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استندت هذه االطروحة الى محاولة استكشاف بعض مكنونات الفكر الفلسفً ذي الصللة الويٌةلة            

بللاالدار و وتوفٌف للا لللً بلللور  م للاأ  للاد  الللرمي لامعٌللات اال مللان العرا ٌللة لللً مٌللدا  التعللاطً ملل  
 التحدٌات االستراتٌاٌة المعاصر ..
وصفت منطلةات اهتماأ الباحث نحو موضوع االطروحةو ولمحلات   ابتدمت هذه االطروحة بمةدمة  امة

    النماذج الفكرٌة التً التزمت او م   رض  مواز لتوا ات لصون االطروحة ومالمح ا البارز ..
ضأ الفصن االون مبحيلٌ  مساسلٌ  اسلتعرض المبحلث االون من لا مبلرز الدراسلات السلابةة الةرٌبلة اللى 

المبحللث اليللانً المن اٌللة التللً التزمت للا االطروحللة لللً مللا تالهللا ملل   موضللوع االطروحللةو لٌمللا بللٌ 
 الفصون..

لةد مين العرض النفري الذي  دمته االطروحة الزاا  مساسلا  مل  محاوللة الباحلث الستكشلاف االاابلات 
كمة الممكنة اللتراضاته المبدئٌةو مرتكزا الى ل أ ابعاد االهتماأ التارٌخً ب ذه المفرد  لٌصن الى ا  الح

هلً مف لوأ اامعلت الحضلارات واالدٌلا   للى تباٌللله وتعفٌملهو وا  الةلر   الكلرٌأو ومل   بلله الكتلل  
السماوٌة االخرىو وبعض االدٌا  الوضعٌة  د اامعت  لى ا  الحكمة ٌمك  تعلم او وتعلٌم او رغأ ا  

ووشلائا ا الويٌةلة مل   ذلك االمر ٌةتضً طرائق غٌر تةلٌدٌة لً التعلأ. م  تبٌا  صلة الحكمة بالفلسفةو
 االبستمولواٌا والعةنو وصوال  الى مالمح تلك العال ة لً الفلسفة الحدٌية..

كما حاولت االطروحة ا  تفصلن الملدلوالت المفاهٌمٌلة لمف لوأ الحكملةو للً  رضل ا لصلفات الحكملةو 
 ملدت  لً هرمه الشل ٌر للحاالاتو لٌملا Maslowوسمات الذٌ  ٌوسمو  بالحكمة ومن أ م  وصف أ 

الى تةصً اذور العال ات ال رمٌة التً تربط البٌانات بالحكمة مرورا  بالمعلومات والمعرللةو واللى نةلد 
تلك العال اتو حتى بناا منموذج غٌر خطً ادٌد لتراتبٌلة الحكملة ٌتخطلى التسلسلن التعلا بًو وٌبلدم مل  

 المرتكز الى مةدار ما ٌحمله المرا او المنفمة م  الحكمةو لٌعود إلٌه م  كن سبٌن. التصور السابق
ولً إطار سعٌ ا الى بناا منموذج الدار  الحكمة شر ت االطروحة بالبحث لً صلة الحكملة بالمعرللةو 

ٌللد ونةلد ادار  المعرلللةو ومل  يللأ اسللتعراض ملدخلً ادار  الحكمللةو واللذورهاو وتعرٌفات لاو مللرورا  بتحد
مالمح البعاد ادار  الحكمة االساسٌة متميلة  لً الحدسٌةو الشمولٌةو والوا عٌة.. وانت ااا  بالتراض نموذج 

 لعملٌات ادار  الحكمة االربعة والذي ضّأ االستشرافو الكلٌةو التحكأو والتكامن التزاٌدي..
التحدٌات االستراتٌاٌة التً ولً االطار التطبٌةً  مدت االطروحة لً لصل ا الخامس الى تبٌا  مف وأ 

تكتنف الةطاع الخاص العرا ًو والى توصٌف السمات االربعة لتلك التحدٌات؛ وهً التشابكو والتعةٌلدو 
والغمللوضو واالميلٌللةو واالخال ٌللة. واسللتكمن  للرض التحللدٌات باختٌللار منمللوذج طورتلله منفمللة كندٌللة 

 ٌاسلل او بعللد ا   للدأ شللرحا  مللوازا  لمف للوأ لٌكللو  ادا   لف للأ التحللدٌات االسللتراتٌاٌةو و IDRCتللد ى 
امعٌللات اال مللان العرا ٌللة وابللرز اهتمامات للاو تلتلله محاولللة  الستكشللاف  نفللري لصلللة ادار  الحكمللة 

 بالتحدٌات االستراتٌاٌة.
والختبار ما ذهبت الٌه االطروحة لةد بحيت لً اراا  ٌنة مل  اراا  ٌلادات اال ملان للً ياليلٌ  امعٌلة 

 را ٌللة تميللن مختلللف  طا للات اال مللانو وصللممت اسللتمار  مةابلللة استكشللالٌة ل للذا ا مللان مركزٌللة 
الغرضو واستبانة محكملة السلتةراا توا ات لا حٌلان  ملٌلات ادار  الحكملةو وحٌلان للرص ا تملاد تللك 
العملٌللات لللً التعللاطً ملل  التحللدٌات االسللتراتٌاٌة االكيللر تللميٌرا و و للد اسللتعملت تحلللٌالت التكللرارات 

لمئوٌة كتم ٌد  للتحلٌالت الالحةة التً تصدرها التحلٌن العاملً وتحلٌن االنحدار المتعدد لً ل أ والنس  ا
 وتفسٌر توا ات الامعٌات وتفسٌرها.


