاستراتيجيات االبتكار

Innovation strategies in management 
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          جمهورية العراق
 وزارة الثقافة والسياحة واالثار

     الجمال
                                           االبتكار واإلبداع المعيلي                                                   

   لثقافة وزارة امبادئ واستراتيجيات االبتكار في  - 5.1

Principles and strategies for innovation in the Ministry of culture         

غلب على توالتي ستساعد على الالبحث  في هذاتطبيق عدد من الحلول المبتكرة  يرى الباحث على ضرورة

ئاسية السلطة الربشكل كبير وهائل مصحوبة بتعقيد اجتماعي عقيم تواجه ستواجهها مستقبال تحديات 

من الضرورة أبراز وإتباع عدد من المبادئ واالستراتيجيات المتعلقة  جعلتاإلدارية  والدائرةالوزارية 

                                                                   باالبتكار وأهمها

                                                                      Interactive services الخدماتفاعلية  – 5.1.1

مقدمة ال اتيعني ليس التركيز على نوع الخدم ذلك في ادماج الخدماتيطرح الباحث استراتيجية مهمة      

لموظفين افقط وإنما في كيفية تقديمها بل وتنسيقها وتكيفها أكثر فأكثر لتلبية احتياجات ٍمن الوزارة 

 ةيلخدمات التي تقدمها أجهزة اإلدار، بمعنى آخر المخرجات أو اوالمواطنيين والمستفيدين على حد سواء 

عامة، إنشاء مراكز موحدة للرعاية المتكاملة لألسر مثل تقديم خدمات قانونية ونفسية وطبية وتقديم خدمات 

                     وتنعكس على المجتمع الموظفاجتماعية متكاملة محورها األول هو 

ي الخدمات - 5.1.2      
 
                                               Decentralization of services الالمركزية ف

ين بمباشر ت اتقريب الخدمب التحول من االنتاجية االدارية الى الكفاءة واالبداع المعيلي  بمعنى              

توى من المساحداث قفزة كبيرة مثال  العراق من انشطة وزارة الثقافة في والمواطن او المستفيد الموظف 

وهذا يؤدي إلى تحسين االستجابة وتطوير الخدمة والى المستوى الدولي الوطني إلى المستوى اإلقليمي 

هذا وكذلك الترويح الدولي المطلق وأيضا  زيادة ارتياح المواطنين ومنظمات القطاع الخاص بشكل مطلق 

خدمة العامة وتلبية احتياجات المواطن يعمل أيضا  على زيادة إشراك المواطنين بالتعبير عن رأيهم في ال

 انطالقا  من الظروف الصحيحة التي يعيشها. 

ي تقديم الخدمات العامة - 5.1.3
 
اكة ف                             Partnership in public services الشر

ر وزارة الثقافة ومصادبين قنوات  أي العمل على زيادة انتشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص    

والمساعدة في زيادة الدخل المختلفة واالنشطة بهدف تقديم الخدمات العامة المحتملة  واردات االموال 

ومثل هذه الشراكة تعمل على تحسين استخدام الموارد وزيادة الفعالية في تقديم الخدمات الشهري لالفراد 
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سوق الوذلك من خالل مشاركة القطاع الخاص في حتى تصبح القابضة واالستشارات والدعم اللوجستي 

 .تقديمها وهذه الشراكة تمثل تغير نوعي في أداء األجهزة الحكومية والمنظمات الخاصةوالمفتوح 

 Information and communication technology  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -5.1.4

أعمالها وفي تقديم الخدمات العامة للمستفيدين ومن الملحوظ مع استخدام تقنيات المعلومات في إدارة        

التطورات التكنولوجية والحديثة والمتواصلة يتضح اتساع استخدام الخدمات القائمة على االنترنت في جميع 

القطاعات العامة وزيادة على هذا فان الخدمات القائمة على االنترنت هي أيضا  وسيلة لنشر الشفافية 

 .راطية وتوطيدهما في عموم ممارسات اإلدارةوالديمق

   Beauty in innovation and creativity                تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   -5.1.4
التافهون ينتصرون للقبح ألنهم ال يستطيعون أن يروا غير صورتهم وأفكارهم وتعاليمهم اال في القبيح      

الذي يناصرونه ويدافعون عنه ، ويدعون إليه ، إنهم واهمون حين يعتقدون أنهم ينتصرون على الجمال 

اع هللا لإلنسان في االنجاز واإلبد بالقبح ، فالجمال أكبر َمن أن يكون ندا  للقبح والدمامة ، ألن الجمال ميراث

إنه يتأسس في مناخات الجمال نفسه وفي تخلقات ابداعاته ، إنه ال يقوم على نقيض القبح ، والروعة والتألق 

وحرياته ومستوياته وتفتحاته وانجازاته وانطالقاته ، فحينما ترى الجمال ال تستطيع أن تفكر في القبح  إنه 

 ي دائما  متفردا  بلغتِه ووجوده يأت

 Buggers they  earn                                                                        التافهون يكسبون -5.1.5

ال يجيدون سوى صناع الصيغ في الكراهية ، إنهم  ولكن لن ينتصرون... التافهون يكسبون الحرب دائما  

صناعتها ، ألنهم ينهلون اراٍث يتدافع ازدحاما  باللعنات والبذاءات ، هذا الميراث الذي أصبح يتفننون في 

مهوال  في استعراضاته الكالمية ، معتليا  دائما  استفراغاته المنبرية ، وال يستطيع إال أن يكون مستفرغا  

ا  يضهرها لتابعيه قويا  وصارخكراهياته وشتائمه وبذاءاته ولعناته ، انه يجب أن يكون معنفا واليستحي 

ومعنفا  وممتلئا  بالصراخ والحقيقة المطلقة ، إنه ميراث الكراهية وهو الذي يجب أن ينتصر دائما  ، أن ينتصر 

بتابعيه على تابعيه بالضرورة الحتمية ، يسلبهم حقهم في نقده أو رفضه أو التفكير فيه ، ويجعلهم في احتياج 

ر وأقوى منهم ، وألنهم يجدون أنفسهم من غيره بال معنى وبال وجود وبال حقيقة ، دائم له ، ألنه أصبح أكب

إنه الميراث الذي يجلدهم بتواجدِه أبدا  في أدبياتهم وأخالقهم وأسلوبهم وطريقتهم ، ألنهم أصبحوا في احتياج 

ن ال يعرفون فالتافهو دائم إلى التمسك به والدفاع عنه والرجوع إليه والتقوقع فيه واالستبسال في سبيله ،

الحب وال يريدون احدا ان يحبهم ألنهم لم يجربوه ، وألنهم أصال  ليسوا بحاجٍة إليه ، فما حاجة الكراهية إلى 

الحب ، فهل تتراجع الكراهية في مقابل الحب ، الكراهية تولد من الضعف ، من ضعف اإلنسان التافه الذي 

ط البيئة التي ة من محياحة في منقوالته وحموالته المجتمعية والفكرييستكين خاضعا  للبشاعة والكراهية والقب

 ترعرع منه
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          جمهورية العراق
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

     الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 
 
 

 

 لسادس ا املبحث

Sixth Topic 

 

  البحيث والاس تنتاج البحث اخلوارزيمنتاجئ 

 

 

Search Results Algorithm and Research Conclusion 
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مهورية العراقج         
 وزارة الثقافة والسياحة واالثار

 الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 المبحث السادس
 واالستنتاجات البحثية البحث الخوارزمينتائج 

 

 Results of research hypotheses algorithm             الخوارزمي البحثفرضيات نتائج  -6.1
تبنى تخوارزمية وتمثيل  من العلومصيغ في صنع مستندا على خطوات هي فكرة جديدة يطرحها الباحث     

منها  يث يقعوالغير منظور بحمحسوس الوال اتوغير المرئي لمبهماتمعالجة افي مفهوم الالواقعية اثبات 

لفجوة الفكرية والعقائدية ويقلل االثالثة العلمية والفلسفية  افي اسسه ةيالتكامل يةجويحقق شروط المنهالوجود 

للكثرين مابين المنظور بالعين المجردة للموظف في وزارة الثقافة وما يراه المبدعون والمبتكرون من عالم 

 سائد وجودي الالواقعية ويصبح  

         The work of individuals in the Ministry of Cultureفي وزارة الثقافة الفراد انظام  العمل– 6.1.1
 اليات نظام االفراد السائد في وزارة الثقافة بيان معرفي فع  -1

Statement knowledge activities of the prevailing system of individuals the Ministry of Culture 
                                                                                                                   

                  
   سياق اداري                                      سياق اداري    

       انعكاسي                                           محايد 
  
   

 
 
 
 
 

 االدارة على الدائرة التعقيد  نعكاسا
 لم االداري والمالي والظاالداري الفساد 

 
 من التعقيد االداري مخرجات مدمرة                              

 
 
 

 االدارية الى العائلة و المجتمع االنعكاسية      
 و تساوي الوجودية   8/ 1نسبة الواقعية       

 8/ 7التحسس بالالواقعية نسبة  تالشي      

 
 
 

 مدخوالت الدائرة االدارية

 البريد الورقي الداخلي -1

 البريد الورقي الخارجي  -2
 ومحاضرمذكرات  -3

 تعليمات ونداءات هاتفية  -4
 مداوالت شخصية  -5

 انعكاس تعقيد اداري ,اخرى  -6

 

  

 ومالية مخرجات ادارية 

انتاجية كم هائل من  -1

 يالتقليدالمجرد البريد 

رسمي الدوام شكلية ال -2

 مجردالمكتبي ال

 ومخصصاترواتب  -3

 اللغو االداري  -4

 السرية للغاية  -5

 

 للوزارة العامة  النتائج
 

الظلم االداري  -1  
مكررةواقعية انتاجية  -2  
معطل االبتكار واالبداع -3  

مكافئات والئية -4  

انعكاسية بريدي هائل -5  
البيروقراطية االدارية  -6  
هروب االدمغة الذكية  -7  
العمل بنظام مغلق وسري  -6  

 

  ة في واقع وزاة الثقافة المميزات السائد

االنعكاسية السلبية -1  

البطالة االدارية والبيروقراطية السائدة  -2  

تحطيم الفرد وغياب الجمال -3  

هدر الزمن وقتل االبداع -4  

عدم القدرة على االنجاز وتعطيل العقل  -5

 االصطناعي 

نشر الكراهية والتعقيدات االجتماعية السائدة  -6  

درجة 45زاوية رؤيا   8/ 1نسبة الواقعية  -7  

الوجودية تساوي الواقعية واهمال الالواقعية  -8  

العمل بانظمة العقول المغلقة -9  

ظهور لوبيات الفساد بكل اشكاله  -10  
 

 

نقطة ملتقى 

 التعقيدات  
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                                           Representation of a pie chart الدائري المخطط تمثيل  -2
 في سياقات ادارية التمثيل الواقعي لنظام اداري يتبنى منظومة االفراد هي   12الساعة فرضية البحث 

 غلق للموقتوالزمان المنحني المفي العالقة الخطية للمكان مبنى وزارة الثقافة هي حقيقة الزمكانية 

 
  

Scientific perspective unreality ratio of 7/8 
    8/ 7نسبة العلمية منظور الالواقعية 

                      
Community environment  

                                   المجتمعي     البيئة
           .   

   االنعكاسية االدارية الى العائلة و المجتمع 
 و تساوي الوجودية   8/ 1نسبة الواقعية  
 8/ 7انعدام التحسس بالالواقعية نسبة  

Administrative reflectivity to the family and society 
  Reality ratio is 1/8 and existential equals 

  Lack of sense of realism 7/8 

 
االدارية وظهور المؤشرات السالبة من االنعكاسية لنظام االفراد المجاالت المتاحة في العمليات مخطط 

 واالبتعاد عن مجاالت المكانية  والتمسك بالواقعية وتالشي مجال الالواقعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماديتخطيط توظيحي محاور النظر في الوجودية 
 نقطة ابعد مسافة يمكن أن يرى االنسان خاللهاهي  0الفاصل بين السماء واالرض األفق هو الخط 

 مساحة العمل وزارة الثقافة
1/8نسبة  منظورالواقعية  

 Work area the Ministry 
of culture Realistic 

Perspective ratio 1/8 

12 

نقطة تالقي 

 التعقيدات

 انعكاس التعقيد على الدائرة االدارية 
 الفساد االداري والمالي والظلم االداري 
 

Administrative reflectivity to 
the family and society 
  Reality ratio is 1/8 and 

existential equals 

  Lack of sense of realism 7/8 

  الكون الخارجي
Universe out there 

 

 
 االحداثيات المكانية

Spatial coordinates 

 االحداثيات الزمنية
Time Coordinates 
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   ميل  وذلك ألن األرض مستديرة. 2.5من خالل االفق المسافة للرؤيا الى  

  أميال 6قدما  تصل الى  20ارتفاع  

  ميال 23قدم  يصل الى  300ارتفاع  

  ميال   80قدم تزداد المسافة للرؤية الى  3500قمة جبل ارتفاعه . 

  ميال 165الى  رؤيةلمسافة لالالف قدم 16من طائرة على اتفاع . 

اسم يدل على وحدات مختلفة لقياس الطول, والمستخدمة في عدة بلدان وفي فترات تاريخية  لميلا

 متر0148خطوة =  0001    ال  خطوة  تساوي تقريبا . وحدة كم 10إلى  1مختلفة, يتغير قياسها من 

 
ي اللمنظور ا قياس -2

 
ي وجودي ف

 االداء الوظيف 

 Existential perspective measurement functionality 

  مساحة العمل في االداء الوظيفي = الوجودية = الرؤيا           

 ساعة  24ساعات من  8= قياس الزمن لالداء الوظيفي            

 وذلك للتمثيل الكروي للرؤيا للمحيط الخارجي .. . درجة  360= ودية ــــــــــالوج 

   حدود رؤيا النظر بشفافية عالية .. ... درجة  45= الواقعية الشفافة 

  متوسطة درجة طرفين  22.5شفافية عالية مع  النظررؤيا .... . درجة  90= المتوسطة الواقعية   

  الكتفين الشبحية جانبي درجة  45زارية مع رؤيا االمامية  درجة 180= الشبحية  الواقعية  

  Prove                                                                                                : االثبات

 8/ 1= 360/ 45= شفافية عالية مساحة الواقعية 

 8/ 2= 360/ 90=  مع المتوسط مساحة الواقعية

 8/ 4=360/ 180=   الشبحيةع الواقعية ممساحة 

  1=  8/ 8= 360/ 360= مساحة الوجودية 

 8/ 1= الواقعية 

  8/ 7= الالقعية 

 1=  8/ 8= 8/ 7+8/ 1= الالواقعية + الواقعية = الوجودية 
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 Golden box in of administrative functionality  الداء الوظيفي االداري في االمربع الذهبي  -3

ام وبهذا التحليل يمكن ايجاد المنسق العالوظيفي االداري زان المربع الذهبي لالداء مهام المنسق في اوتحليل 

لفترة الزمنية وتقليل االورقي تراكم البريد عن تخيف الضغط في االداري الوظيفي االداء اجراءات في تبسيط 

 . والتواصل مع االبداعللوصول الى االدراك والمحسوس وبالتالي رفع كفاءة االداء الوظيفي من الوجودية 

 المهمة  %نسبة البريد  نسبة الخطورة  نسبة الخطأ االداري االوزان

    اكبر     خارجي 10 كبيرة عالية المهم والمستعجل
 داخلي

 خارجي  اكبر     داخلي 30 متوسط ضعيف المهم وغير مستعجل

 خارجي   يساويداخلي  50 قليل متوسط غير مهم ومستعجل

 خارجي   اكبر      داخل 10 اليلتفت له معدوم وغير مستعجلغير مهم 
 

 
 So secret                         سري للغاية

 Secret and personally سري وشخصي 

           Secret سري             

 مهم ومستعجل
Important And urgent 

 مهم وغير مستعجل
important and non-urgent 

 ومستعجلغير مهم 
Non important and  

urgent 

 غير مهم وغير مستعجل
Non important and non-

urgent 

 

من عية العام واقبواقعية اخرى سيكون الناتج  معالجة واقعية االداء االداري بمثيلها فرضية البحث  -4

ي 
 ..... ادارية معقدة  1= 1×  1فرضية البحث  1فأن التعقيد اداء العمل الوظيفن

ي اداء العمل االداري االثبات 
ن
  1= لو فرضنا ان الواقعية ف

1 =1 

ن صحيحة معادلة      12= 2 1  عملية تربيع الطرفي 

ن    12  - 12 =  12  -  2 1  معادلة صحيحة طرح مثيله من الطرفي 

ك واحد من ا(  1- 1) 1( =  1+ 1( )  1- 1)  ن  و استخراج المشير ي فرق مربعي 
 لطرف الثانن

ان  ويصح الالواقعية العلمية وباستخدام طرق االثبات من الناتج صحيح وهو الحل       1 = 1+ 1

ي الوجودية الحقيقية 
ن
ي يكون حال ف

ن
ي الجل تنمية االبتكار واالبداع ف

    الداء العمل الوظيفن
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 في وزارة الثقافةالموارد البشرية فراد انظام  العمل– 6.1.2

 Human resources personnel system in the Ministry of culture . 
 

 
 
 ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الالواقعية  ياالداء الوظيفيالبحث فرضية  -6.1.3

 للوجودية العظمى النهاية والبداية المجاالت  -1

 
    

 

 

 

 
 

  
 البرامج والنشاطات                                                       
 المستدامة الدولية                                                            
 

                                                                                                                                             

مدخوالت الدائرة االدارية والمالية                                       النشاطات والفعاليات والبرامج المحلية       

             

 مخرجات الدائرة االدارية والمالية                                     

 

 

 

 

 

                

                                          

                                                   

     
                              

المحاذيات الوجودية لالحداثيات الزمانية                                       

 

المحاذيات الوجودية لالحدائيات المكانية                                                                               

 مبنى وزارة الثقافة ودوائرها على المحوار المكانية والزمانية في نظام افراد الموارد البشرية
      

 

   

 

 

 

 

 

 المعلومات السريعة من الكيبل الضوئي

 البريد االلكتروني  ذا الخصوصية

 مواعيد اجتماعات ومقابالت استثمارية

 المتابعة واالشرا  االداري

    

 العظيمةالسحابة الحوسبية 
  الخاصة بوزارة الثقافة 

 البريد الدولي  

 الوزارة كافةالناتج العام للدائرة االدارية والمالية واقسام 

 البريد ذا الخصوصية المنتج في صناعة الصيغ المستدامة -1

 مطلوب انجاز االعمال المحددة دون تباطئ او تواطئ  -2
 الدفع والصر  االلي  -3

الخصوصية واالحتكارية ذا المنفعة المتبادلة في طلب  -4

 المستندات واالواق الرسمية 

 الشفافية العالية في العمل واالنتاج -5
 التنمية المستدامة   تطبيقات برامج -6

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المميزات االنعكاسية 
خلق الجمال في االبتكار واالبداع -3جميع العاملين ضمن عمل البرنامج حسب مورده  -2االنكاسية موجبة    -1  

القدرة على االنجاز  -6نظام العمل مفتوح على مسار خط حياة الشمس    -5تسارع مع الزمن بطفرات تطورية   -4  

اشطة التعليم المستمر وعن بعد مدى الحياة   -8استخدام برمجيات العقل االصطناعي الذكي واضافة سمة للموظ   -7  

الفرد مقدس رفع الظلم     -10بداية مشرقة وبصمة امل  -10تطوير الواقع الوجودي من الالواقعية بدال من الواقعية    -9  
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 الخ , ..... واقعية , منتمي , يعمل , مغلق = تساوي  1قيمة   

 الخ ... الواقعية , المنتمي , اليعمل , مفتوح = تساوي  0قيمة      

 واقعي .......الخ¸ منتمي¸مغلق ، يعمل ¸حقيقة رياضية صحيح     1=  1قيمة 
 

 تربيع الطرفين تبقى متساوية                    2(1)    =2 (1)
 

 مثليهما تبقى متساوية مربع طرح الطرفين  2(1)2 - 2(1= ) 2(1)2 - 2(1)
    
 تبقى في حالة التعادلية طرفين للمثل مربع اضافة   2(1 )+  2(1) - 2(1=  ) 2(1)+  2(1)2 -  2(1)    
      
 تحليل الطرف الثاني معادلة درجة ثانية (  1 -1( )  1- 1) =  2(1) +  2(1)2 - 2(1)    
 
 من الطرف االول  2(1)2استحراج عامل مشترك (   1 -1( )  1- 1( = )  1 – 1)  1 ×  2     
      

 (  1 – 1) تقسيم الطرفين على المشترك    1 – 1=   1×2     

 

 االيسر الى االيمن قيم الطرف صفر      نقل =  1- 1 – 1×2    

 

 صفر=  1+1اذن 

ويمثل تعبير مجازي الى الوجودية هو بداية االرتباط للعدد الطبيعي بداية العد هو اساس المفترضة  1ان قيمة 

العظمى   نقطة التعادليةهو  0ان قيمة  من النهاية السالبة  والالمنتميمابين المنتمي في الالنهاية الموجب 

اقعية الى الالواقعية كذلك يمثل النهاية العظمى من االنتقالية من االنتقالية من الوويمثل بداية عظمى من 

  .الالواقعية الى الواقعية

 من الالواقعية العلميةفرضية البحث تجربة  -6.1.3

 Experience of scientific research thesis of unreality 
  

اب حصا تكون الرؤيا اكثر شفافية هميقع في مساحة الالواقعية والتي واالبداع فرضية الباحث ان االبتكار 

يم تجربة قدذلك ت من العدم والى الوجود والثباتاالنتقال من الالواقعية الى الواقعية وويمكن العقول الذكية 

ة مجاالت حقيقوضمن  ثم االنتقال الى الوجودية في الواقعية الى المحسوس المدرك من الالواقع العلمي 

نع على االرض يراد منه صمجسم مادي  بة العلميةاالثبات بالتجر لشئ موجوداالبتكار واالبداع والتطوير 

ليكون اعجازا من  1نقطة من احد جوانبه فلتكن تقطة مجسم فني بشرط الطيران في الهواء من مرتكز 

 الالواقعية العلمية واظهاره الى الوجودية الواقعية 
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  االثبات العلمي                                                                                 Scientific proof 

مثل  ة وتركيب جسم اخر مساعد 2درجة كما في النتقطة  45زاوية رؤيا يقترح الباحث عمل شرخ جانبي 

وف س المسطرة المدرسية وعند البدء بالتجربة نرفع الجسم من احد االطراف او استاده على نقطة مرتكز 

ساعد االعلى تاتجاها من االسفل والى  من توليد قوة انعكاسية نالحظ ارتفاع الطرف الثاني بقوة لالعلى 

كان وزن المسطرة يساوي وزن الجسم وترتفع اكثر الى االعلى اذا كان وزن المسطرة اذا التعادلية على 

ابتكارية في خطوة ابداعية وبذلك يساعد المجسم على الطيران في الهواء ويشكل ظاهر اعلى من الجسم 

 كلفطبيق وتمتاز بالبساطة وباقل قابلة للت

 

 

                                                                 2                                                                      

  الى االسفل قوة                                 االعلى                                                           الى القوة
                                                            

 
 مجسم هندسي       مسطرة  توليد قوة  

1 
 

    كازنقطة ارت   

 ن توليد منها قوة رفع الى االعلى وطيران الجسم بحيث يمكمسطرة له اضافة مجسم (  6.2شكل رقم ) 

والسؤال اين ذهب وزن الجسم وكيف تولدت القوة الدافعة الى االعلى لرفع الجسم للفضاء بقوة اكبر 

 من وزنا الجسم نفسه  

والمعماري في عمل السقائف والكراجات بكلف واطئة وجمالية عالية كما يستفاد منه مهندسوا بدائل 

 ال.... للطاقة البديلة الشمسية  االولية في نصب االلواح

 

 العملداء ال اشتقاق الوجودية المادية  -6.2

 Existential derivation material of work performance 

ان النظر البشري يستمع النظر بما حوله عبارة عن كرات مثل االرض والقمر والشمس كذلك كرة القدم    

وجودية خلقية طبيعية وقد اسس هي وان هذه الشكلية المادية هي ليست وليدة صدفة او تطور للحياة بل 

 كاننيةالزممحاور واعمدة نظريات هي تمثل لمية الجل ذلك االنسان النظريات واقام المختبرات الع

 واحتساب قواعد المعادلة الشاملة في الوجودية 
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ي   -1.26.
 
 volumetric systemt  octal                                                    النظام الحجمي الثمان

         

  

                           

 

 

 

    

ت اثالث احداثيفي موقع مكاني احداثي واحد ن الوجودية تتمثل في فسحة زمنية ا

 مندرجة لماذا الن الرؤيا بشفافية عالية  45ية ووبزا   3-2الساعة محصور بين 

  8/ 8من الوجودية وقيمتها  8/ 1وتساوي  درجة  45الواقعية محصورة بزاوية 

 -9 -10-11-12-1اما الفسحة الزمنية المحصورة بين 

 االمحورين االفقي الزمني للساعة

يمثل في نصفه االعلى  3 – 9

مادية الالمنظور للعين يسمى الواقعية 

وهي جزء من الوجودية لالرض  اما 

نصفه االسفل فهو يمثل  خلف الناظر  

الالواقعية وهو جزء موجود من 

 الوجودية المادية ال يراه الناظر فهو

خلفه والزمانية والمكان متحقق 

زاوية ب ومتتطابق في ان واحد و

درجة حيث ان المحاور  180

ثالثة والمكانية  واحد الزمانية

 متعامدة

 
 
 
 
 

 

المحور االفقي مع العمودي 

يمثل في نصفه  12-9الزمني 

االيسر االعلى المنظور لعين 

المشاهدة على االرض 

الواقعية وهي جزء من 

الوجودية الكلية وما عدا ذلك 

هي في الالوجودية بسبب 

عدم رؤية الناظر لها وان 

الزمكانية في حالة متزامنه 

د  90وان الزاوية  بقيمة  

حاور حيث تدل على الم

 متعامدة  الثالثة المكانية 

المحور االفقي مع العمودي 

د   15 ± 10 – 10الزمني 

يمثل في جزءه االمامي  

االعلى المنظور لعين 

المشاهدة على االرض 

من الواقعية وهي جزء 

الوجودية الكلية وما عدا ذلك 

هي خلفه في الالوجودية 

بسبب عدم رؤية الناظر لها 

وان الزمكانية في حالة 

متماثلة  وان الزاوية  بقيمة  

 د  90

 
او شخص يدور الي نقطة  يةمنظور الزمكانية النسبي للوجود

ويمثل المجاالت المكانية على االرض حول نفسه وهو واق  

درجة وحدة القياس متر والزمانية وحدته الثانية وان كل  360

درجة زاوية   15ساعة تساوي   
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 درجة وقيمتها النسبية   335  فهي تمثل الالواقعية وبزاوية 8-7-6-5-4-3                                     

 .  من الوجودية 8/ 7                                    

 Volumetric system hexagons                                          النظام الحجمي السداسي – 6.2.2

ان هيكلية البناء السداسي قد فرضه الخالق عزوجل في بناء خلية النحل من الشمع وتتحمل اوزان كبيرة من 

تقاطعة غند مفقد ثبت ان اقوى هيكلية بناء في الواقع هي السداسية وتحوي على ستة اعمدة العسل الطبيعي 

 درجة  120زاوية وتساوي كل  التقاء االضالع المتساويةدرجة وان زاوية  360المركز في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Calculate the efficiency of work                              االداء للعملاحتساب كفاءة  -6.2.3

  الثقافة في وزارة الوظيفي القصوىكفاءة االداء العمل احتساب ومما تقدم في اعاله فان فرضية البحث في 

 . الوجودي الواقعي الحقيقيالمنظور في الفترة الزمنية من ساعات الدوام المقررة ومن 

تساوي بعد الظهر الساعة الثالثة صباحا ولغاية   8 من الساعة  اذا كان ساعات الدوام الرسمي المقررة      

من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر البديهية واقعية الفي ساعات وان ساعات العمل  8

 . يمكن حسابها وكالتي ساعات  6تساوي 

  % 12.5وتساوي كنسبة مئوية   8/ 1 = الحقيقية نسبة مساحة الواقعية          

 تساوي  الفترة الزمنية من الوجودية المادية الحقيقية

 ساعة   0.  7 5 0=  % 12.5× ساعات عمل  6                                             

 دوام يوميساعات  6الفترة الزمنية الحقيقية لالداء الوظيفي من   

 دقيقة  45= دقيقة  60×  0.750                                             

ي الطبيعة نظرا لبنيتها  1-2-3
ن
ة ف األنماط الواقعية السداسية منتشر

ي كرة القدم و قرص النحل 
ن
ي بناها, يالحظ ذلك ف

ن
القوية والتوفي  ف

ك, إذا اريد  اصف االشكال السداسية بأقرص طول مشير حيث تير

ي 
ة بأقل عدد من االشكال السداسية وهذا يعثن تغطية مساحة كبي 

كما ان   .توفي  أستخدام الشمع, مع بنية قوية تتحمل الضغط

ي يشكل دائري منتظم وحجمه كروي وان المنظور  محيطها الخارجر

ي كل وجه من االوجه الثالثة   45الواقعية 
ن
درجة ال  315ودرجة ف

 المنظور الالواقعية وتنطبق ماتم تفصيله سابق 
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    %0.0125=  % 100× دقيقة  3600/ دقيقة  45   تساوي الوظيفي للعملكفاءة االداء 

  
𝟐𝟐 

𝟕
    =

 محيط   اي دائرة

 القطر
  ثابتةمحيط اي دائرة مقسوم على طول قطرها يساوي نسبة  طول     

 الى اي قطر لدائرة يضاف اليه  وحدات طول اضافية كما وان طول                               14            

 النصف االسفل  وهي نسبة ثابة ايضا نصف القوس االعلى ومثله الى                      8 14 

 فة هذا االمر عجيب الجل اتمام الدائرة وهو ليس وليد صد وان                                             8

 تة وهي ثاب  7/  22=   14/  8+8+ 14+  14والتفسير له حيث ان                                           

14                                  
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        جمهورية العراق
واالثاروزارة الثقافة والسياحة   

 الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي

 المبحث السادس
 نتائج البحث الخوارزمي واالستنتاجات البحثية

 

 Conclusions of the research analysis       التحليل البحثي ستنتاجات أ -6.3 

وبعض البحوث الوصفية وسطحيات اداء العمل الوظيفي نتائج تحليل مدعمة من  البحث ستنتاجاتأ

 . ويعتقد انها تتلخص فيما يلي ودوائرها  الوزارةمقر في الظاهرة المعلومات 

 في وزارة الثقافة  ياالبداعنشاط استنتاجات ال -6.3.1

Conclusions of the creative activity of the Ministry of culture 

ري منها الظلم االداالعالقة خاصة ما يرتبط منها بالمشاكل  المشاركة بالمعلومات المتاحة حاليا فرصة  . 1

كالوري ,  التعليم عن بعد, حوسبية الحسابات , انشاء السحابة الحوسبية , رقمنة افراد الموارد البشرية , 

 ة لهاحلول المتوقعمكانية ايجاد واللمعرض االلكتروني الدائم دائرة الفنون العامة والمزاد االلكتروني 

  . كوادر الوزارة من الكفاءات العلميةمن الوطنية  جهودالب

الذي شارف الى  وسط مجموعة العملممكنة الالزم لألفكار الجديدة الخالق الدعم ترصين دعائم  . 2

 .، خاصة وسط من سيتأثر من أفراد تلك المجموعة بنتائج واتجاهات األفكار الجديدةاالنهيار التام 

 ونيمثل نالذيألولي لألفكار اإلبداعية لتعزيز الثقة واظهار بصمة امل لالخرين التنفيذ أو التطبيق ا . 3

 .مرحلة الفصل بين توليد األفكار وتحويلها إلى واقع ملموس

تثبيت حالة اإلبداع وضمان استمرار الوزاري في طريق مغلق وعاجز عن التخطيـط اإلستراتيجي  . 4

ر البيئة للقائد اإلداري على مستوى توفيالالمنتمي لدور إضافة إلى االسري  وسط بيئة التنظيمبرمجياته 

 .  المؤسسية لإلبداع

في  العاملينالمتخفية ذا العقول الذكية أهمية توفير المصادر واإلمكانات والدعم الالزم لكافة األفراد  . 5

حاجة الى الدون لرفع مستويات االستجابة اإليجابية لخلق األفكار اإلبداعية الجديدة وتنفيذها  الوزارة 

مهما ارتفعت قدرات الفرد وإمكاناته ومواهبه وتطلعاته الذاتية، سيبقى استراتيجات من تعقيد اداري و

للظروف والعوامل التنظيمية التي يعمل وسطها دورا  أساسيا  في خفض أو رفع مستوى قدرته على 

 . اإلبداع والتجديد
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 بنظام اداري مغلقمابين االنتاجية ساتها العاملة في مقر الوزارة ودوائرها ومؤسالصراع لم يحسم بعد  . 6

ن جهة ماالفراد و بهيكلية المجرد بالدوام الرسمي المفاخرة  كم هائل من البريد الورقي و اساسياته انجاز 

 والعمل نوعا منظومة  وبنظام اداري مفتوح الى حدود الشمس بين الكفاءة العلمية  ماومن جهة اخرى 

 افراد الموارد البشرية بهيكلية

واالدارة الى حوكمة والمواطنة الى شراكة العمل في وزارة الثقافة تحول الى وجودية لكثير من االفراد  . 7

ل يتم تحويل بتحويل العمل إلى شيء ممتع ال وظيفة فحسب، بايجاد الطرق والوسائل الكفيلة اصبح ملزما 

 ات النفس البشرية لتحقيق ذ سؤولية إلى طموحإلى مسؤولية، والم التكليف بالعمل على العموم 

 قق انتائج الى جميع االطراف وتعولبرامج التنمية المستدامة ممكنة التطبيق وعلى اوسع نطاق وستح . 8

ستدعم  فحسب وانماتسد حاجة الوزارة تحقيق واردات مالية كبيرة ليس ل هاالعام ايجابا وباالمكان بالنفع

   . وتقوي االقتصاد الوطني ميزانية الدولة

 وزارة الثقافة  واالبداع في لالبتكارقيدة الم المعوقاتاستنتاجات  - 6.3.2

Findings obstacles limiting innovation and creativity in the Ministry of culture                                                                                              

 بال مضمون االبتكار  واعتبار اإلدارية الجامدة  ةائد بالشكلياالهتمام الز  -1 
ً
  مبيوتر كهو  كونه حديثا

ي تقنية معلومات دون النظ استخدام   -2 
ن
ات مماثلة ف ورة إحداث تغيي   اإلجراءاتو التعليمات ر إل ضن

ي اكتشاف مزايا  السلف الصالح راث و تاالجتماعي التمسك بالواقع  -3 
ن
 واالبتكار عاالبدا دون المخاطرة ف

ي  -4  
ن
ن الذين ينظرون إل االبتكار توليف السلطوية ف ي للموظفي 

    ن اختصاص كبار عىل أنه مالقصور الذانر

ن   الحاد عدم الطاعة كفرا و مفهوم  و  المسؤليي 

ي فكري ناقض ت - 5
ن الواقعية ك حقيفر  ةمكانيهو الحقيقة الام  ةجوديمحاور المنظور بي 

ين لصور رؤى لق  -6   والعلمي منتمي  خيال ال  العلميةلالواقعية اان كثي 

 الحيويالبشرية عقول افراد الموارد تنّوع  -6.3.3

Diversity minds Individuals dynamic human resources 

تكاليف االداء موارد وان ، في الصيانة  مقر الوزارة قسم واحد في  ونعيشي الموظفين مجموعة من      

ير يد عدد األفراد بشكل كباتز االنتاج معقدة ووعمليّة  . محدودالذي يعملون به ي الوسط ف الوظيفي للعمل 

بب ذلك فقدان ويس مختلفوسط عمل اخر على اإلنتقال إلى  هميجبر العديد منبعقلية تقليدية مغلقة والتنافس 

لضغوط تطّورية، والضغوط التطّورية الّتي تخضع لها وتتعرض ، تراكم الخبرة وتشتيت االدمغة الذكية 

 وعلى قسم, ف تماما عنهامجموعة اخرى من وسط عمل يختلعن الضغوط الّتي تتعّرض لها تماما تختلف 

 .  االتية وهي التحديات ستظهر و. بعة معالجة المشكلة التخطيط والمتا
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 .في عزل ومعرفة المشكلة الحقيقية الصعب اإلدراك. 1

 الخوف من الوقوع في األخطاء وعدم القدرة على اختزان الفكرة و النفسية والعاطفية تفاقم . 2

 .نابعة من البيئة وعدم الخروج عن األعراف والتقاليدمشاكل و حضارية وبيئيةاسباب . 3

 نقص المعلومات الضرورية وعدم التعبير عن األفكارو  ةثقافهبوط ال. 4

 وهدر الوقت وتحطيم االفراد واشاعة الكراهية توقف االنتاجية وتشتيت العمل . 5

 

                           The end result of search                                                   للبحث النتيجة النهائيّة -6.3.4

شوائيّة تقاء العشوائي لتغيّرات ععمليّة إناداء العمل الوظيفي في وزارة الثقافة من اإلنتخاب الطبيعي ل         

ن هي مفي الواقع الوزاري والمنعكس من تناقضات اجتماعية وهي الطفرات والضغوط التطوريّة  مطلقة 

هذا خطأ بإرادتها ف ةتكيّف ها منمن,  افراد الموارد البشريةوليس في االبتكار واالبداع تحدّد نتائج التطّور 

فتتهالك  هالومنها من ترفض بقرار مجرد فتحافظ على كفائتها في حدود المسموح  , قد اوقعت نفسها به قاتل

 . وتتحطم بمرور التقادم وتتدخل في الموحشات من الهم والهرم

           ان الموصوفين في اعاله ممن نتج عنهم اصحاب السلطة ستظهر سيتصفون االتي. 

احب ذلك ة البيروقراطية وما يصالشعور بالنقص، وثبات الهيكل البيروقراطي لمدة طويلة وترسخ الثقاف -1

السلطة في المحافظة عليها وعلى طاعة ووالء المرؤوسين لهم أو رغبة أصحاب االمتيازات رغبة أصحاب 

                                    .في المحافظة على امتيازاتهم

                                      المجرد  في زيادة المحصول العلمي واالستمرار بالنفسعدم الثقة  -2

 .عن الوجوديةالرضا واظهار التشاؤم ،الرؤساءوالخجل من  عليقات اآلخرين السلبيمن تالخوف  -4

  والتعليمات والبريد في الصادر والوارد والمذكراتعلى الخطط والسري للغاية  والتعتيمالجمود والتقيد  -5

ر ااألفك التأخير في تنفيذوخلق المعوق الجل  السرية في جميع االوراق حتى اللغو منها  واإلجراءات

  .لهمالمتبوعين و اصحاب العقول المغلقة االعتماد على و

واذا ما استمر الحال على ماهو عليه ستصبح وزارة الثقافة عبئا على ميزانة المال العام وستلحق اكبر  -6

 الخسائر في اقتصاديات االفراد والرواد والكم الرشيد الصالح وستكون سببا في تالشي  الجمال في االبتكار

 و االبداع المعيلي باتجاه فناء حضارة مابين النهرين والى االبد. 
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مهورية العراقج         
ة واالثارحوزارة الثقافة والسيا  

 الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي             

 

  بعالسا املبحث

Seventh Topic 

 

 الخــــاتمةو التوصيات  معاالدعاءات 

 

Allegations with recommendations and 
Conclusion Search 
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        جمهورية العراق
 وزارة الثقافة والسياحة واالثار

 الجمال

 االبتكار واإلبداع المعيلي             
 الخــــاتمةو مع التوصيات االدعاءات 

 

  Allegations                                                  اءات ـــــــــــــــــــــــــــدعألأ -7.1

 من الالواقعية العلمية  ةالخوارزمي منطقاتوبحثية دة ومزاوجة بين طرق جديهجية البحث نافذة من -1

 اقعيةالالون وم يفي اداء العمل وجودواالبداع ان االبتكارالبحث اطئة حيث ثبت تصحيح االفكار الخ  -2

 طل افراد الموارد البشرية المعالالواقعية  االفراد السائد ونظام واقعية نظامظهار تنافسية مقارنات بين أ -3

 في االبتكار واالبداع المعيلي نمذجة بحثية غير مسبوقة من الالواقعية تناول البحث انعكاسية الجمال  -4

 حيديكمختبر توالالواقعية العلمية من الوجودية الباحث  ـــارؤيـــــ ةلميعالجارب التفرضيات البحث و -5

 ر من الواقعية الوزارية ـــداث وظواهــــاهد واحــــمشقات هي ـــوالمنسات ـــانيد واالنعكاســــــــــاالس -6

 متابعة قسم التخطيط والترشادي يستفاد منه ــــــــــــهي برنامج اسالتحديات واالستنتاجات والتوصيات  -7

  في الوزارة أ من اجلها مركز الدراسات والبحوث ـــــالتي انشوالمبادئ هداف الهذا البحث يتوافق مع ا -8

 

 Research recommendations                                         التوصيات البحثية -7.2

          Research recommendations                                                    البحث العلمي توصيات  -7.2.1

دراسة التباين الواضح في الوزارة ودوائرها في الصعوبة بمهام وظيفة الموظف  و طاقة مورد    -1

أن درجة التحدي في تطبيق معايير موارد االفراد . ذاك االموظف على اإلبداع في مجال العمل

لمفهوم االفراد والتي توفرها وظيفة الموظف أمامه االدارية البشرية بدال من التمسك بالمسلكية 

 .وهي تلعب دورا  على مستوى اإلبداع لديه

تتحمل الوزارة مسؤليتاتها كافـة في توفير المصادر الالزمة لمساندة عملية االبتكار واإلبداع في  -2

  والحاصل النهائي من الناتج يكون معوض كاف لما تم من اسناده  مجاالت العمل المختلفة

توفير المزيد من الحرية واالستقاللية للمبدعين وعلى مستوى تنفيذ األعمال، مع الممارسات   -3

اإلدارية اإليجابية في بيئة العمل وبالذات تلك الممارسات المرتبطة بالروتين االداري والسلوكية 

  .     السلطوية للمسؤليين المباشرين
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والسباب مختلفة في مساعدة  اإلدارة )المتخفون (تتحلى الوزارة بالشجاعة وتتطلب من الكفاءات العلمية   -4

 .على وضع أهداف إستراتيجية واضح وبناءة 

 على المسار الصحيح  الفصل ما بين استنباط األفكار وبين تقويمها -5

تتناسب مع مستويات اإلبداع لدى اظهار عامل التحدي الذي توفره الوظيفة العامة في وزارة الثقافة  -6

الموظف شريطة أال تفوق درجة التحدي مستويات معينة ودراسة امكانيات االموظف الجل التنغيم 

 .التفاعلي وبعكسه تتحمل الوزارة مسؤلية تولد مشاعر خليط هي من العجز واإلحباط وقتل اإلبداع

سؤلية دوره في المتابعة والتعشيق بين أهمية ان يتحمل مركز الدراسات والبحوث في مقر الوزارة م -7

التخصصات المختلفة وتوافر سقف عاٍل من الحرية للموظف المكلف بالخدمة العامة بصورة تسمح 

بطرح األفكار والتحاور حولها في معارضتها وتوجيها على المسار الصحيح أو دعمها واسنادها واالخذ 

ود ذورات وبال حدا أي نوع من أنواع الخوف أو المحنمبتوصياتها ونتائجها لتطوير العمل في الوزارة دو

نافذة تسمح بسعي الفرد لتأكيد ذاته والمجموع تدعيم دائرة االبتكار واإلبداع  يودون قيد او شرط ،هكذا ه

 . المعيلي الواعد

الخدمة بأهمية مسؤل الشعبة او مدير القسم مع متابعة عامل القيادة في التأثير على إبداع الموظف المكلف  -8

العامة وذلك من خالل التعامل االداري الصحيح واالبتعاد عن الفوقية ودعم القدرة على التحفيز، 

والمشاركة الفعالة، وااللتزام بتطبيق مبادئ النزاهة والموضوعية والعدل االجتماعي وامساك النفس عن 

 . بعض التعقيدات االجتماعية الطاردة للعقول الذكية

ا الفـرد بالمواصفات الذاتية المكتسبة هي عطية من الخالق التنال بيد بل هي اكتساب اإلبداعية مصدرهـ -9

والتي تميز الفرد عما سواه في التأثير على درجات اإلبداع المختلغة وعليه الحفاظ على الفرد من التحطيم 

 هي مهمة وطنية كبرى وبالتالي تنعكس على تحطيم المجتمع باسره 

العاميين في وزارة الثقافة بحيث تتوفر بهم بشكل مترابط المواصفات يتم اختيار المدراء  -10

واالختصاصات نوعا لما من رفعة مستوى فكر موارد افراد البشرية والغنية بها وزارة الثقافة والسياحة 

  . واالثار عن غيرها من الوزرارات والمجموع يشكل كتلة هائلة من الموارد والعائدات المالية وبال حدود

  ومبتكرين في أفكارهم وأساليب طروحاتهم تخصصيين يكونوا مبدعين أن 

  أن تكون لديهم سماحة إدارية تحفيزية يستطيع العاملون معهم القيام بعملية االبتكار واإلبداع

 والسعي المتواصل لجذب العناصر المبدعة وتعبئة الثقة بنفسها عال المعيلي وبشفافية

 لعليا ويتحدث اللغات االجنبية حاصلين على الشهادات الجامعية ا 

 حاصل على شهادة اكاديمية ويبو WIPO   للملكية الفكرية وبراءات االختراع 
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 .أهمية الدافع الذاتي في التأثير على مستويات اإلبداع لدى الفردالمسؤلية المركزية ألظهار  -11

  ن ودافع استمتاعتكون واحدة من اهم ستراتيجية الوزارة الربط بين حدوث اإلبداع لدى الموظفي -12

الذات للنفس البشرية وحاجة الموظفين  لالرتباط بالعالم المحيط بهم كال في تخصصه وبال خوف 

 .  وكسر القيود في التقوقع واالنغالق العقلي

السعي الجاد من وزارة الثقافة بسلطتها الرئاسية القضاء على العالقة السلبية الواضحة بين بعض  -13

رة  والتي تؤثرعلى درجة إبداع الموظفين لديهم وذلك من خالل تأثير تلك األساليب لمسؤلي الوزا

 األساليب القيادية سلبا على االداء الوظيفي 

ى ن في الوزارة ودوائرها عليالناشطالحرص على وجود تأثير إيجابي فعال من القلة من المسؤليين  -14

بة د استهانة واستخفاف وسخرية عجيمستويات اإلبداع في التنظيم والمتابعة الجادة ومقابل ذلك وجو

بل اكثرهم شراهة لذلك هو مؤشر خطير بالقضاء  االعوان واالمناء منهم ومن بعض المسؤلين 

 . تماما على الدافع الذاتي لإلبداع وتحطيم الفرد

والتحقق من اسبابها وتصحيح  المباشرين وغير المباشرين ضرورة تجنب النقد للمرؤوسين، -15

 .المسؤل المباشر ذه المسؤولية تقع على عاتق وهالمسار 

التي وباألفكار مهما كان نوعها أو مستواها الفوري والترحيب المطلق الذاتي إطالق حرية التفكير  -16

  الذي انشأة من اجله وزارة الثقافة والسياحة واالثار تحقق الهدف 

ة التي يطرحها المبدعين الخالقفكار العلى أالعمل الصحيح الحيوي في وزارة الثقافة بناء  -17

 من الفرضية الى النظرية لغرض التطبيق  وتطويرها

 .تخصيص حوافز تنظيمية رافعة معنويا وماديا واداريا إلى اتجاه خلق االبتكار واإلبداع -18

تحت و ياالنتاجية االدارية البريدية  تشجيع المشرفين، حيث أن معظم المديرين مشغولون دائما   -19

يز ومن ثم فالبد من تحف. ضغط النتائج يفوتهم تشجيع المجهودات المبدعة الناجحة وغير الناجحة

 الدافع الذاتي حتى يتبنى الموظف المهمة ويحرص عليها ويبدع فيها
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  Researcher recommendations                                 توصيات الباحث -7.2.2

لقرن الحالي سيشهد معدالت تقدم علمي مذهل لم تعرفها البشرية من قبل، وإذا كانت الدول المتقدمة هي ا . 1

التي صنعت هذا التقدم وهى التي تنعم بثماره على وزارة الثقافة إن تلحق بهذا التقدم وان العلم والمعرفة 

جم عنه من نظريات وقوانين تحكم وهو ثمرة النشاط العقلي لإلنسان العراقي بما ين. نور اخالق االمم 

عالقات األشياء ببعضها، ويتميز العلم انتاج فكري ليس له هوية وال تحده حدود قومية أو جغرافية أو 

 .  سياسية

مفهوم  يجب ان تفعل وزارة الثقافة. لقد ولد مفهوم الثقافة العلمية وولوج الطريق إلى منهج التفكير العلمي . 2

الغة في السييييييياقات االدارية والثقافيةالحالية وايجاد روابط فكرية و الية حوكمة الثقافة العلمية كأهمية ب

منهجية للتواصيييييييل مع الثقافة العلمية في النظام التعليمي الخاص للوزارة والنظام العام للدولة أن نظام 

طغت على  تيالعراق التعليمي والحياة الفكرية فيه يعاني مجانبة ثقافتين اآلداب والعلوم اإلنسيييييييانية وال

هد تراجع المسييييييتوى العلمي  ية من جهة أخرى والتي تشيييييي المجتمع من جهة والعلوم الطبيعية واالحيائ

 . وبشكل اكثر من السابق,فيها

ان مخاطر اإلشييييييكالية من التعقيد االجتماعي للعراق تفرز واقع تصيييييييارع  ثقافتان في اعاله ال يمكنه   . 3

التواصييل للتعايش وبهذا التحليل البسيييط يظهر ضييرورة االتجاة إلى الثقافة العلمية وضييروراتها وتحقيق 

ن  يل إعداد من االموظفيأهدافها في السياق المجتمعي والحضاري العراقيي  وينعكس ذلك على ايجاد وتاهل

 . بالقدر الالزم والضروري لتنفيذ مشروع الثقافة العلمية في وزارة الثقافة

مؤسييييييسييييييات التربية والتعليم يبقى الرائد في التثقيف عموما في تنمية وتطوير الثقافة العلمية  وان دور   . 4

شبكة التواص. للمجتمع العراق  رورة ل االجتماعي تبقى الضوبالرغم من تعدد مصادر الثقافة العلمية في 

المركزية مرتبطة بتوفير نظام تربية وتعليم متكامل يهتم للتفاعل مع الثقافة العلمية، باهمية العلوم والتقنية 

والجل تحقيق المؤسيييسيييات التعليمية بمختلف اشيييكالها ومسيييتوياتها , للمجتمع العراقي وقبل فوات االوان

مية في منهجيتها وبرامجها كافة بمعنى  أولولياتها اسييييييتيعاب ضييييييرورة التركيز على ادخال الثقافة العل

ا  رياديا  وبلورة كل ذلك عبر  مفهوم الثقافة العلمية كمضييمون  واسييتراتيجية للدولة وتطبيق ا عمليا وتطوير 

الفصييييول الرسييييمية واألنشييييطة غير المنهجية والتفاعل اليومي المسييييتمر للطالب عبر مختلف األنشييييطة 

الهتمام في العراق  بقضيييايا تعليم العلم والتقنية ونشييير الثقافة العلمية بين جموع األفراد في وان االحياتية 

تباطيء وانحسار خطير وسريع، وظهر ذلك بوضوح في توجهات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية 

هرت هذه ظ للعراق وفشل جميع المشاريع حتى البسيطة منها وسحق البنى التحتية للسوق المحلي ، كذلك
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من  ترتكز عليها أوالتوجهات في وثيقة سيييياسييية التعليم  العالي  سيييواء من حيث المبادىء واألسيييس التي 

 . حيث األهداف التي توجه مراحل التعليم المختلفة

 الرقمنة والسحابة الحوسبية  ‘  السعي الى استخدام التكنولوجيا الحديثة المتقدمة والمتميزة  . 5

وزارة الثقافة وعلى كل االصعدة في الخطر المهول الذي المسؤليين في جهود يسعى الباحث الى حث   . 6

وبشكل كامل وبوادر ذلك هو النقص المتزايد في الموارد  2020سيواجه العراق بقطع مياه نهر دجلة عام 

             .بداية  من الموارد المائية والطبيعية

واالثار من االعتماد على الميزانية التشغيلية إلى االعتماد يتحول اقتصاد وزارة الثقافة والسياحة  يجب ان  .7

على موارد المعرفة والمعلومات السريعة والتي تفتح طرقا جديدة للموارد المالية والسعي الى اعتماد 

   .برامج التنمية المستدامة منهجا اساسيا البديل عنه

 توصية الباحث الخاصة ذات الخصوصية العلمية والمعرفية -8

 

True 

    We regard as «true» the simplest explanation that satisfies all The data we 

have about any given thing This principle is known as cloud computing  It is 

named in this a century united state philosopher who originally proposed 

suggest it  cloud computing  sometimes called the Principle of Simplicity Without 

this rule   we would always be subject to such complicated doubts that we would 

accept Science is based on digitization processes, the scientific method  based 

on hypotheses and theories a hypothesis is an explanation of why something 

happens or happened when it  shown that the hypothesis actually explains most 

of the facts known then we may call it a theory the whole world is based on the 

Genesis premise  

     For example, Newtonian theory of gravitation in 1916, Albert Einstein 

presented a general theory of relativity as a better explanation of gravitation. 

The theory explained the discrepancy in Mercury's orbit.  

        Is Newton's theory «true» Yes in most regions of space.  

        Is Einstein's theory «true» we say so although? 

  We may also think that one day a new theory will come that is more general 

than Einstein’s is in the same way that Einstein's is more general than Newton's 
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        جمهورية العراق
واالثاروزارة الثقافة والسياحة   

 الجمال
 االبتكار واإلبداع المعيلي             
 الخــــاتمةو مع التوصيات االدعاءات 

 

 final conclusion                                                                                خاتمة -7.3

 لكنهم لن ينتصروا ...... يكسبون الحرب دائما  يحكمونالتافهون  -7.3.1

Buggers governs winning the war always ... but they will not win 

لجميل اوسيطروا على عالمنا  ولكنهم لن ينتصروا  ابدا .......  ربح التافهون الحرب ...... التافهون يحكمون 

ال تكن  ,التافهين قبض اليد في القرار السييييياسييييي ثم االقتصييييادي ,  ةهانظام التفوباتوا يحكمونه بحيث كنا 

هذا يظهرك متكبرا  وتتطور و تتعلم  فخورا  وال لزوم ان تقرأ  شيييييييامخا مرفوع الراس اليروق للكثيرين ف

وغير فسييييتكون عرضيييية للسييييخرية  وناصييييعة  جيدةوان كانت  ديدجاو مقترح ال تقدم أي فكرة واحذر ان 

بدا اننا الن يعود الزمن للوراء للمسيييتقبل فال تحمل نظرة ثاقبة . يحوم حولك  ومؤشييير خطرممكنة للتطبيق 

هذا الكون  طة في الالمنتمي من  بالسييييييل قد قبظوا  تافهون  قة فال الغريب هو رجل هذا التحول وان ,المطل

صييار شيياغلها يتعامل . وظيفة الصييارت  ففقد طور مفهوم العمل في المجتمع   ,فضييائي اليمكن اسييتنسيياخه

بل  واحدا  ومجالت وأنت ال تقرأ منها سيييييطرا   كتبا   ونبيعالمثقفون ي ,. للبقاء ال غيروجودية معها كوسييييييلة 

 .                                                                                المجتمعيمفهوم العمل الوظيفي الى السفسهة السياسية بمجال الدولة والشأن العام شديد في دار انح

بدأت وشيييئا هناك وهنا  شيييء ماخصييخصييية مجرد أنماط به صييار العمل اصييبح علينا لمعنى الذي ان ا   

مفهوم  بالحكم للدولة سيييياسييية فيها حكم التفاهة مع عهد اسيييتبدلوا درنا لولدت جذوره أ وقدسييييطرة التافهين  

   اكةرشييالاصييله فعل وقد اقتلع وبنى للمجهول  من اصييالبها واسييتبدلت بعملية االدارية والمواطنة  الحوكمة

وزة ال منظومة قيم ومثل واخالق بمبادئ تقنية إدارة جالالعوبة صيييييار الشيييييأن العام المخالصييييية نهاية في 

وصارت الدولة شبكة تناقضات فــدرله وصارت المصلحة العامة مفهوما  . علياالوطنية االنفعالية الومفاهيم 

وصييييار الناشييييط اللوبي هو  ,مغلوطا  لمجموع المصييييالح الخاصيييية الفراد سييييلطويين منزليين من السييييماء 

نظاما  كامال  على والسيييفسيييه ، صيييارت التفاهة والفورارق التنميط والتسيييليع على  لونهاتفي  عليا مصيييلحة

وخرج عن نطافة الحكمي الى المجتمعي واصيييييبحت الحياة مسيييييتحلية وتوقفت االنشيييييطة الحيوية شيييييامله 

ألة لم يعد األمر شييأنا  إنسييانيا  وال مسيي, المفردة أن  تلعب اللعبة والسييتراتيجية للمجتمع وفرض على الجميع 

أفضل تجسيد وان  بعدهايعرفها الجميع سرية  أن تلعب اللعبة وهي قاعدة غير مكتوبة وال نص لها  لكن بش

 

The meaning that 

The meaning that has become upon 

us has become a mere form of 

privatization. There is something 

here and there, and the control of 

the infidels began. Its roots have 

been given to the rule of triviality 

with an era in which they replaced 

the policy of government with the 

concept of administrative 

governance and citizenship as an act 

of action. It was uprooted and built 

for the unknown from its 

predicament and replaced by the 

partnership process The public 

interest has become the 

management technique of Gauze, 

not a system of values, ideals and 

ethics with the principles and 

concepts of patriotism. The state has 

become a network of contradictions 

and the public interest has become a 

misguided concept of the total 

special interests of the household 

officials from heaven. The lobbyist 

has become a supreme interest in its 

coloration on profiling, calcification 

and separation. The triviality and 

sophistication have become a 

complete system overall and it has 

gone from being lenient to society. 

Life has become impossible and 

activities have stopped. And the 

strategy of the community and 

imposed on everyone to play the 

single game, it is no longer a 

humanitarian issue and no human 

issue to play the game is an 

unwritten rule and text, but 

everyone will know it after 
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ها  هو ممثل السلطة المستعد لبيع عقله لوالممثل او الناطق الرسمي لنظام التفاهة صورة المستشار والخبير 

نراها  ليومااالكاديمية جامعاتنا ل اليوم ثلذي يحمل االلتزام تجاه قيم وموالعالم ، اوالفنان في مقابل المثقف 

كرا  تكون ححيث هي ان ألخطار نظام استهالكهم  للخيرات وذلك تم خلق نظامها الجديد بحكم التافهين وقد 

 . كل ذلك وفق نهج نزع السياسة عن الشأن العام وعن التزام اإلنسانية  اعلى واحد من أثريائه

ان الحرب على العنف المواجيييه االن او حتى غيييدا  اليمكن .... التيييافهينكيف يمكن مواجهييية حكم        

بعد خدمة لنظام التافهين جليال وجعلت الشييييعوب تسييييتسييييلم إلرادات مجموعات  ىأدالموجه قد االسييييالمي 

مزقتها الحروب واالرهاصيييات تماما وادخلتها في تعقيد اجتماعي رهيب اليمكن الخالص منه جذر وادرن 

سييييييي من االرامييل واليتييامى والطلقيياء والمهجرين والمهيياجرين والمفقودين والمظلومين الويالت والمييا

 . والمشردين

هم كأناصطنعوا لهم موقعا  أو حتى ألشخاص سياسية اوتيار او تجمع تسمى كتل ان هذه المجموعات        

 . بمفهوم سلفي صارم اليقبل النقاش يملكون عناية سماوية

 واالسيييتيقاظ من لتسيييتعيد الشيييعوب قرارهالكي فرصييية والماثر ب ولحرن تلك ابدل أن تكولالسيييف         

ان جميع المؤشييييييرات على الواقع المجتمع العراق والمجتمعات , المظلومية السييييييياكنة منذ قرون وازمان 

 . إنه خطر  تخديرية  جديدة، غرضها تركيز حكم التفاهةالمحيطة به تنذر ب

في الموروث الغريزي الذي المطلوب أن نقاوم التجربة واإلغراء وكل ما يشيييييييرنا إلى الشييييييراهة         

أال نترك لغة اإلدارة الفارغة تقودنا  بل المفاهيم الكبرى في العلم والمعرفة وهي اخالق اصيييياب مجتمعنا و

فناء ثمن باهضا والوالى حين ان يقضى االمر ويجلى الظلمات ويفيض النور على العراق يكون ال الشعوب

ستترك نهرا واحدا حيث ان تلك المسمى اصبحت غير الزمنة له  اقرب الى حضارة مابين النهرين وربما 

   . للحياة على تلك البقعة من االرض

     Slouch think Iraqi human mind         ترهل فكر العقل البشري العراقي -7.2.3
 

خطورة أن تصبح التفاهةَ في غالبية األحيان عنوانا  للسلوك األمثل والصورة الناصعة في المجتمع      

العراقي  ، و تصبح عنوانا  للحق والصوت المنافح عن التاريخ والمجد والفضيلة واألخالق والنظافة 

بُس لف ، إال إنها تتلوالشرف والنقاء ، هذه التفاهة الفاضحة لما فيها من غباء وضعف وهشاشة وفراغ وتخ

استعراضات القطيع المهولة في التحشيد والصراخ والقدرة والهتاف والشعار والقداسة والقوة ، لكي تبقى 

ناطقة باسم الحقيقة واألمجاد واالنتصارات والزهو والكبرياء والنشوة التافهون ينتصرون دائما  ، 

 عركٍة ليست قائمة ، إنهم يقيمونها في األصم الفارغينتصرون بالتفاهِة للتفاهِة ، ألنهم ينتصرون ، في م

من أجل أن يتأكدوا أنهم قد انتصروا ألنهم يأتون من اهلك فراغ الماضويات ومن احترابات الفراغ  

 Slouch intellect human 

mind Iraqi 

  They are victors of an empty 

battle, full of foolishness, stupidity 

and cunning, and the hatred of the 

flagrant distortion of violence and 

desolation. The true victor is the 

one who triumphs for the 

perfection of reason and 

intelligence and the beauty of the 

love of thought, science and 

freedom with its taste and art. They 

are victorious in the battles of 

repetition and delusion, and a 

repeated review of the teaching, 

interpretation, and sanctity. They 

triumph over the text of a subject 

that is fixed on a past. The students 
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والتشاحنات وفوضى هادمة واإلبداع بال حب او جمال ، وبطون منقوالت هادرة بالغضب والويل والثبور 

 سخط والكراهية والشتائم واعوجاج االلسن وصراخ المحاريب الضاّجة بال

إنهم منتصرون من معركٍة خاوية ، مستفرغون فيها البلوى بغباء وعبث الغربان  وكراهية المشوه      

الصارخ بعنف وخراب  ، ان المنتصر الحقيقي هو ذلك الذي ينتصر لوجودية اإلنسان بكمال العقل 

ذوقها وفنونها ، إنهم ال ينتصرون إال للتفاهِة وقتل الروح والذكاء وجمال حب الفكر والعلم والحرية ب

قبل الروح قبل الجسد وبالكراهية السمذجة والقبح والدمامة  والعبث ، ينتصرون لكل ذلك من أجل أن 

يبقوا في نشوة االنتصار الفارغ  مزهويَن بضجيج التفاهِة في معركة الوهن، إنهم  ينتصرون في 

استعراض مكرر بالتلقين والتفسير والقدامة ، ينتصرون بنص موضوعا معارك التكرار والوهم و

تثبيتا  على ماض قد وال  مللقنين ببغاوات سبيال  إلى التلقين ، لالستعراض طريقا  إلى االستعراض ، 

للتفاهِة تعميقا  للتفاهات هم أتون من تعقيدات الماضي بفشلهم وحموالته ومنقوالته العدائية التخشبية 

اباته وتخندقاته وتوجساته واحترازاته وتحيزاته ، ويبقون خالدين فيه  فيه ، ال يغادرونه أبدا، باحتر

عن بقداساته تحافية القمع واالستالب  الزمن لديهم يقف متخثرا  بتقيحاته والماضي في أبجدياتهم يشرَّ

صارخا   ية التحيّزيةوالمصادرة ، الماضي لديهم يسبق الحاضر بحموالته النصيّة االنفعالية والعاطف

إنه الماضي  في الناس العنا  شاتما  موبخا  مدمرا ومحطما كل العراف والتقاليد وحتى عناية السماء

الذي يتواجد في الحاضر بعقلية الزمكانية، بلباس النزاهِة واألخالق والنرجسية والكبرياء والمجد ، 

 . ختلف والجديد والمتغيرومدفوعا  دائما  بتوجساته التوترية االرتجاجية من الم

إنه الماضي الذي يبقى مترعا  دائما  بانفعاالته وشحناته العدائية واالستعدائية والتحريضية ضد         

اآلخر ، لكي يبرر من خالل ذلك وجوده الهش والمترجرج في الحاضر ، وجوده الذي ال يستقيم إال 

 .  الخالقة وتقويض روعة االنفتاحبمحاربة المعرفيات 

يبرر ضرورة وجوده الهالك في الحياة  بكل ذلك في مقابل وجود اآلخر الواقعي المختلف ، هو        

وجوده المرتعد دائما  من استحقاقات الحاضر ومن جمالياته اإلبداعية والفكرية والمعرفية ومن 

تنمية والحداث بال انطالقاته وتفتحاته وانجازاته ومساهماته في خلق الحياة النطاقة  الملهمة بالتطور

 . المستدامة

لذلك فهو الماضي الذي ال يزال يالزمهم بكل فروضاته وأدبياته وتوجيهاته ويقينياته وحموالته       

بكل تعقيداته وتشوهاته وافرازاته ، إنهم يبقون يعايشون هذا الماضي وال يملكوا القدرة على نقدِه أو 

اإلرادة والحرية واالختيار والذكاء وحتى الرفض والتحديق رفضِه أو تجاوزه  يعايشونه وهم مسلوبو 

 هم مؤمنون ان الماضي يتسيّد ويحكم ويهيمن ، ألن الخارجيَن على ماضيهم ، خارجون . بما حولهم
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