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وحدات  ملشرفي  الثاني  االجتماع  عقد 
تطوير املهارات بالكليات. وذلك مبقر العمادة 
باملدينة اجلامعية بالدرعية، وقد رأس االجتماع 
عميد  السديري  أحمد  بن  محمد  الدكتور 
وحدات  مشرفي  وبحضور  املهارات،  تطوير 

تطوير املهارات بالكليات.
تطوير  االجتماع رحب عميد  بداية  وفي 
جهودهم  على  مثنيًا  باحلضور  املهارات 
خالل  من  املاضية  الفترة  خالل  وتفانيهم 

عملهم مشرفني لوحدات تطوير املهارات. تال 
ذلك االستماع لتقارير املشرفني كل على حدة 
واألنشطة  القادمة  املرحلية  واخلطة  إجنازه،  مت 

القائمة حاليًا.
أعمال  جدول  مناقشة  متت  ذلك  بعد 
وحدات  إجنازات  مناقشة  ومنها  االجتماع، 
وآليات  املهارات  قطار  ونتائج  املهارات  تطوير 
التواصل مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات. 
كما مت خالل االجتماع مناقشة أفضل األوقات 

ومت  وتنفيذها،  املهارات  تطوير  دورات  لعقد 
االتفاق على توزيع استمارات استبيان.

العمل  سير  عملية  مناقشة  متت  كما 
وأوصى  بالكليات.  املهارات  تطوير  بوحدات 
احلضور بأن يقوم مشرف وحدة تطوير املهارات 
التي  التخصصية  الدورات  بتحديد  بالكلية 
بالكلية. ومت  التدريس  يحتاجها أعضاء هيئة 
لالجتماع  شهري  موعد  حتديد  على  االتفاق 

بشكل دوري.

اجتماع شهري لمشرفي 
»تطوير المهارات« 

بكلـيــات جامعــة 
المـلـــك سعـــود

األمير  امللكي  السمو  صاحب  تفضل 
الرياض  منطقة  أمير  عبدالعزيز،  بن  سطام 
باإلنابة، بتكرمي الدكتور محمد السديري 
لتحقيق  وذلك  املهارات،  تطوير  عميد 
األول  املركز  للعمادة  اإللكتروني  املوقع 
إلكتروني  موقع  أفضل  اختيار  مسابقة  في 
على مستوى العمادات املساندة في جامعة 

امللك سعود.
التخرج،  حفل  في  التكرمي  مت  وقد 
وفيه  األمير سطام  رعاية  أقيم حتت  والذي 
تسلم عميد تطوير املهارات شهادة تقدير 

من سمو أمير منطقة الرياض باإلنابة. 
عن  السديري  الدكتور  عبر  وقد 
على  األمير  لسمو  وامتنانه  خالص شكره 
باملركز  البالغة  التكرمي، وعن سعادته  هذا 
للعمادة،  اإللكتروني  املوقع  حققه  الذي 
موجهًا الشكر للقائمني على املوقع وعلى 

رأسهم وكيل العمادة واملشرف العام على 
آل  عبدالعزيز  بن  أحمد  الدكتور  املوقع 
سبيل  في  جهداً  يدخر  لم  الذي  الشيخ 
ملا  مرآة مضيئة  املوقع، وجعله  تطوير هذا 
يقدم من فعاليات تخص العمادة. ويعتبر 
بني  املعرفي  التواصل  بوابة  هو  املوقع  هذا 
التدريس  هيئة  أعضاء  والسادة  العمادة 
الذي  املنفذ  وهو  والطالب،  واملوظفني 
األنشطة  من  لالستفادة  فرصة  لهم  يتيح 
العمادة.  تقيمها  التي  الفاعلة  واخلدمات 
إلى  وإضافة  تتويجًا  التكرمي  هذا  ويأتي 
العمادة  حققتها  التي  النجاحات  سلسلة 
الدورات  وتنظيم  املهارات  تطوير  في 
وإقامة الفعاليات وإلى مزيٍد من االجنازات 
والطموحات نتمنى جميعًا التوفيق لعمادة 

تطوير املهارات .

األمير سطام يكرم عمادة تطوير المهارات
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باجلامعة  املهارات  تطوير  عمادة  نظمت 
التدريس  هيئة  لعضوات  النسائي  فرعها  عبر 
البيانات  برنامجًا حتت عنوان »جتهيز  باجلامعة 
 spss للعمليات اإلحصائية باستخدام برنامج

وذلك في فرع امللز. 
املشاركات  احتياجات  يلبي  البرنامج 
متكنهم  دقيقة  علمية  نتائج  إلى  الوصول  في 
واتخاذ  الظواهر،  ودراسة  املواقف  تقييم  من 
والبيانات  املعلومات  خالل  من  القرارات 

تساعد  التي  الكمية  واألساليب  اإلحصائية 
للقياس  القابلة  املعلومات  على  االعتماد  في 
spss، وإعداد  البرنامج اإلحصائي  باستخدام 

البيانات اخلاصة بالعمليات اإلحصائية.
سوسن  الدكتورة  البرنامج  قدمت 
في  باجلامعة،  التدريس  هيئة  عضو  شلبي، 
حتت  البرنامج  من  الثاني  اجلزء  سيعقد  حني 
البارامترية  »اإلحصائية  االختبارات  عنوان 
 ،»spss برنامج  باستخدام  والالبارامترية 

التعليمية  العمليات  دعم  إلى  ويهدف 
والبحثية في اجلامعة بتطوير مهارات عضوات 
علمية  نتائج  إلى  الوصول  في  التدريس  هيئة 
ودراسة  املواقف  تقييم  من  متكنهم  دقيقة 
الظواهر، واتخاذ القرارات من خالل املعلومات 
التي  والبيانات اإلحصائية واألساليب الكمية 
القابلة  املعلومات  على  االعتماد  في  تساعد 
حقيقية  علمية  نتائج  إلى  للتوصل  للقياس 

وموثوقة وصادقة.

على مدى يومني لكل برنامج

العمادة تقيم برنامجي بناء االختبارات والعروض الفعالة

»spss« في الملز.. العمليات اإلحصائية عبر برنامج

املدينة  مبقر  املهارات  تطوير  أقامت عمادة 
االختبارات  »بناء  برنامج  بالدرعية  اجلامعية 
التحصيلية« وعلى مدار يومني بإجمالي عشر 
إدارة  املانع  عبداهلل  الدكتور  تولى  ساعات. 
التدريب مبشاركة أعضاء هيئة التدريس لتلبية 
االختبارات  بناء  عمليات  في  احتياجاتهم 
وتقومي  قياس  وطرق  وآليات  التحصيلية 

الطالب.
ومع نهاية الدورة يكون املتدرب قادراً على 
وأغراضها  وأنواعها  االختبارات  مفهوم  حتديد 
ومعرفة صفات االختبار اجليد، وخطوات إعداد 
االختبارية،  الفقرات  بناء  وكيفية  االختبار، 

وحتليل فقرات االختبار وأهمية ذلك، وكيفية 
إخراج  على  والقدرة  املواصفات  جدول  بناء 
أداة  اعتماد  إلى  باإلضافة  وتطبيقه،  االختبار 

تقومي االختبارات.
وفي الدرعية كذلك نظمت عمادة تطوير 
العروض  »مهارات  برنامج  باجلامعة  املهارات 
الفعالة« على مدار يومني، مبشاركة عدد من 

أعضاء هيئة التدريس من الرجال. 
هيئة  أعضاء  متكني  إلى  البرنامج  ويهدف 
التدريس من مهارات العرض والتقدمي الفعال 
باستخدام  والندوات  واملؤمترات  احملاضرات  في 
جناح  يحقق  مبا  التقدميية  العروض  برنامج 

عملية االتصال والتفاعل بني احملاضر واجلمهور 
وإحداث التأثير لديهم.

التدريب  يتولى  الذي  البرنامج،  شمل 
العروض  أنواع  إسماعيل،  عماد  الدكتور  فيه 
التقدميية من املبادئ واألسس للعرض التقدميي 
الناجح، واملواد واألساليب املساعدة لتقدمي عرض 
الناجحة،  العروض  وخصائص  وناجح،  فاعل 
العرض.  أثناء  في  البصرية  املعينات  واستخدام 
واستخدام الرسوم والقصاصات، ومهارات دعم 
العرض، وأمناط اجلمهور وشخصياتهم، ومبادئ 
العروض  تقييم  إلى  باإلضافة  وأسسها،  احملاجة 

التقدميية.
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التدريس  هيئة  ألعضاء  والتميز  اإلبداع  تنمية  برامج  ضمن 
دورات  ست  شهرين  مدار  على  ُعقدت  السعودية  باجلامعات 
للجامعات  سعود  امللك  بجامعة  املهارات  تطوير  عمادة  نظمتها 
السعودية األخرى مبشاركة مئة واثنني وستني من أعضاء هيئات 

التدريس من الرجال والنساء.
وقد عقد البرنامج األول في رحاب جامعة امللك خالد بأبها حتت 
الدكتور جيمس  وقدمه  الفعال«  اجلامعي  التدريس  »تخطيط  عنوان 

جروشيا، وشارك فيه سبعة وثالثون متدربًا من اجلنسني.
أما البرنامج الثاني فقد عقد في جامعة القصيم وكان عنوانه »دمج 
تقنية املعلومات واالتصال في التدريس اجلامعي« وجرى تقدميه من 
قبل الدكتور فوزي النادي، وشارك فيه عشرة من أعضاء هيئة التدريس 

من الرجال.
امللك  بجامعة  الشرقية  املنطقة  في  الثالث  البرنامج  جاء  حني  في 
الدكتور  املدرب  وقدمه  اجلامعي«  التدريس  بعنوان »تخطيط  فيصل 
التدريس  هيئة  عضوات  من  عشرون  فيه  وشارك  جروشيا،  جيمس 

وخمسة عشر عضواً من الرجال.
الفعال  اجلامعي  التدريس  تخطيط  برنامج  كذلك  العمادة  قدمت 
في جامعة امللك فيصل باألحساء لثالثة وثالثني مشاركًا من اجلنسني، 
حاضر في هذا البرنامج املدرب وليم بسكتس. وفي جامعة تبوك حاضر 
الدكتور فوزي النادي خلمسة وثالثني مشاركًا من اجلنسني من أعضاء 

 طرحت عمادة تطوير املهارات باجلامعة عبر فرعها النسائي 
القيادات  أمام  االستراتيجي«  »التخطيط  برنامج  عليشة  في 

األكادميية وعضوات هيئة التدريس.
األكادميية  القيادات  احتياجات  تلبية  إلى  البرنامج  يهدف 
اخلطط  وإعداد  تصميم  على  مهاراتهن  لتنمية  واإلدارية 
عملي  واقع  إلى  اخلطط  حتويل  ومهارات  االستراتيجية، 
في  مختلفة  موضوعات  عرض  ومت  وحتسينه.  قياسه  ميكن 
التفكير  ومنها  الطوق،  سناء  الدكتورة  قدمته  الذي  البرنامج 
وأنواعه  وأهميته  تعريفه  حيث  من  والتخطيط  االستراتيجي، 
للتخطيط االستراتيجي وأدواته  واملفاهيم األساسية  ومستوياته 
واألهـــداف  االستراتيجية  املؤسسية  الثقافة  وعناصره، وتكوين 
والتخطيط  الداء  ومؤشرات  التخطيط  ومتابعة  االستراتيجيـــة، 
الالزمة  والسلوكية  الكمية  واملهارات  األداء،  وحتسني  لتطوير 

إلدارة عمليات التخطيط االستراتيجي وتطوير األداء.

ضمن إصدارات عمادة تطوير املهارات باجلامعة تأتي سلسلة 
كبيرة  كتيبات صغيرة حتوي جتارب  عبارة عن  وهي   ، التميز 
طياتها  في  حتمل  املختصني  من  نخبة  إعدادها  على  عكف 
احترافية  أسس  على  بنيت  الواقع  من  ودراسات  خبرة  عصارة 
ميكن االستفادة منها، حيث نفدت في طبعتها األولى وأعيد 
وجاء حتت  الثالث،  اجلزء  السلسلة  هذه  ومن  ثانية.  طباعتها 
ألول  يدرسون  الذين  التدريس  هيئة  ألعضاء  »أفكار  عنوان 
مرة«. وقد احتوى بعد تقسيم هذه األفكار على ستة أقسام 
بدء  قبل  للمقرر  والتخطيط  املتاحة،  املصادر  استغالل  وهي: 
الدراسة، ثم أعمال قبل أي محاضرة أو ساعة مكتبية، في أثناء 

احملاضرة، وبعد كل محاضرة، وسادسًا العمل مع الطالب.
وضمت األفكار آلية التدريس بشكل مختصر قد يساعد من 

يخوضون جتربة التدريس للمرة األولى.

هيئة التدريس، وجاء عنوان البرنامج »دمج تقنية املعلومات واالتصال 
في التدريس اجلامعي«.

اجلامعي  التدريس  »تخطيط  عنوان  حتت  السادس  البرنامج  وجاء 
الفعال«، وشارك فيه سبعة وعشرون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

القصيم وقدمه الدكتور سيرجيوبشني.

شهران من اإلبداع والتميز في الجامعات السعودية

نفاد الطبعة األولى من سلسلة التميزالتخطيط االستراتيجي في عليشة
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حتت رعاية وكيل الـجامعة

العمادة تعقد اللقاء المفتوح مع المشاركين
في الدورات التدريبية الخارجية لصيف عام 1429 - 1430هـ 

واجلودة  للتطوير  اجلامعة  وكيل  رعاية  حتت 
عمادة  نظمت  املهارات  تطوير  وبحضور عميد 
املشاركني  مع  املفتوح  اللقاء  املهارات  تطوير 
عام  لصيف  اخلارجية  التدريبية  الدورات  في 
اجلاسر  حمد  بقاعة  وذلك  1429-1430هـ، 
هيئة  وعضوات  أعضاء  وحضره   ،26 مبنى 
التدريبية  الدورات  في  املشاركون  التدريس 

اخلارجية للصيف القادم. 
السديري،  أحمد  بن  محمد  الدكتور  وقدم 
التعليم  لوزارة  شكره  املهارات،  تطوير  عميد 
 9 بـ  سعود  امللك  جامعة  دعمت  التي  العالي 
هيئة  ألعضاء  والتميز  اإلبداع  ملشروع  برامج 
السعوديني -املسار اخلارجي- مشيراً  التدريس 
عامليًا  مركزاً   30 مع  تواصلت  اجلامعة  أن  إلى 
متميزاً، ومت رفع قائمة إلى وزارة التعليم العالي 
وقال  تدريبية.  برامج   9 على  وافقت  التي 
عملت  املهارات  تطوير  عمادة  إن  السديري: 
أفضل  مع  التدريبية  البرامج  هذه  ترتيب  في 
نقل  من  لالستفادة  العاملية  واجلامعات  املراكز 
معارف هذه اجلامعات إلى جامعة امللك سعود. 
تدريبية  برامج   3 عن  االعتذار  مت  أنه  مضيفًا 
عدد  أن  إلى  وأشار  تكاليفها،  ارتفاع  بسبب 
املستفيدين من هذه البرامج الصيفية من أعضاء 

هيئة التدريس بلغ 301 عضو وعضوة.
التدريس  هيئة  أعضاء  السديري  د.  ووعد 
خارجيـــة  تدريبيــة  دورات  بإقامــة  باجلامــعة 
وذلــك  لهم  تدريبيـــة  دورات  إقامـــة  تتضمن 
هـــذه  وأن  القادمة،  الثــالث  السنـوات  خالل 
الدورات الصيفيـة اخلارجيــة ستكـون محفـــزاً 

ألعضـاء هيئة التدريس لتطوير أدائهم.
فيما ذكــر د. أحمد آل الشيخ، وكيل عمادة 
تطوير املهارات، أنه البد من تلقي عضو هيئة 
العمادة،  تقدمه  ما  تكمل  برامج  التدريس 
عمل  ورشة  أجنزوا  العمادة  في  أنهم  موضحًا 
واتصلت  اإلجازات  في  حتى  عملها  استمر 
مركزاً   30 مع  واتفقوا  العاملية،  باجلامعات 
خالل فترة شهرين فقط، وأرسل املشروع إلى 
ثلث  على  وافقت  التي  العالي  التعليم  وزارة 
عدد هذه املراكز وألغت بعض البرامج بسبب 
تواصلوا  أنهم  وأضاف  تكاليفها،  ارتفاع 
واتفقوا مع هذه اجلامعات العاملية وهي: جامعة 
جامعة  املتحدة،  بالواليات  أتيك،  جورج 
مارغريت،  كوين  جامعة  بنيوزلندا،  أوكالند 
كينجز  ببريطانيا،  ليدز  جامعة  ببريطانيا، 
ببريطانيا،  برارفور  جامعة  ببريطانيا،  كوليج 

جامعة يو سي إل ببريطانيا.

وفي رد على سؤال من احلضور قال الدكتور 
فيها  يتوافر  ال  الدورات  إن  السديري  محمد 
تأمني صحي ضد األمراض مثل مرض إنفلونزا 

اخلنازير باستثناء جامعة أوكالند بنيوزلندا.
الصيفية  الدورات  أن  إلى  السديري  د.  ونوه 
هيئة  أعضاء  من  مدربًا   40 تأهيل  إلى  تهدف 
تطوير  لعمادة  مدربني  يكونوا  حتى  التدريس 
هيئة  أعضاء  مهارات  وتطوير  نفسها،  املهارات 
واجلامعات  سعود  امللك  بجامعة  التدريس 
السعودية األخرى وتسويقهم إلى خارج اجلامعة. 
وقال في رد على تساؤل حول تذاكر السفر على 
خطوط الطيران: إن الدرجة التي حصلنا عليها 
هي أفضل ما توصلنا إليها خالل املفاوضات التي 
الدورات ستستمر ملدة  أن  إلى  قطعناها، مشيراً 
شهرين تقريبًا. وقال إن الفنادق املختارة تخضع 
لتفضيالت كل شخص عن آخر، وإنه ال ميكن 
أن نرضي رغبات كل األشخاص حول فنادقهم 
املفضلة. وقد حصلت العمادة على خصومات 

خاصة في عدد من الفنادق املعروفة.
أصل  من  وعضوة  عضواً   173 أن  يذكر 
اجلامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  هم   300
اخلارجية  التدريبية  الدورات  في  سيشاركون 

لصيف هذا العام.
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من أخبارنا

ُنظمت بجهود طالبية

تحديد االحتياجات المهارية لطالب الجامعة.... في ورشة عمل
العثمان،  الدكتور عبداهلل  أكد 
سعود،  امللك  جامعة  مدير 
لدى  املهارة  تطوير  أهمية 
دراسته  أثناء  في  الطالب 
اجلامعية ليتواكب مع تطلعات 
إخراج  في  احلكيمة  القيادة 
جيل سعودي محترف لألعمال 
العمل  سوق  ينمي  بشكل 
الكفاءات  ويضخ  السعودي، 
أن  مبينًا  املؤهلة،  الوطنية 
اجلامعة تسعى الي إقامة ورعاية 
تخدم  التي  والورش  املؤمترات 

طالبها بشكل خاص واملجتمع بشكل عام.
جاء ذلك خالل رعاية معاليه حلفل افتتاح 
ورشة عمل »حتديد االحتياجات املهاريه لطالب 
ونظمت  أقيمت  والتي  سعود«،  امللك  جامعة 
بجهود طالب اجلامعة ومدتها يوم واحد شارك 
فيها أكثر من مئة وخمسني طالبًا من مختلف 
في   اجلامعة  مدير  معالي  وبني  التخصصات، 
احتياجاتهم  يحدد  من  هم  الطلبة  أن  كلمته 
مهاراتهم،  وتنمية  وكشف  الرئيسة،  املهنية 
عليها  يراهن  التي  للبالد  احلقيقية  الثروة  فهم 
وتوصيات  مقترحات  من  سيتم  وما  اجلميع 
احلسبان،  في  ستؤخذ  الورشة  أعمال  داخل 
احلدث  موقع  في  الطالب  اجلامعة وضعت  ألن 
مبنحه فرصة تنظيم وإعداد مثل هذا النوع من 
استراتيجية  خطة  ووضع  العلمية،  التظاهرة 
بعيدة املدى حتى أضحى خريج جامعة امللك 

سعود من األوائل في سوق العمل.
ألبنائه  كلمته  في  العثمان  الدكتور  ووجه 
طالب جامعة امللك سعود واجلامعات األخرى 
مع  املتوازي  العلمي  التحصيل  أهمية  مدى 
التحصيل املهاري حتى يكتسب اخلريج اخلبرة 
بثقة  العمل  سوق  دخول  في  واجلرأة  الالزمة 
وقوة، وأوضح أن هناك دورات وورشًا قادمة ملن 

مت تخرجهم وملن هم على مقاعد الدراسة.
وكان قد أقيم حفل خطابي بهذه املناسبة 

بدئ بآيات من الذكر احلكيم تاله كلمة لرئيس 
اللجنة املنظمة الطالب محمد حطحوط الذي 
أكد أنه وزمالءه يجدون كافة الرعاية من قبل 
مدير اجلامعة واألساتذة، مما دفعهم وساعدهم 
طالبية،  بجهود  الورشة  هذه  تنظيم  على 
تعتبر  التي  واإلعداد  التنظيم  وأكسبهم خبرة 
متطلبات  ملعرفة  قادمة  لورش  أولية  بادرة 
املهارات احلقيقية من خالل مناقشتها، ومنح 

الفرصة جلميع الطلبة إلبداء مرئياتهم وعرضها 
وتؤتي  زمالؤهم  منها  ليستفيد  اجلامعة  على 
واخلبرة  العلمي  التحصيل  خالل  من  ثمارها 

العملية قبل التخرج في اجلامعة.
املهارات  تطوير  عميد  ألقى  ذلك  عقب 
باجلامعة الدكتور محمد بن أحمد السديري  
املشورة  قدمت  العمادة  أن  فيها  بني  كلمة 
التنظيم واإلعداد  لهم خيار  للطالب وتركت 
خالل  من  جناحها  بان  التي  الورشة  لهذه 

املشاركة الكثيفة من قبل الطالب واتضح في 
جناح اإلعداد والتنظيم لهذه الورشة.

وأكد السديري أهمية تنمية املهارات لدى 
طريقه  شق  في  اجلرأة  ملنحه  اجلامعي  الطالب 
في  العملية  احلياة  معترك  ودخول  التخرج  بعد 
اخلريج  إن  تأكيد  بكل  وقال:  كان.  مجال  أي 
ما  وهو  العمل،  أصحاب  لدى  مطلوب  املاهر 
نسعى لتقدميه  من خالل طلبة وطالبات جامعة 
امللك سعود بالتدريب والتأهيل عبر استقطاب 
دورات  وتنظيم  لعقد  العاملية  الكفاءات 
ليتسنى  املهارات،  فنون  شتى  في  متخصصة 
للجميع اكتساب املهارة بجودة عالية، وحتديد 
دقيق لألولويات املهارية عبر إخراج نتاج دورات 
العمادة وتزويدنا مبخرجات هذه الورشة والورش 
األخرى التي ستعقد في االسابيع القادمة أو العام 
الدراسي اجلديد، ملا لذلك من أهمية في الرفع 

من مستوي التحصيل املعرفي للطالب.
تال ذلك انطالق ورشة العمل في محاورها 
األربعة وهي أواًل املهارات الدراسية واألكادميية 
واحملور الثاني املهارات الشخصية وتنمية الذات، 
وثالثًا املهارات القيادية واإلدارية، ورابعًا املهارات 
التقنية، وجرى مناقشتها وأديرت حلقة النقاش 
من قبل الطالب، ثم سلمت املقترحات وحتديد 
األولويات، ثم متت مناقشتها مع عميد تطوير 

املهارات والذي أبدى تعليقًا حولها.
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الجامعـــة.. الحلــم الـذي طــال انـتـظــاره
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تد�شني جامعة امللك عبد اهلل 

للعلوم والتقنية..

احلـلـم الكبيــر
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في يوٍم تاريخي وفي احتفال أسطوري وبتجمع دولي حقق خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز احللم الذي راوده 
طيلة خمسة وعشرين عامًا، هذا احللم الذي حتقق في زمن قياسي وبإجناز عاملي..  إنها جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، والتي 

تزامن افتتاحها مع اليوم الوطني التاسع والسبعني . 
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ألقى خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل 
ابن عبد العزيز كلمة في حفل افتتاح اجلامعة 
أشار فيها إلى أن فكرة هذه اجلامعة كانت حلًما 
يراوده منذ أكثر من 25 عامًا، وكانت هاجسًا 
اهلل  ملحًا عاش معه طوياًل وقال: »إني أحمد 
- جل جالله - أن مكننا من جتسيدها واقعًا 
على   - وقوته  اهلل  بحول   - شامخًا  اليوم  نراه 
تراب أرضنا، فباسم الشعب السعودي أعرب 
لكم عن شكرنا العميق حلضوركم ومشاركتنا 

احتفال مولد ذلك احللم«.  
وقد حضر االفتتاح أكثر من 3000 ضيف 
من بينهم كبار قادة دول العالم وكبار املسئولني 
جائزة  على  احلائزين  من  وعلماء  السعوديني 
للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  وتستقبل  نوبل، 
العليا من اجلنسني  الدراسات  والتقنية طالب 
من شتى أنحاء العالم، وستكون الدراسة فيها 
مجانية قائمة على نظام املنح الدراسية، وجتري 

الدراسة فيها بأربعة أقسام رئيسية هي:
البيئة،  وهندسة  وعلوم  األرض  علوم 

والعلوم احليوية  والهندسة احليوية، والرياضيات 
وعلوم وهندسة احلاسوب، والعلوم والهندسة 

الفيزيائية والكيميائية .
الصقر العربي دائمًا قناص

تأمل اجلامعة أن يصل عدد مراكزها البحثية 
العاملة إلى 20 مركزاً وذلك بحلول عام 2020، 

أما ما حتقق منها من مراكز اآلن فهي:
- حتلية املياه وإعادة استخدامها. 

- جينوميات وتقنية اإلجهاد في النبات.
- النمذجة الهندسية والتصوير العلمي. 
- األغشية والعلوم البيولوجية احلاسوبية 

- علوم وهندسة الطاقة الشمسية.
- الطاقة البديلة وعلوم وهندسة البحر األحمر 

- احلفز الكيميائي واالحتراق النظيف.
متقدمة  بحثية  أدوات  املراكز  وتضم هذه 
)الشاهني(  العمالق  احلاسوب  أبرزها  جداً 
القناص وهو  العربي  الصقر  الذي يحمل اسم 
الشرق  منطقة  في  عمالق  حاسوب  أسرع 
األوسط، وواحد من أقوى احلواسيب العمالقة 

في العالم، وقد مت تصميمه بالتعاون مع شركة 
آي بي إم، وهو قادر على حل 222 تريليون 
عملية حسابية في الثانية، باإلضافة إلى القرنية 
وهي مرفق واقع افتراضي غمري كامل ذو ستة 
على  القدرة  الباحثني  الطالب  يعطي  جوانب 
األبعاد  ثالثية  هياكل  إلى  البيانات  حتويل 
ميكنهم التفاعل معها، وقد مت بناؤه بالشراكة 
مع جامعة كاليفورنيا في سان دييجو ويشمل 
املتاحة  العرض  أجهزة  أعلى  من  عارضًا   24
األغراض  متعددة  وقاعة  منها،  لكل  وضوحًا 
 32 رقمي  سينمائي  عرض  بنظام  مجهزة 
وتتيح  شخصًا   75 لـ  وتتسع  بكسل  مليون 

لهم مشاهدة مجسمة .
 مشروع المستقبل

لقد أطلقت الشرارة األولى إلضاءة شعلة 
اجلامعة عندما أعلن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
عنها خالل زيارته ملدينة الطائف، وذلك في 
إياها  واصفًا  2006م،  عام  يوليو   22 تاريخ 
2007م  أكتوبر   21 وفي  املستقبل،  مبشروع 

حتقيق: محمد عبد الوهاب
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للجامعة  األساس  حجر  عبداهلل  امللك  وضع 
ويقدر هذا الوقف بـ 10 مليارات ريال سعودي 

)2.7 مليار دوالر (.
والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  وتقع 
مكة  منطقة  في  صغيرة  بلدة  وهي  ثول،  في 
إلى  املكرمة تقع على بعد حوالي 80 كيلومتراً 

الشمال من مدينة جدة . 
 16 مساحة  اجلامعي  احلرم  ويشغل 
 20 ومساحة  البر،  على  مربعًا  متراً  كيلو 
كيلومتراً مربعًا أخرى من احملميات البحرية  

في البحر األحمر. 
وتضم اجلامعة محطة للطاقة الشمسية 
على سطح مباني اجلامعة 4134متراً مربعًا 
لتسخني  الشمسية  احلرارية  األلواح  من 
املياة، و 16567 متراً مربعًا من مصفوفات 

من  ميجاوات   4 تنتج  ضوئية  الفولتا  اخلاليا 
الطاقة سنويًا.

احلرم  يضم  الكربون  انبعاث  من  وللحد 
للطالب  املخصص  السكني  واحلي  اجلامعي 
ومحطة  كهربائية،  سيارة   100 واألساتذة 
وبرنامج  باحلافالت،  نقل  وشبكة  شحن، 

استخدام مشترك للدراجات.
أحياء   3 هناك  اجلامعي  للحرم  باإلضافة 
للطلبة  متنوعة  خيارات  تتيح  سكنية 
املرافق  من  مجموعة  لهم  وتقدم  واألساتذة، 
الرياضية املجانية تشمل 3 منشآت للسباحة، 
للتنس  ملعبًا  و21  صخور،  تسلق  وجدار 
كرة  مالعب  و4  إسكواش  مالعب  و7 
حارة،   18 بولينج  صاالت  ومجمع  مضرب 

و3  بيسبول  وملعب  القدم،  لكرة  وملعبني 
حفر   9 جولف  وملعب  السلة  لكرة   مالعب 
اجلامعة  حرم  ويضم  لليخوت.  مزلقًا  و125 
اإلبداع  التي حتفز على  الفنية  القطع  من  عدداً 
الواقعة  األمواج  حاجز  منارة  مثل  والتفاعل 
ملنارة  معاصرة  صورة  ومتثل  املرفأ  مدخل  عند 
مستوحاة من التقاليد العربية البحرية القدمية.

اهـتــمــــــاٌم بــالـتـقــنــيـــــــة
برنامجيـــن  عبداهلل  امللــــك  جامعــــة  تقـــدم 
للدراسات العليا، هما برنامج املاجستير، والذي 
يستغرق عادة ثمانية عشر شهراً إلمتامه، وبرنامج 
الدكتوراه والذي يستغرق ثالث أو أربع سنوات، 

ويشمل إجراء بحث أصلي يتوج بأطروحة . 
مجاالت   9 في  اجلامعية  الدرجات  ومتنح 
وعلوم  التطبيقية  الرياضيات  هي:  للدراسة 
والهندسة  البيولوجية،  والعلوم  احلوسبة، 
احلاسوب،  وعلوم  والبيولوجية،  الكيميائية 
وعلوم هندسة األرض، والهندسة الكهربائية، 
وعلوم وهندسة البيئة، وعلوم وهندسة املواد، 
املقررات  وتدرس  امليكانيكية.  والهندسة 
باللغة اإلجنليزية لضمان قبولها ومساواتها مع 

برامج الدرجات العلمية في اجلامعات األخرى 
في جميع أنحاء العالم . 

طلبًا   7187 من  أكثر  اجلامعة  وتلقت 
قبلت  بها،  الدراسة  في  الراغبني  الطالب  من 
وبدأ  دولة،   61 ميثلون  طالبًا   817 منهم 
في  الدراسة  املجموعة  هذه  من  طالبًا   374
الباقون  بهم  ويلحق  املاضي،  سبتمبر   5
بني  ومن   ،2010 عام  من  اعتباراً 
طالبًا   44 يسعى   2009 دفعة  طالب 
يسعى  فيما  الدكتوراه،  على   للحصول 

330 طالبًا للحصول على املاجستير . 
ومن أكثر املجاالت التي اختارها 
عام  للدراسة  املسجلون  الطالب 
2009، علم احلاسوب بنسبة %21 
من إجمالي الـ 374 طالبًا، والهندسة 
 ،%13.1 والبيولوجية  الكيميائية 
والهندسة الكهربائية 12.5%، والهندسة 

امليكانيكية %10.4 . 
وميثل الطالب 161 مؤسسة جامعية من مناطق 
الدفعة  في  متثياًل  الدول  وأعلى  العالم،  من  كثيرة 
والصني   ،%15 بنسبة  السعودية  هي  االفتتاحية 
املتحدة %8،  والواليات  14%، واملكسيك %11، 

يشترط أال تقل درجاتهم عن 3.6 من 4.
وتضم اجلامعة حاليًا 71 أستاذاً من أنحاء 
العالم، منهم 14أستاذاً من الواليات املتحدة، 
ومن أملانيا 7، ومن كندا 6، والصني 6. ووصل 
إلى  والباحثني  األساتذة  إنتاج عدد من هؤالء 
108 براءات اختراع، و100 بيان منتجات أو 
اختراع برمجيات، و64 كتابًا أو فصل كتاب، 

وحاز العديد منهم جوائز علمية عاملية.
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موضوع العدد
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وبهذه املناسبة وجه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز برقية شكر جوابية 
على  العهد  ولي  عبدالعزيز  بن  سلطان  لألمير 
خلدمة  به  قام  ما  وجتاه  جتاهه  الكرمية  مشاعره 
صرح  إقامة  في  جتسد  والذي  ووطنه،  دينه 
عبداهلل  امللك  جامعة  حاضنته  عاملي  علمي 
منارة  تكون  أن  نأمل  والتي  والتقنية،  للعلوم 
علم يستفيد منها أبناء وطننا فيما يعود نفعه 
على ديننا ثم بالدنا والعالم أجمع، من خالل 

متازج األفكار والعلوم.

ولي  عبدالعزيز  بن  سلطان  األمير  وكان 
الشريفني  احلرمني  برقيًة خلادم  رفع  قد  العهد، 
ذكر فيها أن افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية، بحضور حشٍد كبيٍر من قادة الدول 
وشخصياٍت  والصديقة،  واإلسالمية  العربية 
مختلف  من  وباحثني  وعلماء  بارزة،  عامليٍة 
دول العالم، يجعل هذا اإلجناز العلمي، الذي 
حتقق على أرض احلرمني الشريفني، وحتقق على 
املليك  راود  حلمًا  كان  أن  بعد  الواقع،  أرض 
خالل خمسة وعشرين عامًا، وحتقق في زمن 

قياسي إجنازاً عامليًا بكل املقاييس.

إنني أشعر بالغبطة  العهد  وقال سمو ولي 
السعودية  العربية  اململكة  في  ونحن  والسرور 
نشهد ملحمة تأسيس هذه اجلامعة. والشك 
هذه  افتتاح  حفل  شرف  من  كل  شهادة  أن 
اجلامعة هو وسام تقدير لنا، وتعبير عما يحتله 
امللك عبداهلل من تقدير عاملي ومكانة بارزة في 
التاريخ املعاصر للمنطقة والعالم، وتقدير  آخر 
ملستوى وتقدم هذه اجلامعة وعامليتها، بأهدافها 
وتوجهاتها وبرامجها في خدمة العلوم والتقنية 

في احلياة اإلنسانية. 
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خادم احلرمني ال�سريفني لويل العهد :

يعلم اهلل اأننا ل ن�سعى اإل خلدمة ديننا وبالدنا واأهلنا يف حميط من القيم والأخالق والأ�سالة

ويل العهد للملك:

اإننــي اأ�سعـــــر بغبطــــٍة كـبـيــــرة واأنـــت حتقــق بعـــ�س اأحالمـــــك الـكـــبــــار
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موضوع العدد

وفي حفل افتتاح اجلامعة ألقى معالي وزير 
التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري 
احلرمني  خادم  رؤية  أن  إلى  فيها  أشار  كلمة 
الشريفني في إنشاء جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية هي املبادرة الوطنية املثلى ملواكبة هذه 
التغيرات العاملية في مسارات التعليم احلديث 
من خالل تأسيس اجلامعات البحثية التي ميكنها 
املستوى  على  التعليم  متغيرات  تواكب  أن 
منظومة  إلى  اجلامعة  هذه  وبانضمام  الدولي. 
تاجًا  فقد أضحت  اململكة  في  العالي  التعليم 
يعلو هامة املنظومة مؤذنًا ببداية مرحلة جديدة 
من العلم واملعرفة ترتبط مبا سبقها من مراحل، 
مسخرة  العالم  مع  شراكاتها  من  وتستفيد 
والعلماء.  العلم  خلدمة  العاملية   منجزاتها 
دائرة  ستكمل  احلديثة  اجلامعة  هذه  أن  ورأى 
التعليم  ملستقبل  والرائدة  اجلديدة  الرؤيا 
من  وذلك  الشاملة،  االقتصادية  والتنمية 
خالل األدوار القائمة جلهود وبحوث اجلامعات 
وبحوث  جهود  من  ينتظر  وما  السعودية، 
تعمل  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة 
الرغد  تضمن  مستقبلية  بدائل  إيجاد  على 

والرفاهية ألجيال مملكتنا الغالية.
نقلة نوعية على الصعيد العلمي

وفي هذا الصدد صرح مدير جامعة امللك 
سعود األستاذ الدكتور عبداهلل العثمان بــــأن 
والتقنيـــــة  للعلـوم  عبداهلل  امللــك   جامعـــــة 
بحثية  مؤسسة  تعد   )KAUST )كـــاوسـت 
مبقاييس القرن احلادي والعشرين، فهي منارة 

من منارات املعرفة، وجسراً 
احلضارات  بني  للتواصل 
تكون  ولن  والشعوب، 
مجرد  تعالي-  اهلل  -بإذن 
سخية  بهبة  حتظى  جامعة 

الصعيد  على  نوعية  نقلة  ستمثل  بل  فقط، 
مؤثرة  أبحاث  بإجراء  والتنظيمي،  العلمي 

إيجاد  أجل  من  التخصصات،  حتدها  ال 
مرنة  عمل  بيئة  في  للبحث  جديدة  بيئة 
بالتميز واإلبداع، وبناء شراكات عبر  تسمح 
أجل  من  والقارات  والثقافات  املجتمعات 
اإلنسانية  خدمة  في  املتمثل  األكبر  الهدف 
وتقنية  علمية  حلول  إيجاد  طريق  عن 
واملنطقة  اململكة  تواجه  التي  للمشكالت 
والعالم أجمع، كما أنها تكريس لرؤية خادم 
احلرمني الشريفني ومنوذج عملي لتحقيق هذه 
الرؤية املتمثلة في بناء اقتصاد معرفي يؤسس 
لكل  مفخرة  ُتعد   مستدامة  وطنية  لتنمية 

مواطن سعودي.

نافذة جديدة نحو اإلبداع والتميز
وقال وكيل جامعة امللك سعود للدراسات 
العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي 
إن جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية صرح 
على  التركيز  حيث  من  مغاير  طابع  له  عاملي 
املتقدمة،  البحثية  والعملية  العلمي  البحث 
والتطوير  العلمي  البحث  ملجال  سيعطي  مما 

التقني في اململكة نافذة جديدة نحو االبتكار 
أداة  اجلامعة  هذه  وتعتبر  والتميز.  واإلبداع 
العالي  التعليم  مؤسسات  إلى  تضاف  وطنية 
في اململكة لبناء اقتصاديات وطنية تقوم على 
املعرفة، وستجعل رؤية خادم احلرمني الشريفني 
أرض  على  حقيقة  العلمي  البحث  دعم  في 
الواقع، وسوف يجني الوطن ثمار هذا الصرح 

العاملي في القريب العاجل مبشيئة اهلل.
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معالي وزير التعليم العالي: 

روؤية خادم احلرمني ال�سريفني لإن�ساء اجلامعة هي املبادرة 

الوطنية املثلى ملواكبة املتغريات العاملية مل�سارات التعليم

معالي مدير جامعة الملك سعود: 

خادم  روؤية  توؤكد  عاملية  مبقايي�س  اجلامعة  تاأ�سي�س 

احلرمني ال�سريفني نحو بناء اقت�ساد معريف 

أ.د. عبد اهلل العثمان

أ.د. علي الغامدي
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موضوع العدد

ميالد عصر جديد
للشؤون  سعـود  امللك  جامعة  وكيل  أكد 
التعليميـة واألكادميية  د. عبداهلل بن سلمان 
السلمان أن افتتاح جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية في ثول -هذا املنجز احلضاري الكبير 
أجمع-  للعالم  بل  فحسب  للملكة  ليس 
ولكنه  املصادفة،  باب  من  يأت  لم  والذي 
إعالن عن بدء عصر جديد في تنفيذ املشاريع 
املتقدمة،  الدول  يواكب  عال  مستوى  على 
العلم  وطالب  والباحثني  باألبحاث  واالهتمام 
على  والتشجيع  العالم،  أنحاء  جميع  من 
على  قادرين  طالب  وتخريج  العاملي  التعليم 
لبناء  العالم،  أنحاء  من  بقعة  أي  في  العمل 
عبداهلل  امللك  بقيادة  للملكة  جديدة  حقبة 
للشؤون  اجلامعة  وكيل  وذكر  عبدالعزيز.  ابن 
التعليمية واألكادميية أن التعليم قد حظي في 
الركائز  أهم  من  كونه  خاص  باهتمام  مملكتنا 
التقدم  حتقيق  في  الدولة  عليها  تعتمد  التي 
العصر،  شهدها  التي  التطورات  ومواكبة 

وخصوصًا التقنية منها.
تصريحه  السلمان  عبداهلل  الدكتور  واختتم 

مضيفًا  بوركت يا وطني يا مملكة اإلنسانية..   أرضًا 
للعطاء واحملبة والسالم.. بخيرك املتدفق وعطائك 

املتواصل.. وحفظك اهلل من كل مكروه.

التعليم أصبح أمنًا قوميًا
صرح الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، 
واجلودة،  للتطوير  سعود  امللك  جامعة  وكيل 
امللك  جامعة  افتتاح  بأن  »مهارات«  ملجلة 
خادم  رؤية  يحقق  والتقنية  للعلوم  عبداهلل 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
مبقاييس  عاملية  علمية  بحثية  مؤسسة  بإنشاء 

القرن احلادي والعشرين، إميانًا من خادم احلرمني 
واهتماماته  والعلماء،  العلم  بأهمية  الشريفني 
احلثيثة حفظه اهلل بالتعليم بصفة عامة والتعليم 
هذه  بإنشاء  احلكيم  قراره  فكان  خاصة  العالي 
اجلامعة التي ستصبح واحدة من جامعات العالم 
األبحاث،  لتطوير  تعمل  التي  الكبرى  البحثية 
املرتبطة  املشاكل  حلل  والتقنية  العلم  وتسخير 
والتطور  االجتماعي،  والتقدم  البشر،  بحاجات 
االقتصادي في اململكة العربية السعودية واملنطقة 
جسور  من  جسراً  ولتصبح  بأسره،  والعالم 
نقلة  ومتثل  والشعوب،  احلضارات  بني  التواصل 
بحثية تقنية على الصعيد العلمي والتنظيمي، 
تخصصات  في  العليا  العلمية  الدرجات  ومتنح 
استطاعت  وقد  والتقنية.  والهندسة  العلوم 
عاملي  تدريس مبستوى  هيئة  استقطاب  اجلامعة 

نتيجة  واعدين  متميزين  عليا  دراسات  وطالب 
كمؤسسة  اجلامعة  توفرها  التي  الفرص  لتميز 
تعليمية متميزة، مما ميكن منسوبيها من التركيز 
املرافق  أحدث  من  مستفيدين  البحث،  على 
أكادميي  مجتمع  في  واملشاركة  والتجهيزات، 
فريد من نوعه، والدخول في جتارب جديدة في 
العلم واملعرفة مبا يجعل اجلامعة مركزاً  مجاالت 

عامليًا رائداً ألبحاث الدراسات لتخريج أجيال من 
العلماء والباحثني والتقنيني في ظل الدعم املادي 
والقيادي املتوفر لهذه اجلامعة العمالقة، لتحقق 
بذلك حلم املليك الذي طال انتظاره نحو تطوير 

التعليم العالي وريادة البحوث العلمية.
احلرمني  خادم  بقول  كلمتي  وأختتم 
الشريفني، حفظه اهلل، إذا كان التعليم في املاضي 
يراه بعضنا ظاهرة حضارية فإنه اليوم أصبح أمنًا 
أدل  وليس  البقاء،  من ضرورات  قوميَا وضرورة 
على ذلك من أن الصراع بني األمم حتول إلى سباق 
يفقد  وال  وأدواته  ووسائله  التعليم  تطوير  في 
مكانه في ذلك السباق إال من وهنت عزميته وهو 

أمر مرفوض ال نسمح أن تتعرض له بالدنا؟

هذه هي السمات التطويرية المستقبلية
عميد  السديري  محمد  الدكتور  وأشار 
أن  سعود،  امللك  بجامعة  املهارات  تطوير 
الوطن،  يوم  في  التأسيس  هدية  هي  اجلامعة 

خلادم  املدى  بعيدة  الثاقبة  بالرؤية  وأشاد 
وخبرته  املعهود  وذكائه  الشريفني  احلرمني 
الطويلة، والتي متثلت في إنشاء جامعة امللك 
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وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي:

الـجــامعـــة �ســرح عـالـمــي لــه طـابــع مـغــايــــر

وكيل الجامعة للشؤون التعليمية: 

هذا املنجز احل�ساري لي�س للمملكة فح�سب بل للعامل اأجمع

وكيل الجامعة للتطوير والجودة:

ال�سـراع بني الأمـم حتـول اإىل �سبـاق يف تطوير التعليم وو�سائله واأدواته

د. حمد آل الشيخ

د. عبد اهلل السلمان

د. محمد السديري
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عبداهلل للعلوم والتقنية التي أثبتت للعالم أن 
فائقة  بسرعة  تسير  السعودية  العربية  اململكة 
والبحث  والتقنية  التعليم  في  الريادة  نحو 
العلمي. ونحن جميعًا أبناء هذا الوطن نفخر 
بهذه القفزات التطويرية املستقبلية التي تتيح 
البحثية  احملافل  في  الدولية  الريادة  للمملكة 
العمالقة  اجلامعة  هذه  وستكون  والعلمية. 
اجلامعات  باقي  عضد  تشد  التي  النواة  هي 
السعودية للوصول للعاملية، وهكذا وبعد هذه 
بافتتاح  حدثت  التي  العاملية  العلمية  النقلة 
وهي  والتقنية،  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة 
ليست مجرد جامعة تتكون من مبان وفصول 
دراسية ومحاضرات ومحاضرين وطلبة باملفهوم 
التقليدي الذي تقوم عليه اجلامعات األخرى، 
بالدنا  في  التعليم  في  نوعية  نقلة  هي  وإمنا 
النابغني واملتفوقني في  يعتمد على استقطاب 

املاجستير  حملة  من  العلمية  املجاالت  كافة 
والدكتوراه، وتوفير كافة اإلمكانات واألجهزة 
وأدوات البحث العلمي حتت إشراف مجموعة 
مختلف  من  واألساتذة  العلماء  من  مختارة 
بلدان العالم، ليواصل هؤالء الطالب نبوغهم 
علمي  مناخ  في  أبحاثهم  ويواصلوا  وتفوقهم 
ال يتوفر إال في مراكز البحوث العلمية املتقدمة 
هذه  وجميع  العالم.  من  قليلة  دول  في 
التي  اجلوانب  في جلها على  البحوث ستركز 
حتتاجها بالدنا في مجال حتلية املياه وتقنيات 
البحرية  واألبحاث  الصناعية  والتقنية  الطاقة 

والتكنولوجيا بجميع تصنيفاتها . 
وعندما وضع امللك عبداهلل حجر األساس 
حلمه،  حتقيق  ذلك  في  يرى  كان  للجامعة 
وهو أن ينقل لبالده وشعبها واألمة اإلسالمية 
العلوم املتقدمة، التي جتعل منا جميعًا فاعلني 

ومؤثرين في األمم األخرى.
متطور  تعليٍم  في  نطمع  جميعًا  ونحن 
النجاحات،  تعلوه  مزهر  مشرٍق  ومستقبل 
أحدث  لنواكب  القدرات؛  فيه  وتبرز 
والريادة  املنافسة،  متلؤه  عالٍم  في  التوجهات 
فيه لن تكون إال للدول التي تشجع البحوث 
واالختراعات وستكــــون - بــإذن اهلل تعالى- 
على رأسهـــا مملكتنا احلبيبة مملكة اإلنسانية 

واحلضارة والريادة.

المملكة رائدة التعليم
إبراهيـــــم  بـــن  وأشـــار الدكتـــور عبـــداهلل 
بجامعـــة  التربيـة  كليــة  عميــد  العجاجي، 

امللك سعود، في تصريح له ملجلة
والتقنية  للعلوم  امللك عبداهلل  أن جامعة  إلى   
اململكة  أنها ستضع  افتتاحها ال شك  التي مت 
ومن  جديد،  وثقافي  حضاري  طريق  على 
جانب آخر نشهد في القرن احلادي والعشرين 
قادر  معرفي  اقتصاد  بناء  نحو  العاملي  السباق 
على املنافسة، وقادر أيضًا على إثبات املكانة 
ألن  اجلامعي،  بالتعليم  تليق  التي  العلمية 
والتقنية ستقود  للعلوم  امللك عبداهلل   جامعة 
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عميد تطويــر المهـارات:
اجلـامعـة نقـلـة نوعـيـة فـي التعليـم اجلامعـي باململـكـة

عميد كلية التربية:
يجب علينا بناء �سراكات بحثية مع جامعة امللك عبداهلل
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خادم  رؤية  إلى  السعودية  اجلامعات  باقي 
احلرمني الشريفني عن التعليم اجلامعي بشقيه 
بالنفع على  والذي سيعود  والبحثي،  العلمي 
أجمع،  والعالم  السعودية  العربية  اململكة 
انفتاح  ما شهدناه من  والدليل على ذلك هو 
للدراسة  التي سجلت  اجلنسيات  بكثره عدد 

في هذه اجلامعة.
والنجاح الذي حتقق باستقطاب القدرات 
الذين  الباحثني  األساتذة  من  العاملية  العلمية 
يوحي  اجلامعة  هذه  في  العمل  ممارسة  بدؤوا 
بأن هناك مدرسة علمية تقدمها هذه اجلامعة 
العربية  للمملكة  التقنية  الريادة  ستتيح  التي 
ال  الذي  العاملي  السباق  به  لتجتاز  السعودية 
يعترف إال مبن يخدم العلم ويسعى لتطويره. 

على  يلقى  اجلامعة  هذه  إنشاء  ولعل 
وذلك  كبيرة،  مسؤولية  سعود  امللك  جامعة 
امللك  جامعة  مع  بحثية  شركات  بناء  نحو 
امللك سعود  لتستكمل بذلك جامعة  عبداهلل 

ما حققته من إجنازات عاملية.

العالم أصبح ميدانًا للمنافسة في 
مجال العلم والتكنولوجيا

وصرح الدكتور سامي بن محمد احلمود، 
عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم  عميد 
بأن  لـ               امللك سعود  بجامعة  بعد 
مثلت  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة 
هذه  قيادة  جسدته  الذي  الكبير  احللم  ذلك 
البالد الغالية واقعًا ملموسًا دخلت من خالله 
التعليم  مراحل  من  جديدة  مرحلة  اململكة 
العالي. ولقد جاء إنشاء هذه اجلامعة ليعكس 
توجهًا واضحًا نحو املستقبل وتأكيداً أن العلم 
والعلماء هما أساس التطور ومعيار التقدم بني 
احلرمني  خادم  أدرك  ولقد  والشعوب.  األمم 
ملثل  اململكة  حاجة  اهلل-  -حفظه  الشريفني 
خاصة  بالذات،  الوقت  هذا  في  اجلامعة  هذه 
وتطور  تقدم  من  ما يجري حولنا  نرى  ونحن 
في جميع املجاالت، ووجوب وجود نواة ملركز 
اجلامعة  هذه  تشكل  العلمي  للبحث  متطور 

النموذج املثالي له.
واملنوع  الكبير  العدد  هذا  وجود  ولعل 

من العلماء واألساتذة املتخصصني في جميع 
املجاالت العلمية التطبيقية املهمة يحقق ثراء 
علميًا مميزاً، ويؤدي إلى متازج ثقافي ومعرفي 
املختلفة،   واحلضارات  الثقافات  بني  كبير 
وبتواجد العناصر الوطنية من أساتذة وطالب 
الذي  واالحتكاك  االستفادة  عناصر  تتوفر 
واملعارف،  العلوم  هذه  توطني  إلى  يؤدي 
وملتقى  للعلم،  مصدراً  بالدنا  تصبح  بحيث 

لطالب العلم في جميع أنحاء العالم.
ومن حق كل منا االفتخار مبثل هذا اإلجناز 
وتقدمًا  إجنازات  اهلل  بإذن  سيتوالى  والذي 
هذه  خريجي  انتظار  في  ونحن  مستمراً، 
خريجي  من  إخوانهم  مع  ليساهموا  اجلامعة 
اجلامعات السعودية األخرى في مسيرة التنمية 

والتطوير لهذه البالد الطاهرة.

التميز .. واإلبداع
وقال الدكتور فهد بن عبداحملسن املسند، 
سعود،   امللك  بجامعة  الطالب  شؤون  عميد 
ملجلة                 : يأتي افتتاح جامعة امللك 

العالي  التعليم  ملسيرة  جديدة  إضافة  عبداهلل 
متطور  مبفهوم  السعودية  العربية  باململكة 
اللحاق  إلى  تهدف  هائلة  وقفزة  ومتقدم، 
البحوث  مجال  في  املتقدمة  األمم  بركب 
مبستغرب  ليس  وهذا  العلمية،  والدراسات 
على بلد توفرت له كافة عناصر التطور والتقدم 
من استقرار سياسي وموارد مالية وقيادة واعية 
وداعمة. وأعتقد جازمًا أن هذه اخلطوة سوف 
التعليم  العميق على مسيرة  التأثير  يكون لها 

األمنوذج  تكون  وسوف  بالدنا،  في  ونوعيته 
في سعيها  األخرى  اجلامعات  به  تهدي  الذي 

نحو التميز والتطور.

موضوع العدد
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د. فهد عبد احملسن املسند

عميد التعليم اإللكتروني :
العلم والعلماء اأ�سا�س التطور ومعيار التقدم بني الأمم وال�سعوب

عميد شئون الطالب : 
حقًا هذه هدية املليك الغالية لوطنه ول�سعبه
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موضوع العدد
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وال شك أنه توفرت جلامعة امللك عبداهلل 
املستوى  على  رائدة  جتعلها  أساسية  عناصر 
العاملي، فقد قامت على توفير البيئة التعليمية 
املعافاة من النقص في مجال الكادر البشري 
وضعت  أنها  كما  التجهيزات،  مجال  أو 
التميز واإلبداع هدفًا أصياًل في كل مجاالتها 
األكادميية واإلدارية، مما يعني تصميمها على 
أسلوب  اعتماد  إلى  إضافة  أهدافها،  بلوغ 
جودة  تضمن  حتى  البداية  منذ  التنافسية 
منتجها بدون مجاملة أو محاباة. إن جامعة 
امللك عبد اهلل تعتبر بحق هدية املليك الغالية 
والنماء،  التطور  طريق  في  ولشعبه  لوطنه 
واللحاق بركب األمم املتقدمة التي ال يعيقنا 
من اللحاق بها إال التخطيط املتواضع والنظرة 

الضيقة.
وأشاد زعماء العالم الذين حضروا افتتاح 
باإلجناز  والتقنية  للعلوم  اهلل  امللك عبد  جامعة 
مؤكدين  السعودية،  في  حتقق  الذي  العلمي 
بلغته  الذي  املستوى  يبني  اجلامعة  افتتاح  أن 
أشكاله،  بكافة  العالي  التعليم  في  السعودية 

الصرح  هذا  افتتاح  حلضور  دعوتهم  مثمنني 
العلم  الذي يستهدف خدمة  العلمي الضخم 

والعلماء في اململكة وأنحاء العالم.

جامعة عالمية تهتم بقضايانا المصيرية
متيريك  بن  عوض  الدكتور  وقال 
اجلهني، عميد كلية العلوم بجامعة امللك 
سعود، ملجلة                         إنه قد 
بدأت نهضة اململكة التعليمية منذ أكثر 
جامعة  أنشئت  عندما  عامًا  من خمسني 
الكليات  من  محدود  بعدد  سعود  امللك 
العلمية والنظريــــة، ومنــذ ذلك الوقـــت 
أعداد  في  وكبيــــر  سريع  تطور  حدث 
العليا.   واملعاهد  والكليات  اجلامعات 
والتقنية   للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  وتعتبر 
حتقق  الذي  واحللم  للملك  حتقق  الذي  احللم 
يتمناه  الذي  الوطن  هذا  حلم  إن   . للوطن 
منذ سنني طويلة جامعة عاملية تهتم بقضاياه 

املصيرية واملهمة.
للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  مييز  ما  ولعل 

والعلمي  البحثي  منهجها  ليس  والتقنية 
والقضايا التي تركز عليها خلدمة اقتصاد الوطن 
وأبنائه، وال مبانيها الفخمة وموقعها اجلغرافي 
الذين  والطالبات  الطالب  نوعية  أو  املميز، 
الفرصة في االلتحاق بها، ولكن  سنحت لهم 
ما مييزها عن غيرها من جامعات الوطن الدعم 
وصاحب  مؤسسها  لها  قدمه  الذي  السخي 
حفظه  العزيز،  عبد  بن  عبداهلل  امللك  فكرتها 
اإلدارية  والتسهيالت  املرونة  وكذلك  اهلل، 
النتائج.  أفضل  إلى  للوصول  القرارات  واتخاذ 
اجلامعة  بهذه  الوطن  ونهنئ  أنفسنا  نهنئ  إننا 
منارة  تكون  أن  اهلل  من  نأمل  والتي  الفتية، 
أن  أمل  الوطن. وكلنا  لهذا  علم ومعرفة ومناء 
يعم سخاء ودعم خادم احلرمني الشريفني بقية 
جامعات اململكة لتحقق النقلة الشاملة للتطوير 

املعرفي واالقتصادي الذي ينشده رعاه اهلل.

عميد كلية العلوم : 
دعم و�سخاء امللك يعم كافة جامعات اململكة

د. عوض اجلهني



21 21مهارات- العدد الثاني - محرم 1431هـ مهارات- العدد الثاني - محرم 1431هـ

حتدثوا عن دورها يف ن�سر اخلري والتقدم العلمي

زعمـاء العالـم: اجلامعة �سرح للمعرفة ومنارة للعلم

موضوع العدد

الرئيس األمريكي
تلقى خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
من  هاتفيًا  اتصااًل  سعود  آل  عبدالعزيز  ابن 
خادم  فيه  هنأ  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس 
احلرمني الشريفني بافتتاح جامعة امللك عبداهلل 
التي عّدها صرحًا من صروح  والتقنية  للعلوم 

املعرفة في العالم . 

توني بلير
بريطانيا  وزراء  رئيس  بلير،  توني  أشاد 
عبداهلل  امللك  جامعة  به  ستسهم  مبا  األسبق، 
التعليمي  التطوير  عملية  في  والتقنية  للعلوم 
بعصرها  واعية  أجيال  وإعداد  املنطقة،  في 
ومتطلباته كونها جامعة متخصصة في العلوم 
والتكنولوجيا. وستكون هذه اجلامعة مصدراً 
التي  احلديثة  العلمية  التقنية  مصادر  من 
لتحقق  السعودية  العربية  اململكة  ستشهدها 

بها الريادة العلمية املنشودة.

ملك البحرين 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  امللك  وصف 
ملك مملكة البحرين، جامعة امللك عبداهلل باحُللم 
في  الواقع  أرض  على  خطواته  أولى  بدأ  الذي 
حرصنا  البحرين  مملكة  في  »إننا  وقال  اململكة. 
واالحتفاء  االحتفال  هذا  في  املشاركة  على 
قائمة  مستقلة  جامعة  بوصفها  اجلامعة  بافتتاح 
على اجلدارة، وتعمل على متكني صفوة الباحثني 
من أنحاء العالم ومن مختلف الثقافات من العمل 
العلمية  للتحديات  املناسبة  احللول  إليجاد  معًا 
مع  متزامنًا  يأتي  الذي  االحتفال  هذا  والتقنية. 
مناسبة االحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية 

السعودية، وهي مناسبة عزيزة علينا جميعًا«.

الرئيس التركي
جامعة  جول  عبداهلل  التركي  الرئيس  اعتبر 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية نقطة حتول مهمة 
اجلامعي، كونها تضم طالبًا  العالي  التعليم  في 
من دول وثقافات متعددة، من أجل تبادل الفكر 

املعرفي والتركيز على البحث العلمي، مؤكداً أن 
هذه الكوكبة من العلماء ستشع خبراتها العلمية 
واملهنية من أجل رقي الشعوب وخدمة البشرية 
أنها ستكون  التنموية، كما  مناشطها  في كافة 
رسالة سالم إلى العالم من أجل بناء احلضارات 

والوصول إلى سعادة الشعوب ورفاهيتها.
رئيس الـحكومة اللبنانية

من جهة أخرى أكد فؤاد السنيورة، رئيس 
اجلمهورية  ممثل  األعمال  تصريف  حكومة 
أن  على  السعودي  العاهل  حرص  اللبنانية، 
والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك  جامعة  تكون 
جامعة عاملية تكرس جهودها للعمل على بزوغ 
فجر عصر جديد من اإلجناز العلمي في اململكة 

واملنطقة، وتتعداها لتصل إلى العاملية.

ملك ماليزيا 
العابدين،  زين  ميزان  توانكو  امللك  نوه 
بني  وثيق  تعاون  بوجود  ماليزيا،  ملك 
السعودية وماليزيا في مجال التعليم وتبادل 
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رقي  إلى  إضافة  احلقل،  هذا  في  اخلبرات 
التعاون في بقية املجاالت.

وأشار إلى أن توجه اململكة العربية السعودية 
جامعة  الشريفني إلطالق  احلرمني  خادم  بقيادة 
العالم،  في  األحدث  اجلامعة  هذه  مثل  عريقة 
هذه  ولتكون  الدولة،  هذه  طموح  يحقق 

اجلامعة ميناء املعرفة في الشرق األوسط.

الرئيس اليمني
اليمني علي عبداهلل صالح  الرئيس  أعرب 
عن سعادته حلضور افتتاح جامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتقنية، والتي وصفها باإلجناز العاملي 
أهدافها  اجلامعة  حتقق  أن  متمنيًا  العلمي، 

وتؤتي ثمارها في القريب العاجل بإذن اهلل .

وزير الشؤون الخارجية لسنغافورا
وزير  العابدين رشيد،  السيد زين  حتدث 
جمهورية  ممثل  اخلارجية  للشؤون  الدولة 
سنغافورة مبديًا سعادته بهذه اجلامعة العلمية 
العلم  العاملية في تطلعاتها في خدمة  البحثية 
إضافة  يعد  اجلامعة  افتتاح  إن  وقال  والعلماء. 
اململكة  بها  تنفرد  التي  لإلجنازات  جديدة 
دائمًا وتقدمها في شتى املجاالت خاصة فيما 
يهتم منها بالتعليم الذي يعد أساسًا حلضارات 
الشعوب وتقدمها، وهي رؤية حكيمة خلادم 
يوليه  ملا  حقيقيًا  وانعكاسًا  الشريفني  احلرمني 
لتكون  البالد  بهذه  اهتمام  من  اهلل  حفظه 
ومنواً. تطـــوراً   العالـــم  دول  مقدمة  في 

 

وأثنى على اهتمام اململكة باإلبداع واملبدعني 
اململكة  حتول  في  تسهم  اجلامعة  أن  مؤكداً 

لالقتصاد املعرفي.

وزير التعليم العالي المصري
العالي  التعليم  وزير  معالي  أشاد    
بجامعة  هالل  هاني  الدكتور  املصري 
خادم  ورؤية  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك 

نشر  على  تركز  التي  الشريفني  احلرمني 
ثمراتها  من  فكان  والبحث،  واملعرفة  العلم 
اململكة. في  املستوى  بهذا  جامعة   إنشاء 

وتوقع أن تكون اجلامعة جامعة عاملية لألبحاث 
تكرس  وأن  العليا،  الدراسات  مستوى  على 
جهودها للعمل على انطالق عصر جديد من 
اإلجناز العلمي في اململكة، ويعود أيًضا بالنفع 
على املنطقة والعالم. وشد على أزر القائمني 
جامعة  تكون  ألن  سعيهم  في  اجلامعة  على 
العلمي  بالبحث  تختص  متميزة  رائدة  عاملية 

والتطوير التقني واالبتكار واإلبداع.

سفير الكويت
اململكة  لدى  الكويت  دولة  سفير  قال 
جامعة  إن  الصباح  العلي  جابر  حمد  الشيخ 
منارة  ستكون  والتقنية  للعلوم  عبداهلل  امللك 

اململكة  رصيد  إلى  تضاف  جديدة  علمية 
ودول اخلليج والدول العربية ودول العالم. وإن 
اجلامعة ستكون مصدر إشعاع ثقافي وعلمي 
املعرفة  إتاحة  ، وستعمل على  متطور  وبحثي 

جلميع الدارسني والباحثني العرب واألجانب.
التي  الكبيرة  التعليمية  بالنهضة  وأشاد 
تشهدها اململكة على يد خادم احلرمني الشريفني، 
وستنقل اململكة إلى مصاف الدول املتقدمة في 

مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

وختامًا.. أسرة حترير                                    تدعو 
اهلل سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكنا املفدى، 
ويبارك في خطواته وإجنازاته، وأن يجعل هذه 
اجلامعة نبراسًا للحق ورفعًة لإلسالم واملسلمني، 
وطريق حق يسير بنا إلى ما كان عليه أجدادنا 

العظماء من الصحابة واخللفاء الراشدين.

موضوع العدد
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وزير التعليم العالي المصري: 
جامعة عاملية رائدة يف البحث العلمي والتطوير التقني والبتكار

سفير الكويت:
جمال  يف  املتقدمة  الدول  م�ساف  اإىل  اململكة  �ستنقل  اجلامعة 

التعليم العايل والبحث العلمي
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كيف يمكن أن تتحول المعرفة إلى مهارة؟
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موضوع الغالف

كيف ميكن اأن تتحول 

املعرفة اإىل مهارة؟

قل يل و�سوف اأن�سى.. اأرين ولعلي اأتذكـر.. اأ�سـركني و�سوف اأفهم

الزمن الذي أصبح فيه فهم دالالت  املعرفة، في  ألننا في زمن 
املفردات احلقيقية همًا يثقُل كاهَل الكثير من املثقفني، والباحثني 
عن احلقيقة، واجلميُل َأن يتزامن هذا مع ثورٍة تكنولوجية هائلٍة 
جتعُل املُتلقي على بعد ثواٍن من املعلومة. ووسط هذا الصخب، 
والتدريس  التدريب  مفهومي  بني  الفرِق  حول  يدور  لغط  ثمة 
باعتبارهما ركيزتني مهمتني من ركائز نشر املعرفة. »مهارات« 
املفهومني  معاني  عن  الكشف  في  بدورها  اإلسهاَم  أراَدت 

وإيضاح كيف يسهم أحدهما في تطوير اآلخر.. 

حتقيق: رؤى سليمان
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قضية العدد

قابيل يتعلم
حار  ثم  هابيل،  أخاه  قتل  يوم  آدم  بن  قابيل  قصة  جميعًا  نعلم 
الوقت  وفي  أمره،  فينكشف  أن يحملها  يريد  فهو ال  أمر جثته.  في 
ذاته ال يستطيع تركها في العراء فتصبح طعامًا للوحوش. وبينما هو 
فأراه كيف يواري سوءَة أخيه، ثم طار  له غرابًا  اهلل  في حيرته أرسل 
الغراب. وقابيل كان قد راقب، والحظ ووصل الى املرحلة التي استطاع 
لنا  قرن  أن  اخللق  بدء  منذ  اهلل  تعلمه. هي حكمة  ما  فيها  أن ميارس 

املعرفة باملهارة فسعينا نحن لفصلهما مجاراة لفلسفات معينة.

بني املعرفة واملهارة 
تذكر حياة الدهيم، خبيرة تدريب وتدريس، أن التدريس يركز 
الذي  بالتدريب  مقارنة  جداً  عالية  بدرجة  املعرفة  نقل  عملية  على 
يجعل للمهارة وإتقانها النصيب األكبر من التركيز. تقول: »يشترط 
ال  بينما  مجاله،  في  متخصصًا  يكون  أن  التدريس  بعملية  يقوم  ملن 
يشترط على من يقوم بالتدريب تطابق مؤهله األكادميي مع البرنامج 

التدريبي الذي يقدمه«. 
وتكمل: »التدريس يستهدف الصغار في مراحل التعليم املختلفة، 
أي في الوقت الذي تتشكل فيه معارفهم، أما التدريب فيوجه ملن هم 
يوجه  أن  أو  اخلدمة.  أثناء  على رأس عمل معني، ويسمى: تدريب 

للطلبة قبل التخرج ويسمى وقتها: تدريب اإلعداد للخدمة«. 
أنه من اخلطأ تدريب طالبات  الدهيم عن  وملناسبة ذكره حتدثت 
اجلامعة في آخر مستويات الدراسة؛ إذ يكون قد مضى على املعلومات 
وبالتالي  طويل،  وقت  األولى  الدراسة  مستويات  في  تلقينها  التي 
يصعب عليهن تذكر املعلومات الستخدامها وتطبيقها عمليًا في أثناء 
التدريب. وتضيف الدهيم اقتراحها بهذا الشأن قائلة: »ال بد من أن 
مستوياتها  منذ  الطالبة  متارس  أن  أي  التدريس،  التدريب  يصاحب 
األولى أنواعًا بسيطة من التدريب حتى تتمكن من الربط الدائم بني 
املعرفة واملهارة ولتتمكن من توظيف معلوماتها بطريقة صحيحة، مما 

يضمن لنا مخرجات تعليٍم جيدة«. 

ما الفرق بني التدريب والتدريس؟
في سؤال عن مدى أهمية التدريب لعضو هيئــة التدريس، ذكر 
تنمية  في  املتخصص  واملدرب  النفس  علم  أستاذ  طريف شوقي،  د. 
القادة، أن أحد أهم أدوار عضو هيئة التدريس هو نقل املعرفة للطالب، 
وأن التدريب والتدريس متشابهان بشكل كبير، مدلاًل على حديثه 

باملقارنة التالية:

شمول التدريب للتدريس 
ترى سامية املبارك، إحدى عضوات هيئة التدريس بكلية التربية، 
أنه أشمل  التدريس طبيعة ومفهومًا إال  التدريب وإن كان يوازي  أن 
منه وأكثر تطبيقًا للمادة املقررة، وتقول: »بينما نرى التعليم يكتفي 
من  أو  بالتطبيق  املطلوبة  السلوكيات  أو  للمعارف  املتعلم  بتحصيل 

الـمــــدرسالـمـــــــدرب
احلديثة ينقل املعرفة للمتدربني باملعارف  طالبه  يزود 

واملعاصرة

املهارية  اجلوانب  يصقل 
للمتدربني

لطالبه،  املهارات  من  العديد  ينمي 
مناهج  علماء  يقول  كما  فالعالم، 
علمه  تالميذه  يورث  ال  البحث، 
في  طريقته  أي  منهجه،  بل  فحسب 

التفكير ومهارات وحتصيل املعرفة
الوقت  إدارة  مبهارة  يتمتع 
األوقات  على  املهام  وتوزيع 
من  يتمكن  حتى  املتاحة 
الوقت  في  يريد  ما  توصيل 
احليز  مراعاة  مع  املطلوب 

الزمني املتاح

ويشكل  الوقت  إدارة  مبهارة  يتحلى 
قدوة لطالبه لتنمية تلك املهارة لديهم 

داخل قاعات الدرس وخارجها

وإدارة  قيادة  علي  قدرة  لديه 
التفاعالت بني جماعة املتدربني 
على النحوالذي يتيح لهم حرية 
الوقت  نفس  وفي  املشاركة 
اآلخرين  حقوق  على  احلفاظ 
انسيابي  بشكل  املشاركة  في 
واحد  »متحدث  مبدأ  يحكمه 

في الوقت الواحد«

املهارات  من  مناسب  بقدر  يتمتع 
القيادية التي متكنه من اإلدارة الفعالة 
للتفاعالت بني طالبه على النحو الذي 
املشاركة، وااللتزام  يسمح لهم بحرية 
من  منهم  كاًل  ميكن  الذي  بالهدوء 
شريطة  بتلقائية  أفكاره  عن  التعبير 

عدم انتهاك حقوق اآلخرين

مبعايير  االلتزام  على  احلرص 
جودة األداء والسعي إلى تقييم 
التدريبي  البرنامج  وعائد  أثر 
اآلن وبعد مرور فترة من الوقت، 
املتدربني  أن  يتأكد  لكي 
عليه  كانوا  مما  أفضل  أصبحوا 
مؤشراً  بوصفه  التدريب،  قبل 

على كفاءته كمدرب

التي  املعايير  من  مبجموعة  االلتزام 
تكفل الرقي مبستوى األداء، واحلرص 
عائد من طالبه  على احلصول على 
املادة  من  استفادتهم  مدى  يعكس 
إياها، واضعًا  التي يعطيهم  العلمية 
غرفة  على  ُيكتب  أنه  عينيه  نصب 
من  يجلس  هنا  املعلمني:  أفضل 
استطاع أن يقود من هوأفضل منه.

العاملية لي�ست ظرف مكان، اأو رقعة جغرافية 

بعينها.. العاملية جهود منظمة دوؤوبة لتحقيق 

هدف م�سرتك

،،

،،
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قضية  العدد

التدريب ال يقف عند التحصيل،  دونه، فإن 
بل يوفر فرصًا حقيقية أو شبه حقيقية ملمارسة 
يكسب  أنه  كما  تعلمه،  جرى  ما  وتطبيق 
املتدرب مجموعة معارف ومهارات واجتاهات 
أدواره،  يطور  مما  بالعمل  مباشرة  عالقة  ذات 
باإلضافة إلى تقدميه خبرات جديدة للمتدرب 
أكبر،  مسؤوليات  وحتمل  االرتقاء  إلى  تؤهله 
أنه  كما  قيادية،  مسؤوليات  تكون  ورمبا 
ينمي لدى الفرد املرونة والقدرة على التكيف 
املتدرب  احترام  ويدعم  العملية،  حياته  في 
إكسابه  له من خالل  اآلخرين  لنفسه واحترام 
ثقة بنفسه، وقدرة على العمل دون االعتماد 
على اآلخرين، إذ هو جهد منظم مخطط يركز 
لألفراد  واملستقبلي  احلالي  األداء  حتسني  على 
تنمية  خالل  من  سواء  حد  على  واجلماعات 

مهاراتهم املعرفية والتطبيقية والشخصية. 
التدريب في العملية التعليمية

وحول تغيير اجتاهات أعضاء هيئة التدريس 
من  الرفع  في  ذلك  وأهمية  التدريب،  نحو 
مستوى نتائج التدريب، يتحدث دكتور داوود 
املعايطة، أستاذ وخبير التدريب املعروف قائاًل: 
»يحتاج التدريب إلى وقت لكي يؤتي ثماره 
بدءا من تغيير اجتاهات أعضاء هيئة التدريس 
الشخص  على  وأثره  وأهميته  التدريب  نحو 
نفسه وعلى اآلخرين، وكذلك تغيير اجتاهات 
أعضاء هيئة التدريس نحو املدرب، ثم قناعة 
ومواكبة  نفسه  بتطوير  التدريس  هيئة  عضو 
التطور في مجال التخصص واملهارات احلياتية 
واالجتماعية،  والشخصية  والتقنية  العامة 
قدراته  تنمي  التي  الدورات  عن  والبحث 
سواء  والشخصية  والعملية  العلمية  ومهاراته 
أصبحت  إذا  وبالتالي  اخلارج،  أو  الداخل  في 
واملدربني  التدريب  نحو  إيجابية  االجتاهات 
الذات،  بتطوير  والقناعة  ُتطرح  التي  والبرامج 
التدريب  بأن  التدريس  هيئة  عضو  واعتراف 
هو اجلانب التطبيقي للمعلومات النظرية التي 
تعلمها والبحث عن الدورات املختلفة لتطوير 
ثماره  جنني  أن  ميكن  احلالة  هذه  في  نفسه، 

ضمن منهجية علمية واضحة«.

املخرجات التعليمية
التدريب  أهمية  عن  داوود  د.  ويضيف 
قائاًل:  التدريس،  هيئة  أعضاء  في  وتأثيره 
على  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب  »يؤثر 
فاعل،  بشكل  التعليمية  العملية  مخرجات 
الفائدة  التدريس  هيئة  كان هدف عضو  فإذا 
أو  االجتاهات  وتغيير  املعرفة  وزيادة  والتطوير 
السلوك فإنه ينقل هذه املهارات التي اكتسبها 
اكتسبه  ما  ينقل  بدوره  والطالب  لطالبه، 
في  عمله  مجال  إلى  وخبرات  مهارات  من 
املستقبل«. ويتابع قائاًل: »ومثال ذلك: عضو 
هيئة التدريس الذي يحصل على دورة عروض 
في  العروض  هذه  ويطبق   ،power point
أثناء تدريسه املقررات الدراسية للطالب، في 
التجربة  الطالب من هذه  هذه احلالة يستفيد 
وينقلون ذلك إلى مجاالت أعمالهم، في حني 

في  يرغب  ال  الذي  التدريس  هيئة  عضو  أن 
فاته  قد  املعرفة  قطار  أن  ويرى  نفسه،  تطوير 
دورة  بأي  التحاقه  من  فائدة  ال  أنه  ويعتقد 
الطالب،  في  يؤثر  أن  فهذا ال ميكن  تدريبية 
ألنه لم يطور ذاته وبالتالي طالب اليوم خريج 

املستقبل ال ميكن أن يستفيد إال من خالل ما 
تعرض له من خبرات ومهارات.

العامري،  أحمد  الدكتور  هذا  ويؤكد 
يعتبر  بقوله:  األعمال،  إدارة  كلية  عميد 
العملية  مرتكزات  أحد  التدريس  هيئة  عضو 
التعليمة، لذا نحن في أمّس احلاجة إلى تنمية 
فمن  متميزاً  األستاذ  يصبح  فعندما  مهاراته، 
أيضًا،  متميزين  الطالب  يصبح  أن  الطبيعي 
يتدرب  أن  األستاذ  احتياجات  أبرز  ولعل من 
على مهارات التعلم النشط مما يسهم في زيادة 
احلصيلة املعرفية للطالب، وباإلضافة إلى ذلك 
روح  يعزز  مما  التواصل  مهارات  على  التدرب 
املقرر  تصميم  ومهارات  الطالب  عند  التعلم 
الدراسي وسياسات تقومي الطالب، وال ننسى 
في  التقنيات  استعمال  مثل  التقنية  املهارات 
إدارة  مثل  الشخصية  واملهارات  التدريس 

الوقت واإلجناز والبحث العلمي حيث ال غنى 
ألي عضو هيئة تدريس عنها«.

ويضيف الدكتور العامري قائاًل: »ال شك 
أن التدريب سوف ينعكس على أداء الطالب 
اخلريجني  كفاءات  من  سيرفع  حيث  اجلامعي 

الطالب ل ي�ستفيد اإل من خالل ما تعر�س له من خربات ومهارات

عندما ي�سبح الأ�ستاذ متميزًا فمن الطبيعي اأن ي�سبح الطالب متميزين

،،

،،

،،

،،
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املتوقع  أنه من  في ممارساتهم ألعمالهم، كما 
الطالب.  الذاتي عند  التعلم  أن يعزز مفاهيم 
نفسه  على  معتمداً  طالبًا  لنا  سيخلق  وهذا 
تواجهه،  التي  العقبات  يحل  أن  يستطيع 
أن  واملؤسسات  الشركات  منا  تتوقع  ال  لكن 
دور  ليس  فهذا  مكتماًل،  جاهزاً  شخصًا  جتد 
بواجباته  للقيام  مهيأ  لكنها ستجده  اجلامعة، 
امللقاة على عاتقه. من خالل جتربتي في كلية 
إدارة األعمال جند تهافت القطاع اخلاص على 
أقسام  مختلف  من  املتميزين  الكلية  خريجي 
الكلية، وذلك يأتي بسبب املعارف والقدرات 
فرص  خلق  في  يساهم  مما  ميتلكونها،  التي 

عمل حقيقية لهم«.
القيادة األكادميية والتدريب

األكادميية  القيادات  في  التدريب  وحول 
يتحدث الدكتور طريف شوقي قائاًل:

مبنزلة  التعليمية  املؤسسات  قيادات  »إن 
ثم  ومن  املؤسسات؛  لتلك  العصبي  اجلهاز 
فإن حتليهم باللياقة املعرفية واملهارات القيادية 
مبثابة  املؤسسات  تلك  وتطوير  إلدارة  الالزمة 
نتذكر  أن  وعلينا  بها،  للرقي  األمان  صمام 
يديرون  من  القادة:  من  نوعني  هناك  أن 
في  ونحن  إليها.  يضيفون  ومن  مؤسساتهم، 
حاجة بطبيعة احلال للفئة الثانية بإحلاح، فمن 
يدير يحافظ علي املؤسسة كما هي.. ومبا أن 

النتيجة  تكون  فسوف  يتقدمون،  اآلخرين 
الضحية  هي  ومؤسسته  يتأخر،  أنه  احلتمية 
بالطبع. أما من يضيفون فلديهم حلم يدفعهم 
عبر  لتحقيقها  استراتيجية  ورسم  رؤية  لتبني 
العديد من اخلطط والبرامج واإلجراءات ؛ ومن 
ثم فسوف يصل مبؤسسته إلى تخوم أحالمه؛ 
لتطور  املتميز هو ضمانة  القائد  فإن  هنا  ومن 
التدريب  أن  القول  فضل  ومن  مؤسسته. 
سيكون وسيلة فعالة في متناول قائد املؤسسة 
الذي  الضوء  شعاع  فهو  املتميز،  التعليمية 
وال  السماء،  عنان  لبلوغ  املؤسسة  ستعتليه 
كلمة  حروف  نفحص  فحني  هذا؛  في  شك 

التدريب سنجدها تشير إلى:
ت ... تنمية املهارات والقدرات الشخصيــــة 
املؤسســــة  فـــي  يعـمــــل  مـن  وكــــل  للقائـــــد 

التعليمـيـة.
د ... درايــــة ومعرفـــة مبستجـــدات األمـــــور 
يكونوا  ألن  معه  العاملني  وحث  مجاله،  في 

كذلك.. فاملعرفة قوة.

ر ... رغبة جارفة في التميز وبلوغ مستويات 
بطابع  املؤسسة  مييز  الذي  األداء  من  مرتفعة 
مصاف  إلى  االنضمام  من  ميكنها  خاص 

مجموعة األقوياء معرفيًا ومهاريًا.
من  يتدرب  التي  باألهداف  يؤمن   ... ي 
أجلها، ويحب املهام املكلف بها، واملجموعة 
التي يعمل معها، واملؤسسة التي ينتمي إليها، 

فمن يحب يتقن ما يحبه. 

واملعايير،  القيم،  من  منظمة  بنية   ... ب 
لبلوغ  بها  االلتزام  يجب  التي  واخلطوات 

األهداف املنوطة باملؤسسة بكفاءة.
أعضاء  جتاه  األكادميية  القيادة  دور  وعن 
القائد  »إن  قائاًل:  يضيف  التدريس  هيئة 
إيجاد  في  ينجح  الذي  هو  الفعال  األكادميي 

يظهر  بأن  التدريس  هيئة  لعضو  مناخ يسمح 
أحسن ما فيه، ويوفر له الفرص الكافية لتطوير 
عقد  خالل  من  مبهاراته  واالرتقاء  قدراته، 
التي  الرئيسية  القضايا  حول  نقاش  حلقات 
حلقات  وعقد  املهني،  أدائه  لتحسني  تهمه 
املختلفة  التخصصات  في  الزمالء  مع  نقاش 
لتبادل اخلبرات. فلدى كل منهم ما قد يفيد 
اخلبرات  تلك  كانت  سواء  بالتأكيد،  أقرانه 
ناجتة عن االطالع الشخصي، أو االجتهاد في 
في  طريقه  اعترضت  ابتكار حلول ملشكالت 
عليه  كذلك  حلها.  في  وجنح  بطالبه  عالقته 
 )  Workshops  ( عمل  حلقات  تنظيم 
لصقل بعض املهارات لديهم بطريقة نظامية، 
املعلومات،  سواء كانت متعلقة مبهارات نقل 
أو قيادة العملية التعليمية داخل قاعة الدرس، 
املادة  تطوير  أو  الطارئة،  املواقف  مواجهة  أو 
التعليمية، أو إدارة العالقة مع الزمالء. وعليه 
حتليله،  شريطة  اخلطأ  بحرية  السماح  أيضًا 
مستقباًل،  لها  تالفيا  منه  الدروس  واستقاء 
ال  أنه  على  عمليًا  دلياًل  يعد  يخطئ  ال  فمن 

الرؤية  في  له  الزمالء  مشاركة  وتقدمي  يعمل، 
يدركوا  حتى  التعليمية  للمؤسسة  العامة 
األبعاد العامة للموقف، فيصبحوا سنداً له في 
حتقيق األهداف املرغوبة بداًل من أن يصبحوا 

حجر عثرة يحول دون بلوغها«.
جمود وركود 

ومستشارة  مدربة  القنبيط،  وفاء  تقول 
بالروتني  املدرس  شعور  مشكلة  عن  نفسية، 
املعلمني  بعض  أن  »املشكلة  عمله:  أداء  في 
مع استمرارهم في تدريس نفس املواد أصبحوا 
يشعرون بالروتني، ونحن نعلم أن الروتني قاتل 
متييز  يوجد  ال  ولألسف  واالبتكار،  لإلبداع 
للمعلم املتجدد عن الذي يكرر أفكاره دائمًا 

ال في التقدير وال في احلوافز«.

املــدرب الناجــح ي�ستفـيــد من متدربيــه مثلـمـا يفيـدهــم

مــن اخلـطــاأ تدريـــب الطالـــب فــي اآخر �سنوات التعليم.. 

يــجــــب اأن يــقــتــــــرن الـتـــدريــــ�س بـالـتــدريـــــــب

،،

،،

،،

،،
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هذا  أثر  ينعكس  ما  سرعان  وبالطبع،   
اجلمود على الطلبة الذين إذا وجدوا أستاذهم 
بشؤون  يحفل  وال  اهتمامه،  يعيرهم  ال 
مسلكه  سلكوا  بالعقول،  واالرتقاء  التطوير 
الرغبة  عنصر  وفقدوا  والكسل،  التقاعس  في 
املقترن دائمًا بالتدريب، وهذا ما يعزز نتائجه 
للبرامج  املتدربون  يحضر  ما  غالبًا  إذ  بقوة، 
في  قوية  رغبة  لديهم  تكونت  وقد  التدريبية 
اخلروج مبهارات معينة اتضحت لهم من خالل 
أهداف البرنامج التدريبي املعلنة مسبقًاً، لكن 
قد ال ينطبق هذا على جميع البرامج التدريبية، 
إذ قد يلتحق أحد املتدربني ببرنامج تدريبي ال 
يوافق رغبته إطالقًا لكنه مجبر من قبل عمله 
هذا  مثل  وجود  البرنامج،  هذا  حضور  على 
املتدرب داخل القاعة التدريبية قد يعكر جو 

التدريب حيث سيبدو غير متفاعل.
التدريب ومراحله

إحدى  ذكرتها  تدريبية  مراحل  أربع 
لها  املدرب  باجتياز  التدريب،  مستشارات 
التناغم  على حتقيق  قادراً  مدربًا خبيراً  يصبح 

بينه وبني املتدربني بشكل مستمر:
املرحلة األولى: عندما يكون املدرب في 
بداية عهده بالتدريب، ويطلق عليه )املدرب 
الثقة  قليل  متوتراً  يكون  ما  وغالبًا  الصغير( 

بالنفس. 
املرحلة الثانية: بعد أن يتم املدرب ثالث 
مراهقًا.  مدربًا  يصبح  التدريب،  في  سنوات 
اهتمام  أن يكون محط  املراهق  املدرب  يحب 
احلاضرين، ويبتهج لشعوره بأنه جنم ساطع في 
حماسًا  يبدي  ما  كثيراً  لذا  التدريب.  سماء 
القاعة  جتهيز  في  واضحا  تكلفًا  ويبدي  زائداً 

ومكان التدريب.
النضج،  مرحلة  وهي  الثالثة:  املرحلة 
التدريب  في  إمضائه  بعد  املدرب  إليها  يصل 
املدرب  نضج  سنوات.  تسع  إلى  تصل  فترة 
واثقًا من نفسه، وأنه  أنه قد غدا كفؤاً  يعني 
أصبح ميتلك القدرة على حتديد الفترة الزمنية 

الكافية إلمتام برنامجه.
بعد  املدرب خبيرا  يعد  الرابعة:  املرحلة 

في  سنوات  عشر  عن  يقل  ال  ما  ميضي  أن 
اخلبير  املدرب  يستطيع  بسهولة،  التدريب. 
قاباًل  ليكون  التدريبي  برنامجه  تكييف 

للتطبيق في احلياة الوظيفية الواقعية. 
في  قدراته  يستثمر  املدرب  فإن  وهكذا، 
برنامج تدريبي يقدمه. وعلى هذا تعلق  كل 
دكتورة أروى عبد العزيز، عضو هيئة التدريس 
مبعهد اإلدارة، فتقول: »إن كل برنامج تدريبي 
من شأنه أن يضيف للمدرب الكثير، ويطور 
من إمكاناته وقدراته إذا ما أراد، املدرب الناجح 
يستفيد من متدربيه املختلفني، من تعامله مع 
من  يتعلم  فهو  املختلفة،  شخصياتهم  أمناط 
دكتورة  وتشدد  يعلمهم«.  أن  قبل  متدربيه 
الناجح الذي  أروي على أنه إذا ُوِجَد املدرب 
أهدافه  وصفت  برنامج  على  بالتدريب  يقوم 

بشكل دقيق، ضمنا جناح العملية التدريبية.
من  الكثير  تطور  تأخر  أسباب  وحول 
املعلمني، حيث ميضي بعضهم سنوات طويلة 
إلى  جديداً  يضيف  أن  دون  لكن  مهنته  في 
رقم  زيادة  سنواته  عدد  زيادة  فتعد  نفسه، 
»إن  الدهيم:  حياة  قالت  هذا  حول  فقط، 
األعباء امللقاة على عاتق املدرب أخف بكثير 
فاملعلم  املعلم،  كاهل  تثقل  التي  تلك  من 
أوراقهم  وتصحيح  طالبه  متابعة  عن  مسؤول 
ومسوداتهم وفي فترة زمنية طويلة، أما املدرب 
مركزة  وإن كانت  املختلفة  التدريبية  فبرامجه 
املتابعة،  منه  تتطلب  وال  قصيرة،  مدتها  فإن 

وهذا ما يؤخر تطور املعلم كثيراً«. 
فتقول:  ذلك  على  املبارك  سامية  وتعقب 
دوراً  تلعب  الزمنية  اخلبرة  أن  فيه  شك  ال  »مما 
أساسيًا في تطوير مهارات املعلم وإمكاناته، إال 
أننا اآلن ال نستطيع القول إنها العامل الرئيســـي 
من  تعد  أصبحت  وإمنا  للتطوير،  األساسي  أو 
ضمن العوامل املساعدة، خصوصًا في ظل الثورة 
املعلوماتية احلديثة وتغير أمناط وطرق التعليم«. 
أبسط  في  التدريس  إن  قلنا  »إذا  وتتابع: 
تعريفاته هو )توصيل املعلومة( بينما التدريب 
هو )تطبيق املعلومة(، فال يهم كم ميتلك املعلم 
من معلومات، ولكن املهم قدرته على تطبيق 
وهذا  طالبه،  إلى  وإيصالها  املعلومات  تلك 
التلقي احملض غير  بيئة  ما يصعب تنفيذه في 
التفاعلي، ما لم يحرص املعلم على االستفادة 
من فرص التدريب والتطوير التي تقدم له، أو 

من خالل تطوير مهاراته تطويراً ذاتيًا«.
تقييم.. وقياس

هو حدث مذهل شاركتنا به سامية املبارك، 
مهارات  على  من خالله  التأكيد  أرادت  التي 
»قامت  قالت:  حيث  للمدرسني.  التدريب 
في  رائدة  بتجربة  العربية  اجلامعات  إحدى 
قياس مدى حتقق األهداف التعليمية من خالل 
برامجها التعليمية، فعملت على قياس فعالية 
يحملون  )ممن  لديها  التدريس  هيئة  أعضاء 
مئات  تقييمات  من خالل  الدكتوراه(  درجة 
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الطلبة والطالبات ألعضاء هيئة التدريس، ومن 
منهجية  ومقاييس  علمية  تقييم  جلان  خالل 
وكانت  مختصة،  مهنية  جهات  من  معتمدة 
النتائج مذهلة حيث توصلت الدراسة إلى أن 
أفضل املخرجات متت من خالل أعضاء هيئة 
خبرات  على  احلاصلني  سنًا  األصغر  التدريس 
تدريبية، مع العلم بوجود أعضاء ذوي خبرات 
يحملون  وأعضاء  السنوات،  لعشرات  متتد 

درجة األستاذية«.

 البشر أمناط
أكثر  من  يعد  اجلمهور  أمام  الوقوف 
من  كان  فإذا  اإلنسان،  تنتاب  التي  املخاوف 
املتدربني  بجميع  االهتمام  املدرب  مسؤولية 
املتحمسني منهم وترغيب أولئك  وحتفيز غير 
املدرب  على  وجب  مجبرين،  حضروا  الذين 
دراسة ومعرفة أمناط البشر املختلفة حتى ميكنه 
التعامل مع متدربيه بطريقة مثلى تضمُن سيَر 
استهداف  أيضًا،  وجه.  أكمل  على  البرنامج 
أصحاب  هم  ومن  الكبار  بتدريبه  املدرب 
تخصصات  في  طويلة  وخبرة  عالية  درجات 
مختلفة، يجعله يعنى بشكل كبير بالتحضير 
مبظهر  دائما  يظهر  بأن  ويهتم  ملادته  الدقيق 
أي  عن  لإلجابة  متاما  اجلاهز  نفسه  من  الواثق 

سؤال يخص مادته.
أما عما يدور في قاعات التدريس، فأعداد 
الطلبة الكبيرة جتعل من الصعب على املدرس 
اإلحاطة بجميع الطلبة وغالبًا ما يضع املدرس 
عنها،  يخرجون  ال  ثالث  فئات  ضمن  طالبه 
تركيزه  ويجعل  واحلسي،  والبصري  السمعي 
على كيفية التعامل مع الفئة الواحدة بشكل 

عام، دون تركيز تام على احلاالت الفردية.

عملية مشتركة
ولعلي  أرني  أنسى،  وسوف  لي  »قل 

أتذكر، أشركني وسوف أفهم«.
قدميًا  الصني  فالسفة  أحد  قالها  عبارة 
التطبيق واملشاركة  إلى أهمية  إشارة منه  في 
في رفع مستوى الفهم، فنحن نتذكر بنسبة 

إذا  بأنفسنـــا  نفعله  أو  نقولــــه  ما  عالية جداً 
أن  والالفت  أو نسمعه،  نقرؤه  مبا  قارناها  ما 
ترفع  أن  اقترح  التدريب  كتب  مؤلفي  أحد 
كلمة )متدرب( من قاموس العمل التدريبي 
وتتحول إلى كلمة )مشارك(. فالتدريب–
فرد  مهمة  ليس  املؤلف–  نظر  وجهة  من 
مشتركة  عملية  هو  إمنا  املدرب،  هو  واحد 
بني املدرب واملتدرب، واملتدربون هم أدرى 
الناس بظروف التدريب، وبالتالي هم األقدر 
التي من شأنها  على حتسينه وابتكار احللول 

اإلسهام في تطويره. 

املدرس  فإن  التدريس،  عملية  في  حتى 
الناجح هو الذي يجعل طالبه مشاركني فاعلني 
التي  املعارف  جيد  بشكل  يستوعبوا  حتى 
يتلقونها. بشأن هذا تقول وفاء القنبيط: »إن 
والتالميذ  املعلم  بني  اتصال  عملية  التدريس 
اخلبرات  تالميذه  إكساب  املعلم  يحاول 
ووسائل  طرقًا  ويستخدم  املطلوبة،  التعليمية 
مشاركًا  املتعلم  جعل  مع  ذلك،  على  تعينه 

فيما يدور حوله في املوقف التعليمي«.

املعرفة مصحوبة بالتطبيق
وحول الفروقات التي يلمسها الطالب بني 
أجواء عمليتي التدريس والتدريب استطلعنا 
قالت  حيث  املتدربات:  الطالبات  بعض  آراء 
أثناء  »في  نفس:  علم   – احلوشان  سارة 
بكم  أواجه  املعتادة،  للمحاضرات  حضوري 
كبير من املعلومات التي تطرح بشكل نظري، 
وممارستها  مناقشتها  إلى  باحلاجة  علمي  مع 
اآلخر،  اجلانب  وفي  استيعابها.  يتم  حتى 
التي  التدريبية  البرامج  من  كثير  في  ملست 
أسهمت  مختلفة  وسائل  استخدام  حضرتها 

في تثبيت معلوماتي«. 
قانون:  القحطاني_  هدى  وتضيف 
القاعة  داخل  مجموعات  في  اجللوس  »طريقة 
يشعرني  ما  هــو  املناقشــات  وأسلوب  التدريبية 
وحتى  التدريب.  أثناء  في  أكبر  براحة 
األستاذات  بعض  الدراسية،  القاعات  داخل 
تدريب  طرق  من  استفادتهن  منهن  نلمس 
مختلفة وتوظيفها في حتسني التدريس، ومن 
محاضرات هذه النخبة املميزة من األستاذات، 

دائمًا ما أخرج مبعلومات راسخة جدا«. 
أن  إجنليزي  الشولي_  سماح  وتؤكد 
البرامج التدريبية التي حضرتها كانت تتضمن 
مباشر  بتدريب  تنتهي  ومراحل  وحدات 
بالتطبيق  نباشر  املعرفة  نتلقى  بعدما  وعملي، 
الذي يساعد علي حتقيق الهدف املنشود من 

إقامة الدورة أو حتى ورشة العمل. 
بالفرق  شعوري  أخفيكم  »ال  وتضيف: 
الدراسية.  والقاعة  التدريبية  القاعة  جو  بني 
فنسمات جو القاعة التدريبية حتمل بني طياتها 

التدريب يك�سب الطالب مرونة وقدرة على التكيف وثقة يف النف�س

 الأ�ســتـــاذ الـــذي يـــرى اأن قطـــار املعــرفـــة فاتـــه ل تــرجــى 

مـنـــه فــائــــدة ل لـنــفــ�ســـه ول لــطـــالبــــــه

،،

،،

،،
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العمل  روح  وجود  واألهم  واملتعة،  احلماس 
اجلماعي، بينما أفتقد إلى هذا كثيرا ولألسف 

في أجواء معظم القاعات الدراسية«.

توجه جديد 
 ولكي نحقق الرقي بالعقول إلى مستويات 
باإلبداع،  يوصف  ما  ولننجز  العليا  التفكير 
يقترح اخلبراء أن نأخذ من أساليب التدريب 
احلديثة ونوظفها في حتسني عملية التدريس، 
أساليب  عن  نستغني  لن  ذاته،  الوقت  وفي 
التدريب،  عملية  إلجناح  التقليدية  التعليم 
فمثاًل، تعد احملاضرة من أقدم أساليب التعليم، 
اجلوانب  لتوضيح  نستخدمها  زلنا  ما  التي 
العصف  طريقة  تعد  وباملثل،  املهمة،  النظرية 
التي  احلديثة،  التدريب  طرق  إحدى  الذهني 

باإلمكان تطبيقها لتدريس بعض املواد. 
سهام  دكتورة  تضيف  الصدد  وبهذا 
العيسى، عضو هيئة التدريس بجامعة األميرة 
بني  املزاوجة  نحو  جديد  توجه  »هناك  نورة: 
نخلط  أن  أي  والتدريس،  التدريب  عمليتي 
العملية التدريبية بالتدريس كي نحرر التدريس 
من كونه مجرد تلقني ونقل معلومات بإمكان 
الدارس تناولها بنفسه، ويتم ذلك عبر تقسيم 
ساعات  تخصص  حيث  احملاضرة،  ساعات 
احملاضرة األولى للجانب النظري املعرفي، وبعد 
ذلك يتم عمل ما يشبه الورش التدريبية التي 

يطبق فيها ما مت تعلمه«.
وتضيف قائلة: »إنه ال ميكن تعميم هذه 
الطريقة على جميع املواد، فبعض املواد العلمية 
تكون مناهجها غنية باحلقائق والنظريات التي 

ال بد من التسليم بها«. 
وحول هذا التحول تقول سامية املبارك: 
»يبقى أن نقول إن هذا التحول املطلوب من 
إلى  يحتاج  بل  اليسير،  باألمر  ليس  املعلم 
جهود هائلة من املعلم ومن اجلهات احلكومية 
املختصة في سبيل حتقيق هذه املنظومة ومن 

أهمها توفير قاعات وفصول ذات مواصفات 
ممارسة  من  املعلم  يتمكن  حتى  خاصة 
مع  يتناسب  ال  ما  وهو  التدريبية،  العملية 
القاعات املهيأة لعمليات احلفظ والتلقني من 
طرف واحد، كذلك تدريب املعلمني على 
مهارات التدريب وأساليبه وطرائقه ووسائل 
التقنيـــــــة احلديثة واالستمرار في تطوير ما 
تعلموه حول هذا املجال، ويتم تقدمي هذه 
إصداراتها  ألحدث  وفقا  بانتظام  الدورات 

العاملية لتدريب املدربني«. 

مواصفات عاملية
ويختم الدكتور طريف بقوله: »إن العاملية 
ليست ظرف مكان، أو رقعة جغرافية مقصورة 
جهود  ولكنها  بعينها؛  ومنظمات  دول  على 
ووضعها  رؤية  لتحقيق  بدأب  بذلت  منظمة 
موضع التنفيذ، في ظل االلتزام الصارم مبعايير 
معينة لضبط جودة األداء، من خالل أفراد مت 
تدريبهم وفق أفضل الطرق التدريبية املتاحة، 
هدفًا،  بوصفه  بالفرد  وعناية  تقييم  ووفق 
ظل  وفي  املتكاملة.  العملية  تلك  ووسيلة، 
للتدريب  احملوري  الدور  يتضح  التصور  هذا 

االرتقاء  بواسطتها  يتسنى  التي  األداة  بوصفه 
مبستوى الطالب، الذي يجب أن يتحلى بقدر 
الشخصية  والقدرات  املهارات  من  مناسب 
الكفيلة بصقل إمكاناته مبا يسمح باستيعاب 
كذلك  واالرتقاء  السريعة،  التقنية  التطورات 
مبستوى املعرفة التي تؤهله للنجاح في املجالني 
البحثي واملهني بعد التخرج. واألمر ذاته ينطبق 
على عضو هيئة التدريس الذي يعتبر رأسمال 
العاملية،  بلغت  التي  التعليمية  املؤسسات 
ظروف  وليست  إنسان،  ظرف  هي  فالعاملية 
اخلطوة  بأن  القول  لنا  يحق  هنا  ومن  مكان. 
مبواصفات  معلم  إعداد  العاملية  لبلوغ  األولى 
األولى على  اخلطوة  املعلم  عاملية، حيث ميثل 
ما  وهو  التعليمية،  مؤسساتنا  عاملية  درب 
يتطلب حتليه بعقل منفتح، ناقد، مبدع، قادر 
على التعبير عن آرائه بصورة تلقائية سليمة، 
يطرح األسئلة الصحيحة املناسبة في التوقيت، 
وبالطريقة املالئمة، َينقد وُينقد، يفكر ببطء 
هذا  كل  إزاء  ويلتزم  بسرعة،  قراره  ويتخذ 
للحفاظ  اجلوهرية  األخالقية  والقيم  باملعايير 

على هويته الدينية والعربية.

قضية ا لعدد

املــوؤ�ســ�سات التعليمية ل حتتاج اإىل من يديرها بل من ي�سيف اإليـها

القائد الفعال يتيح لع�سو هيئة التدري�س باأن ُيظهر اأح�سن ما فيه
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صفات  القائد واحتياجات األتباع

القيادة األكاديمية.. مهارة استشراف المستقبل

قراءة الكتاب الجامعي

االجتماعات  إدارة فعالة أو ممارسات محبطة
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يقول ابن اجلوزي  رحمه اهلل : ».. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى 
غاية ما ميكنه، فلو كان يتصور لآلدمي صعود السماء لرأيت من 

أقبح النقائص رضاه باألرض . .«.

إشراقة قلم

هل أتاك نبأ اليابانيني كيف تسوروا احلضارة، 
وأسراره،  علومه  الغرب  من  نقلوا  وكيف 
كان  الذي  أوساهيرا(   )تاكيوا  نبأ  هو  ذلك 
عمليًا  ومنوذجًا  الهمة،   علو  في  حيًا  مثااًل 
التحدي لتحقيق املهمة، فكان بحق رمزاً  في 

رياديًا للسائرين إلى القمة.
ألستسهلن الصعب أو أدرك املني

فما انقادت اآلمال إال لصابر
في  مجداً  الرؤية،   واضح  )تاكيو(  كان 
ليدرس  اليابان  ابتعثته  أمنيته،  إلى  الوصول 
األملانية  هامبورغ  جامعة  في  العلمية  امليكانيكا 
يحمل  وعاد  ظهره،  للدكتوراه  فأدار  آخرين  مع 
التغيير  وعصى  النهضة،  وأسس  القوة،  سر 
سأنقل  بل  عنه،  باحلديث  أسـتأثر  لن  السحرية، 
يقول: و)بتصرف(..  نفسه  عن   حديثه 
»ذهبت إلى هناك وأنا أحمل حلمي اخلاص، بأن 

أصنع محركًا صغيراً«.
وحـــدة  صناعــة  لكل  أن  أعرف  كنت 
من  وبداًل  كلها.  الصناعة  سر  هي  أساسيـــة، 
أخذوا  املعمل،  إلى  األساتذة  يأخذني  أن 
عرفت  حتى  فقرأت  ألقرأها،  كتبًا  يعطونني 
ظللت  ولكنني  كلها،  امليكانيكا  نظريات 
يحل. ال  لغز  أمام  أقف  وكأنني  احملرك،   أمام 

محركات  معرض  عن  قرأت  يوم،  ذات  وفي 
إيطالية الصنع، فذهبت، ووجدت فيه محركًا، 

ثمنه يعادل مرتبي كله، فاشتريته،  وحملته 
وكأنني  إليه،  أنظر  جعلت  ثم  حجرتي،  إلى 
لنفسي:  قلت  اجلواهر.  من  تاج  إلى  أنظر 
هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع 

محركًا كهذا، لغيرت اجتاه تاريخ اليابان.
الغطاء  رفعت  أن  بعد  احملرك،  منظر  رسمت   
أفككه،  جعلت  ثم  أجزاءه،  يحمي  الذي 
الورق  على  رسمتها  قطعة،  فككت  وكلما 
بغاية الدقة، وأعطيتها رقمًا، وشيئًا فشيئًا حتى 
فككته كله، ثم أعدت تركيبه من جديد. ثم 

أدرت احملرك.. فاشتغل.
حسنًا  فقــال:  بعثتنا  رئيس  إلى  النبأ  حملت 
ما فعلت، سآتيك مبحرك متعطل، وعليك أن 
اخلطأ، وتصححه،  تفككه، وتكشف موضع 
أخذت  الشاق،  العمل  من  أيام  عشرة  وبعد 
كانت  وكم  احملرك،  إلدارة  تقترب  يدي 
سعادتي واعتزازي بعد ما سمعت صوت احملرك 
لقد جنحت. لقد أصلحته ..   وهو يعمل .. 

أن  اآلن  عليك   : البعثة  رئيس  قال  ذلك  بعد 
تصنع القطع بنفسك ، ثم تركب منها محركًا،

 

التحقت  ذلك،  أفعل  أن  أستطيع  ولكي 
النحاس،  وصهر  احلديد،  صهر  مبصانع 
بدلة  ألبس  عامل  إلى  حتولت  واألملنيوم، 
صهر  عامل  جانب  إلى  صاغراً  أقف  زرقاء، 
وكأنه  وأخدمه  أوامره  أطيع  كنت  املعادن، 
اليابان. أخدم  كنت  ولكنني  عظيم،   سيد 

بأمري،  اليابان(  )إمبراطور  امليكادو  علم 
آالف  خمسة  اخلاص،  ماله  من  لي  فأرسل 
جنيه إجنليزي ذهبًا، اشتريت بها آالت وأدوات 
مصنع كاملة،ثم شحنتها إلى اليابان، بعد أن 
وعندما  ادخرت.  ما  وكل  راتبي  استفرغت 
)امليكادو(  إن  لي:  قيل  اليابان  إلى  وصلت 
إال  مقابلته  أستحق  لن  قلت:  يراني،  أن  يريد 

وبعد  كاماًل.  محركات  مصنع  أنشئ  أن  بعد 
عشرة  مساعدي  مع  حملت  سنوات  تسع 
قاعة  في  ووضعناها  القصر،  إلى  محركات 

خاصة ثم أدرناها.
أعذب  هذه  قال:  ثم  فابتسم،  امليكادو  دخل 
صوت  حياتي،  في  سمعتها  موسيقى 
قوة  نقلنا  هكذا  خالصة.  يابانية  محركات 
الغرب، إلى  اليابان  ونقلنا  اليابان،  إلى   أوروبا 

البيت  إلى  السعيد ذهبت  احلدث  وبعد ذلك 
فنمت 10 ساعات كاملة ألول مرة في حياتي 

منذ خمس عشرة سنة«. 
إن لكل واحد منا ثروته الهائلة، وقوته اجلبارة 
التي ال ميكن أن ينازعه عليها أحد، كل واحد 
منا ميتلك مصادره اجلسمية والنفسية والفكرية 
اخلاصة، وهي أعظم وأغلى ما ميكن أن منلكه 

في حياتنا، }وفي أنفسكم أفال تبصرون{.
فقدراتك وطاقاتك هي رأسمالك الشخصي، 
اكتشافه،  تستطيع  داخلك  في  مكنون  كنز 
وعمالق رابض في أعماقك بإمكانك إيقاظه، 
من  العزم  بأولي  إال  يعترف  ال  اليوم  فالعالم 
صهوات  على  القادمني  املثابرين،  الناجحني 

اإلبداع في ميادين االختصاص..
تسلح باإلرادة للمعالي ...

وباإلصرار للرتب العوالي
وكن للسبق ذا قلب قوي ...

عصي للشدائد ال يبالي
إرادتنا وعزم واقتدار ...

وذا اإلصرار شرط للمعالي
   الزمن مير بسرعة، وليس له استعداد 
ينفر  الذي  واملبادر  البطيء،  النتظار 
مع الفجر هو من يكسب املنافسات، 
وأما من توقظه الشمس فحتمًا سيجد 

الطريق مزدحمًا.

إذا كانت 
النفوس كبارًا

جنــيـــــب الصمــدي

مهارات- العدد الثاني - محرم 1431هـ32



33 مهارات- العدد الثاني - محرم 1431هـ

في الصميم

من صفات القائد الفعال القدرة على التحكم، 
واألتباع،  النفس  في  التحكم  على  القدرة  أي 
لكن هذا التحكم له قواعد وأصول، أما إذا أتى 
يفقد  فإنه  وعنيفة،  مفاجئة  بصورة  التحكم 
الكثير من فعاليته. ويجب أن يكون القائد قوي 
الواضح  التفكير  على  يحافظ  كي  الشخصية 
والضغوط،  املتاعب  من  الرغم  على  املنطقي 
ويبحث عن احلقيقة ويتمسك بها بكل إصرار، 
مهما كلفه األمر، ويثبت في املآزق بكل صبر 

حتى لو تراجع اجلميع من حوله وانسحبوا. 

احلضور .. واملعرفة
من  والتدقيق  واملتابعة  املستمر  القائد  وجود  إن 
بالتفاصيل، كل هذا يشعر اآلخرين  قبله ومعرفته 
القراءة  وكذلك  العادل  التحكم  على  بقدرته 
السريعة لألحداث والتفاعل معها بشكل إيجابي.

دور القيادة في عملية التغيير والتطوير
املتفق  احلل  هما  والتطوير  التغيير  كان  وإذا 
عليه إلنقاذ الكثير من املؤسسات واملنظمات، 
ال  والتطوير  التغيير  أن  على  نتفق  أن  فعلينا 
يتمان إال بوجود عناصر قيادية تؤمن بضرورة 

مثل هذا التطوير والتغيير.
يتحلى  أن  القيادة  زمام  يتولى  فيمن  ويجب 

مبا يلي:
> القدرة على التحكم.

> قوة الشخصية.
> القدرة على التخطيط ووضع االستراتيجيات.

> قوة التحمل واإلرادة.

> اخللفية الثقافية والعلمية.
> الرؤية الشمولية والواقعية.

> املسؤولية في اتخاذ القرارات.
> قبول اقتراحات واعتراضات الغير وتطويرها.
وهنا البد أن نؤكد أن التغيير والتطوير اليعنيان 
بالضرورة جتاهل التجارب والنجاحات السابقة 
البناء  هو  املطلوب  بل  املنظمة،  أو  للمؤسسة 
على جناحات املؤسسة وعوامل قوتها ومعاجلة 
الضعف  عوامل  أو  الفشل  أسباب  تالفي  أو 

الظاهرة أو الكاملة.

نظرة الناس إلى القائد
القائد  إلى  نظرتها  الناس وتتفق في  قد تختلف 
السلبية  النظرة  هذه  جتاهل  ميكن  ال  ولكن 
في  النجاح  عوامل  أحد  ألنها  منها،  واإليجابية 
املنظمة أو املؤسسة ألن لكل قائد أتباعًا ويشكل 
اإليجابية(  النظرة  )أصحاب  املخلصون  األتباع 
الوجه املكمل للقائد، إذ من دونهم ال يستطيع 
األهداف  وحتقيق  مخططاته  تنفيذ  القائد 
املستقبلية. ويسبق وجود القائد في العادة وجود 

األتباع، فالقائد هو الذي يشكل األتباع.
ومييل الناس إلى ربط النجاح والفشل بشخص 
مبجموعة  ربطه  من  أسهل  ذلك  ألن  القائد، 
الذي  وعلى  واألحداث،  الظروف  من  معقدة 
النظرة  هذه  يراعي  أن  الناس  قيادة  في  يرغب 
في  واضعًا  ويتصرف  انطباعاتهم  ويفهم 

حساباته توقعات الناس واألتباع.
القيادة  عن  به  اخلاص  تصوره  إنسان  ولكل 

وشخصية القائد، بل قد يتخيل شكل القائد 
وتصرفاته وطريقة حياته، وتشير الدراسات إلى 
في  التصورات  على هذه  يعتمدون  الناس  أن 
حتديد مدى جناح املنظمة أو تكوين انطباعهم 
في  ما  جناح شخص  فرص  مدى  األولي حول 
قيادتهم، ولذلك جند الكثيرين يحكمون على 
أداء قائدهم بناًء على تصرفاته وشكله وكالمه 
وحركاته بداًل من احلكم عليه بناًء على قدرته 
على التخطيط وحتقيق األهداف التي يرسمها 
ألتباعه، وهذا خطأ كبير.. فقد يحب الناس 
املنظر  جميل  أنه  ملجرد  شيئًا  يحقق  لم  قائداً 

حلو اللسان، والعكس صحيح.
احلكم  هذا  أسباب  أحد  هو  التعجل  ولعل 
واألهداف  املخططات  نتائج  ألن  الناضج؛  غير 
تتجسد  ال  القادة  يضعها  التي  املستقبلية 
طويل،  وقت  مضي  بعد  إال  الواقع  أرض  على 
لتكوين  انطباعات  إلى  الناس  يلجأ  وبالتالي: 
حكم سريع على القائد وفعاليته، فإذا اتفقت 
أذهانهم  في  التي  الصورة  مع  القائد  حقيقة 
يعطونه الثقة ويتبعونه راضني، ورغم خطأ هذه 
النظرة فإنها طبيعة بشرية ال نستطيع تغييرها.

صفات

القائد   
واحتياجات األتباع

أ.د. طارق احلبيب
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قيادة وريادة

وتعرف القيادة بأنها: قدرة إنسان ما على التأثير 
طواعية  قيادته  يتقبلون  بحيث  اآلخرين  في 
العترافهم التلقائي بقيمته، وقدرته على حتقيق 
وانتماءاتهم  آمالهم،  عن  والتعبير  أهدافهم 
وطموحاتهم، ولذلك فإن للقيادة عالقة تفاعل 

بني أربعة متغيرات أساسية هي:
> صفات القائد الشخصية وخصائصه.

> صفات املرؤوسني وخصائصهم.
> طبيعة العمل وخصائصه.

واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  الظروف   <
السائدة في البيئة احمليطة. 

أهمية القيادة األكادميية ومهامها
النظر  عند  األكادميية  القيادة  أهمية  تتضح   

إلى األسباب التالية:

العناصر املشاركة في أداء األعمال واملهام  > تعدد 
باجلامعة واختالف تكوينهم النفسي واالجتماعي 

واحتمال تضارب أهدافهم ومصاحلهم.
> التطور املستمر في مستويات الكفاءة واإلنتاجية. 
التي تتعامل معها  > تعدد اجلهات ذات الصلة 

أي مؤسسة. 
> االعتماد املتزايد في كثير من اجلامعات على 
إلنــــجاز  متخصصــــة  أخـــــرى  مـــؤســسات 

مهـــام ال تستطيعها اجلامعة املعنية ذاتها.
> التغيير املستمر واملتسارع في الظروف احمليطة 

باجلامعات.
االقتصادية،  واألوضاع  الظروف  تطور   <
والسياسية، والتقنية، واالجتماعية والثقافية، 
وما ينتـــج عنها من فـــرص متجددة للجامعات 

وما تسببه لها من معوقات ومهددات.

القيادة الأكادميية.. مهارة ا�ست�سراف امل�ستقبل
تهتم القيادة األكادميية بعقل اإلنسان وطاقاته الفكرية والذهنية، وترى أن أساس السلوك 
شتى  من  لإلنسان  الواردة  املعلومات  مع  تتعامل  التي  العقلية  العمليات  هو  اإلنساني 
املصادر،كما تعنى القيادة األكادميية القدرة على االنتقال باجلامعة أو املؤسسة األكادميية ألن 

تكون مؤسسة أكثر كفاءة وقدرة على حتقيق أهدافها بأقصى ما لديها من طاقات. 

د. داود املعايطة
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قيادة وريادة

وجود  ضرورة  تفرض  السابقة  األسباب  كل  إن   
جهود  تنسيق  تتولى  متميزة  أكادميية  قيادات 
العالقات  وضبط  األداء،  في  املشاركة  العناصر 
مع اجلامعات واملؤسسات اخلارجية ذات الصلة، 

وتلك الفئة املطلوبة هي فئة القادة األكادمييني.
تنفيذية  الفعالة خطوات  األكادميية   وللقيادة 

من أهمها:
> البدء بتحديد ما يجب عمله لتحقيق األهداف.
> البحث عن التميز والتفوق على اآلخرين.

> التركيز على حتديد رسالــــة ورؤيـــة اجلامعـــة 
وما يشكل األداء املتميز.

البشر  بني  االختالفات  واستيعاب  املرونة   <
والبعد عن النمطية.

> قبول التحدي والترحيب بالعمل مع األقوياء.
> البعد عن طلب الشعبية والتركيز على النتائج.
> مواجهة التحديات التي تتعرض لها اجلامعة.

على  اجلامعة  أداء  في  نوعية  نقلة  إحداث   <
اختالف توجهاتها.

واملالية  اإلدارية  العمليات  هيكلة  إعادة   <
داخل اجلامعة.

> العمل بأسلوب اإلدارة الالمركزية، واالبتعاد 
عن أساليب اإلدارة البيروقراطية.

> تبني األفكار والتجارب اإلبداعية.
> زيادة اإلنتاجية، وتوفير الوقت والتكلفة.
> حتقيق أقصى درجات الفاعلية والكفاءة.

> التخلص من األساليب والطرق التقليدية 
في القيادة.

والدراسة  بالبحث  يهتم  األكادميي  فالقائد 
وجتميع املعلومات وينظر للمستقبل وال يصرف 
جانبًا كبيراً من وقته في احلديث عن املاضي، 
كما أن لديه القدرة على حصر البدائل املتاحة 
ومييل  مشكلة،  أي  عن  البحث  عند  أمامه 
ولكن  املخاطر  وحتمل  والتطوير  التجديد  إلى 
اتخاذ  في  وله منهج واضح  بحساب ودراسة، 
بدقة  اجلامعة  أهداف  يحدد  فهو  القرارات، 
ويتعرف على سياسات واستراتيجيات التعليم 
الظروف احمليطة،  أنه يهتم بدراسة  فيها، كما 
ويحرص  والفشل،  النجاح  فرص  وتقييم 
كذلك على توضيح املهام املطلوبة من مرؤوسيه 
سيعملون  التي  الظروف  طبيعة  لهم  شارحًا 

بالرؤساء  اإليجابي  اتصاله  إلى  باإلضافة  فيها، 
حتى  الكاملة  املسؤولية  واستشعاره  والزمالء، 
في تصرفات اآلخرين، وبالتالي يستطيع حتقيق 
وتوطيد  الشخصية،  وأهدافه  اجلامعة  أهداف 

عالقته بالرؤساء والزمالء واملرؤوسني.
خصائص القائد األكادميي 

مع  يتعايش  الذي  األكادميي  القائد  يتميز 
بعدة خصائص،  للمستقبل  ويتهيأ  املتغيرات 
خاصة  املهارات،  وتعدد  املعرفة،  تنوع  مثل 
التخصص،  ومرونة  اإلنسانية،  املهارات 
يتجنب االقتصار على تخصص واحد، يدير 
املتفاعلة  الفرق  من  شبكة  في شكل  منظومة 
منه  املوجه  طبيعة  إلى  أقرب  احملور،  في  وهو 
على  ويركز  بالتكنولوجيا  يؤمن  القائد،  إلى 
التطبيق الناجح، يقبل التغيير ويوظفه لتحقيق 

أهداف اجلامعة.
املهارات  مجموعة  األكادميي  القائد  ويستثمر 
الرؤية   ( منها:  املنظمة،  أهداف  لتحقيق 
باآلخرين،  واإلحساس  لألمور،  النافذة 
التغيير،  وتوقع  املستقبلية،  والبصيرة 
واملهارة  الطويل،  والنفس  األحداث  وتوجيه 
التكنولوجية، ومواجهة الضغوط، واالنفتاح، 
واإلقدام  القرارات،  واتخاذ  اجلماعات  وإدارة 
املهمة خلق  من سماته  أن  العمل، كما  على 
الثقة بينه وبني األفراد، حيث إن نقطة البداية 
هي أن يثق املدير في األفراد ويثق في قدراتهم 

وفي إخالصهم ومهاراتهم. 
حتتاجه  الذي  العلمي  البحث  جانب  إلى   
اجلوانب  أحد  ميثل  فهو  األكادميية  القيادة 
املرتكزات  وأحد  الشاملة،  للتنمية  املهمة 
األساسية للبيئة األكادميية، وما ذلك إال لكونه 
تطورات  آفاق  فتح  في  رئيسيًا  دوراً  يؤدي 
جديدة ومثمرة في عاملنا املعاصر في مختلف 
امللك  جامعة  أدركت  هنا  ومن  املجاالت. 
به  فاهتمت  العلمي  البحث  أهمية  سعود 
فيها  األكادميية  القيادة  من  إميانًا  بالغًا  اهتمامًا 
الضرورية  الروافد  أحد  العلمي  البحث  بأن 
لالرتقاء مبستوى التعليم في اجلامعات، ولهذا 
فقد قامت اجلامعة باعتماد عدد من الكراسي 

على  والعلماء  الباحثني  لتحفيز  البحثية 
اإلبداع واالبتكار في مختلف امليادين، ساعية 
ملنسوبيها  العلمي  اإلنتاج  حركة  تعزيز  إلى 
هم  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  وبخاصة 
الفكر،  وقادة  املجتمع،  في  الباحثني  صفوة 

وأنصار املعرفة.
يتصدر  إذن  اجلامعات  في  العلمي  فالبحث   
اهتمامات القيادة األكادميية وما ذلك إال لكونه 
معياراً مهمًا للحكم على مدى قيامها بدورها 
القيادي، إضافة إلى أن سمعتها ومكانتها ترتبط 
وبقدرة  تنشرها،  التي  بالبحوث  مباشر  بشكل 
هيئتها التدريسية على مواصلة اإلنتاج العلمي 

ضرورة التدريب
بالتطورات  يحفل  احلاضر  عصرنا  وألن 
مشكالت  فهناك  املستمرة،  واالكتشافات 
عديدة تعترض التدريس اجلامعي، مما يستدعي 
التدريسية في  الهيئات  ضرورة تدريب أعضاء 
اجلامعات بتوجيهات من القيادة األكادميية، لكي 
املختلفة،  التطورات  مواكبة  للمتدرب  يتسنى 

واكتساب املعارف واخلبرات اجلديدة. 
أحد  يعد  اخلدمة  أثناء  في  التدريب  أن  كما 
هيئة  أعضاء  تطوير  في  األساسية  الركائز 
إكساب  ألن  والطالب،  واملوظفني  التدريس 
التدريبية عملية  املهارات  التدريس  هيئة  عضو 
قبل  باإلعداد  يتعلق  أحدهما  وجهني،  ذات 
دخول املهنة، واآلخر يتعلق بالتدريب في أثناء 
اخلدمة، ومعنى ذلك أن الوجهني متكامالن، وأن 

اإلعداد هو مجرد بداية الطريق للنمو املهني. 
ومن هنا تبرز أهمية التدريب في أثناء اخلدمة 
جامعة  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  بالنسبة 
املهني،  للنمو  السبيل  بصفته  سعود  امللك 
الثقافية  اخلبرات  من  مزيد  على  وللحصول 
ما من شأنه رفع مستوى  واالجتماعية، وكل 

أدائهم مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم. 
إلى  األكادميية  القيادة  تنظر  أن  املهم  فمن 
للسياسات  األمثل  السلوك  هو  التدريب  أن 
في  سواء  املقبلة،  السنوات  خالل  التطويرية 
جامعة امللك سعود، أو بقية اجلامعات األخرى 

في الداخل واخلارج.
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ويهدف التدريب في أثناء اخلدمة التعليمية إلى 
وتعزيز  احلديثة،  التربوية  بالطرق  اإلملام   <
في  التدريس  هيئة  أعضاء  خبـــــرات 
باملشكالت  وتبصيرهم  التخصص،  مجال 

التعليمية ووسائل حلها. 
> رفع مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في 
املادة وتطوير مهاراتهم التعليمية، ومعارفهم 

وزيادة قدرتهم على اإلبداع والتجديد. 
التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات  تغيير   <
وسلوكهم إلى األفضل، وتعريفهم بدورهم 

ومسؤولياتهم في العملية التربوية. 
> زيادة الكفاية اإلنتاجية لعضو هيئة التدريس، 
ومساعدته على أداء عمله بطريقة أفضل، 

وبجهد أقل، وفي وقت أقصر.
استراتيجي  منهج  ضمن  التدريب  ويؤثر   
قــدرات  وتطويـــر  وتنمية  إلعـــداد  متكامــل 
في  األكادميييــن  القــادة  ومهارات  ومعارف 
يبـــدأ  حيــث  األكادمييــة،  اإلدارة  مجــاالت 
التدريب منذ بداية تشكيل القائد األكادميي 
في مراحل دراسته في كليات اإلدارة التربوية، 
وميكن دعم أثر التدريب من خالل مجموعة 
احلوافز  كنظم  البشرية  املوارد  تنمية  نظم  من 

والرواتب وغيرها.
 ونظراً ألهمية التدريب في ترشيد أداء األفراد 
يتطلب  األمر  فإن  اإلنتاجية  كفاءتهم  ورفع 
العلمية  األسس  على  النشاط  هذا  يقوم  أن 
املوجودة  الفعالية  لتحقيق  الالزمة  والعملية 
العملية على  ترتكز هذه  وأن  منه،  واملطلوبة 
تنفيذ  يتبعها  ثم  الدقيق  العلمي  التخطيط 
وتلعب  جاد،  وتقومي  واعية  فعلية  ومتابعة 
أداء  تطوير  في  بارزاً  دوراً  األكادميية  القيادة 
والطالب  واملوظفني  التدريس  هيئة  أعضاء 
بفتح املجال للجميع لاللتحاق بالدورات التي 
يحتاجون إليها وفي أي وقت يشاؤون لتنمية 
العمل،  أثناء  في  كفاءتهم  ورفع  قدراتهم، 
واستحداث عمادة تطوير املهارات خير شاهد 

على ذلك.

القيادة األكادميية واجلودة العاملية
اجلودة  وإدارة  قياس  في  احلديثة  االجتاهات  إن   
والعمل  النظرة  ضيق  تفادي  على  تعمل  ال 
املتمثلة  اجلامعي  التعليم  قياس مخرجات  على 
ومهارية  ومعرفية  اجتاهية  خصائص  توافر  في 
ميتد  بل  فحسب،  اخلريجني  في  وسلوكية 
تقدمي  عناصر  جودة  إلى  اخلدمة  جودة  قياس 
البكالوريوس. التعليمية على مستوى  اخلدمة 

البريطانية  العالي  التعليم  وزارة  قامت  ولقد 
تلك  جودة  لتقييم  دائمة  جلنة  بتشكيل 
األولى  اجلامعية  الدرجة  العناصر على مستوى 
عام 1992، كما  في  البريطانية  اجلامعات  في 
الدراسة في  لتقييم جودة  أنشئ مجلس أعلى 
األمريكية  اجلامعات  في  البكالوريوس  مرحلة 
في  اللجنتان  اتفقت  ولقد   .1995 عام  في 
أكتوبر  في  ممثليهما  بني  عقد  مشترك  اجتماع 
املعايير  على  ستانفورد  جامعة  في   1995
ومن  اخلدمة.  جودة  لتقييم  اتباعها  الواجب 
امللك  األكادميية في جامعة  القيادة  هنا تسعى 
العاملية  اجلودة  مستوى  إلى  للوصول  سعود 
هيئة  أعضاء  ومستوى  ومقرراتها  برامجها  في 
وكل شيء  ومبانيها  وجتهيزاتها  فيها  التدريس 
داخل حرم اجلامعة قابل لتطبيق معايير اجلودة. 
العالي على املستوى  التعليم  وقد أصبح تقومي 
التعليمية،  العملية  من  يتجزأ  ال  جزءاً  العاملي 
جميع  تشترطه  أساسيًا  شرطًا  أصبح  كما 
هيئات االعتماد األكادميي العاملية، بل إن بعض 

في  زادت  قد   )ABET( مثل  الهيئات  تلك 
عام )2001/2000( خالل مراجعة شروطها 
العتماد البرامج من األهمية التي توليها لعملية 
التقومي. فبعد أن كان تقومي املخرجات التعليمية 
واحداً من شروط االعتماد األكادميي في وثيقة 
احملور   )2000( وثيقة  في  أصبح   )1998(
الرئيسي لعملية االعتماد برمتها. كما أن هيئة 
)AACSB( تعيد النظر هذه األيام في شروطها 
لالعتماد األكادميي، حيث تولي عملية التقومي 
مؤسسات  نسبة  فإن  ولهذا  أهمية.  أكثر  دوراً 
التعليم العالي في الواليات املتحدة التي تطبق 
لديها  التي  أو  التقومي  في  متنوعة  أساليب 
تصل  تطبيقها  في  للبدء  جاهزة  شبه  خطط 
املؤسسات  تلك  مجموع  من   )%97( إلى 
ويأتي التقييم محوراً رئيسيًا في عملية شاملة 

تستهدف جتويد التعليم اجلامعي عمومًا. 
نظام  استحداث  فكرة  مناقشة  بدأت  وقد 
والنوعية  اجلودة  وحتسني  لضمان  مهني 
»خطة  إطار  في   1997 منذ  مركزي  بشكل 
الفكرة  وترسخت  العالي”  التعليم  لترشيد 
حول  العمل  فريق  تقرير  في  سنتني  بعد 
“التوجهات املستقبلية للتعليم العالي«، ومن 
العالي«  التعليم  »استراتيجية  مسودة  في  ثم 
وزراء  قرار  التوجه  هذا  وأكد   .)2001(
الوطن  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
 -  25( القاهرة  في  الثامن  املؤمتر  في  العربي، 
العربية  الدول  الذي حث   )2001/12/27
على إنشاء هيئات وطنية شبه مستقلة لضمان 
اجلودة وحتسني األداء النوعي ملؤسسات التعليم 
لتحسني  امللحة  احلاجة  مع  وجتاوبًا  العالي.. 
وتطوير التعليم العالي مت تأسيس الهيئة الوطنية 
لالعتماد واجلودة والنوعية كهيئة شبه مستقلة 
في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في 2002/1/27، والهدف العام من وجود 
العالي  التعليم  نوعية  حتسني  هو  الهيئة  هذه 
وترشيده ليتجاوب مع األولويات االستراتيجية 
خالل  من  والنوعية  اجلودة  وضبط  الوطنية، 
البرامج  العتماد  واضحة  وتعليمات  منهجية 

اجلديد، وللتقييم املستمر للبرامج القائمة. 

قيادة وريادة
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 )1/2( ـ الوسم )وضع عالمات( 
 Marking

عندما يقرأ الطالب فصاًل، فإن إحدى الطرق 
املفيدة لإلشارة إلى النقاط املهمة هي وسمها 
بقلم ملون، أو بوضع خط حتتها أو من حولها. 
عندما  فقط  مهمًا  يصبح  الوسم  هذا  أن  بيد 
للتفاصيل  وليس  الرئيسية،  للنقاط  ُيستخدم 
األقل أهمية. وهذا بالطبع يستدعي أن يكون 
املهمة  األفكار  التمييز بني  على  قادراً  الطالب 

واألفكار املساعدة. 

على  الطالب  تساعد  نفسها  الوسم  عملية  إن 
ما  فهم وتذكر  املادة، وتساعده على  في  التركيز 
فإنه  املهمة  للموضوعات  القارئ  وبوسم  يقرأ. 
النقاط  أهم  معرفة  خالل  من  سهلة  املادة  يجعل 
التي ينبغي التركيز عليها عندما يعود للمراجعة. 

)2/2( ـ كتابة احلواشي 
 Annotatkni

إن كتابة احلواشي بنفس القدر من الفائدة إن لم 
تكن أكثر فائدة للتعرف على النقاط األساسية 
الالحقة،  والقراءة  التمهيدية  القراءة  أثناء  في 

هي  احلواشي  وكتابة  بالوسم.  قورنت  ما  إذا 
بكلماته(  الطالب  )يصوغها  مذكرات  كتابة 
الدراسي. وتشمل  الكتاب  في  الهوامش  على 
خاصة  رموز  استخدام  أيضًا  احلواشي  كتابة 
في  املهمة  الكلمات  أو  النقاط  على  للداللة 
املنت. وينبغي على املدرس تشجيع طالبه على 
كتابة احلواشي املشتملة على التوضيحات، أو 
التساؤالت، أو الفوائد على الكتاب اجلامعي. 

كونها  من  أهميتها  احلواشي  كتابة  وتستمد 
باستخدام  املهمة  النقاط  كتابة  تتطلب 
الكلمات اخلاصة. وكما هو احلال مع الوسم، 
فإن الطالب قد يجد أن كتابة احلواشي تصبح 
الثانية،  القراءة  أثناء  في  إذا متت  فائدة  أكثر 
األكثر  النقاط  هي  ما  قرر  قد  يكون  أن  بعد 
بني  عليها  التعليق  تستدعي  التي  أهمية 

السطور أو على الهامش. 

مختصرة  الهامش  مذكرات  تكون  أن  بد  وال 
الرئيسية،  النقاط  تلخص  أن  وينبغي  جداً، 
النص  في  الرئيسية  األفكار  إلى  تشير  وأن 
يقوم  التي  للملخصات  وإضافة  املقروء. 
له  ميكن  الهامش،  على  بكتابتها  الطالب 

استخدام بعض الرموز للكلمات الشائعة التي 
فهمها هو حتى ولو لم تكن هذه الرموز شائعة 

عند اآلخرين، ومنها: 

> فكرة أساسية ) فك(.

ملخص )م(.

> مثال )ث(.

> تعريف )تع(.

> أهم النقاط )1، 2، 3(.

> نقاط غير واضحة )؟(.

> نقاط مهمة )*(.

د. صالح النصـار

قراءة الكتاب الـجامعي..
مرة أخرى

العامة  املبادئ  عن  املاضي  العدد  في  النصار  صالح  الدكتور  حتدث 
قراءته،  املهمة عند  بالكتاب اجلامعي واالستراتيجيات  تتعلق  التي 
و كنا قد توقفنا عند حديثه عن استراتيجيات القراءة الفعلية التي 
العدد  الذهن، ونكمل في هذا  املقررة في  املادة  تساعد على رسوخ 
مقال كاتبنا املتميز عن وسائل حتقق استراتيجيات القراءة الفعلية 

واستراتيجيات املراجعة أيضا.

2-2
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د. صالــح الـنـصـار
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)3/2( ـ تدوين املذكرات
 Notg takkni 

فإن  احلواشي،  وكتابة  الوسم  إلى  إضافة 
هو  خارجية  ورقة  على  املذكرات  تدوين 
يستغرق  للقراءة.  مفيدة  استراتيجية  أيضًا 
أطول  وقتًا  عامة  بصفة  املذكرات  تدوين 
مقارنة بكتابة احلواشي، ألن الطالب ينتقل 
يكتب  التي  والورقة  املنت  بني  وذهابًا  جيئة 
يفضلون  الطالب  بعض  ولكن  عليها. 
الطرق،  بقية  على  هذه  التدوين  طريقة 
في  انهماكًا  أكثر  جتعلهم  أنها  يرون  ألنهم 
لتدوين  الشائعة  الطرق  إحدى  املوضوع. 
املفكرات هي تدوين امللخصات في شكل 
بداية  فراغات  استخدام  مع  موجزة،  قائمة 
الفقرات، واحلروف، واألعداد، لإلشارة إلى 

األفكار الرئيسية والتفاصيل املهمة. 

)طريقة  تسمى  الشائعة  األخرى  الطريقة 
بتقسيم  القارئ  يقوم  وفيها  كورنيل(، 

بعرض  قسم  طوليني:  قسمني  إلى  الصفحة 
 8 بعرض  آخر  وقسم  اليمني،  إلى  بوصتني 
بخط  بينهما  الفصل  مع  الشمال،  إلى  بوصات 
قسم  قراءة  من  الطالب  يفرغ  أن  وبعد  طولي. 
ملا  ملخص  بتدوين  يقوم  اجلامعي،  الكتاب  من 
بكلماته  يصوغهما  جملتني  أو  جملة  في  قرأه 
اخلاصة ويدونها في اجلزء األيسر )جزء الثماني 
بوصات(، مع ترك سطر بني كل ملخص وآخر. 
ووضع  ملخصاته  بقراءة  يقوم  النهاية،  وفي 
اجلمل  أو  الرئيسية،  الكلمات  حتت  خطوط 
الرئيسية القصيرة. بعد ذلك يقوم الطالب بنقل 
الكلمات املختارة إلى العمود ذي البوصتني في 
متد  الطريقة  دونه. هذه  الذي  امللخص  مواجهة 
ميكن  للدراسة.  جداً  مريحة  مبفكرات  الطالب 
)إلى  األصغر  العمود  في  الكلمات  استخدام 
اليمني( لتذكير الطالب باألفكار الرئيسية التي 

قام بتدوينها في العمود الذي على الشمال. 

)4/2( ـ التسميع أو اإللقاء 
 Rgcktkni

يتعرف  الطالب  جتعل  مفيدة  استراتيجية  هناك 

وتساعده  يقرأ،  فيما  الرئيسية  النقاط  على 
احلواشي  على  والكتابة  الوسم  في  بدورها 
هي:  االستراتيجية  هذه  املفكرات.  وتدوين 
يعيد  أن  آخر  مبعنى  أو  التسميع،  أو  اإللقاء 
الطالب لنفسه خالصة ما قام بقراءته فور االنتهاء 
من  أو جزء  كتاب،  من  لقسم  قراءته  بعد  منه. 
فصل، أو بعد دقائق قليلة من القراءة املستمرة، 
يضع الكتاب جانبًا، ويحدث نفسه مبا يتذكره 
مما قرأ. بعد ذلك، يرجع ثانية إلى ما قرأ ويقوم 
بوسم النقاط املهمة التي تذكرها، ثم يشرع في 
كتابة احلواشي وتدوين املفكرات. هذه الطريقة 
الرئيسية،  النقاط  على  يتعرف  الطالب  جتعل 

ويثبتها في ذهنه وما قد فهمه من قراءته. 

)3( ـ استراتيجيات املراجعة 
 Rgvkgwkni stratgikgs

خالل  من  الفائدة  يحصد  الطالب  أن  كما 
تطبيق استراتيجيات القراءة املشار إليها سابقًا، 
االستذكار  من  النتائج  أفضل  على  ويحصل 
بهذه الطريقة، فإنه بكل تأكيد سوف يحتاج 
الحق  وقت  في  مجدداً  الفصل  قراءة  إلى 
لكتابة  أو  لالختبار،  استعداداً  لالستذكار 

واجب دراسي في موضوع ذي صلة. وإذا 
أجنز الطالب استراتيجيات الوسم، وكتابة 
بشكل  املفكرات،  وتدوين  احلواشي، 
جيد، فإن هذه املرحلة األخيرة من دراسته 
للكتـــاب اجلامعي تصبح أسهــــل بكثيــر 

مما لو لم يفعل ما سبق من خطوات. 
)1/3( ـ املراجعة 

 )Rgvkgwkni(

إعادة  تتضمن  كتاب  من  فصل  مراجعة 
في  عليها  اطلع  التي  املادة  على  االطالع 
النظرة  )إلقاء  التمهيدية  القراءة  مرحلتي 
العامة( والقراءة الفعلية، وذلك لتثبيت ما 
يقوم  كتاب،  في  فصل  وملراجعة  تعلمه. 
ما وسمه،  بقراءة كل  البداية  في  الطالب 
ومفكرات  كتبها،  التي  احلواشي  وكل 
بقراءة  يقوم  ثم  باملؤلف.  اخلاصة  الهامش 
ورقة  على  كتبها  قد  كان  مفكرات  أي 
خارجية. وإن كانت هناك أسئلة للمراجعة 
يستطيع  أنه  من  فيتأكد  الفصل،  نهاية  في 
اإلجابة عنها كلها. وطريقة أخيرة للمراجعة، 
الطالب  وسؤال  الفصل،  على  نظرة  إلقاء  هي 
والعناوين  الرئيسية،  العناوين  بتخيل  نفسه 
الفرعية كأسئلة. وسؤال نفسه عن كل ما هو 
مكتوب بخط عريض أو ما حتته خط في املنت. 
)2/3( ـ القائمة املوجزة وخريطة املفاهيم

 Outnknkni &Concgrt
Marrkni

أثناء  في  مفكراته  دون  قد  الطالب  كان  إذا 
أو  الهامش،  على  حواشي  شكل  في  القراءة 
فإن  منفصلة،  ورقة  على  مفكرات  شكل  في 
من أكثر الطرق فائدة لتنظيمها بغرض تثبيت 
بتنظيمها في شكــــل  املعلومات، هو أن يقوم 
شكل  في  أو   ،)outline( موجـــزة  قائمـــة 
 .)Concept Mapping( خريطة مفاهيم
على  منظمة حتتوي  قائمة  هي  املوجزة  القائمة 
املساعدة  والنقاط  للكاتب،  الرئيسية  األفكار 
النسبية  واألهمية  العالقات،  وتوضح  املهمة، 
الفقرات،  بداية  فراغات  باستخدام  لألفكار 
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تصور  املفاهيم  وخريطة  واألعداد.  احلروف، 
من  بداًل  تخطيطي  رسم  في شكل  املعلومات 
القائمة. وقد يجد الطالب نفسه مفضاًل إحدى 
هذه الطرق على األخرى وفقًا لوضع أو آلخر. 
وقد يكون من األفضل أن يجرب الطريقتني معًا 

ليختار أفضلهما، وفقًا ملنظوره اخلاص.

)1/2/3( ـ القائمة املوجزة 
 Outnknkni

ينبغي أال حتتوي القائمة املوجزة على كل النقاط 
املوجودة في الفصل، وذلك لتصبح ذات فائدة، 
النقاط  أكثر  فقط  تتضمن  أن  ينبغي  ولكنها 
تستحق  أنها  الطالب  يشعر  التي  تلك  أهمية؛ 
التعلم، ويريدها أن تبقى دومًا في الذاكرة، كما 
هو احلال مع الوسم، وكتابة احلواشي، وتدوين 
ما  لفصل  املوجزة  القائمة  وإلعداد  املفكرات. 
واحدة  جملة  بكتابة  الطالب  يبدأ  أن  بد  ال 
يصوغها بكلماته اخلاصة، بحيث توضح النقطة 
األساسية اإلجمالية للفصل. وبعدها، يتبع هذه 
قصيرة  عبارات  أو  بكلمات  التلخيصية  اإلفادة 
)تكون من كلماته أيضًا(، وتعبر عن أهم نقاط 
هذه  يرّتب  أن  الطالب  على  وينبغي  الكاتب. 
النقاط وفق الترتيب الذي تظهر فيه في الفصل 
باستخدام حروف، وأعــــداد، وفراغـــات بدايـــة 

الفقـــرات، لتبيــن ما يربط بينها. 

)2/2/3( ـ خريطة املفاهيم 
Concgrt Marrkni

كما هو احلال مع القائمة املوجزة، فإن خريطة 
املفاهيم توضح كيف أن النقاط املهمة ترتبط 
املفاهيم  خريطة  ولكن،  ببعض.  بعضها 
وال  لألفكار  تخطيطي  رسم  بأنها  تختلف 
ظهرت  الذي  بالترتيب  بالضرورة  تصورها 
األفكار  عالقة  تظهر  ولكنها  الفصل،  في  به 
بعضها ببعض. ولرسم خريطة املفاهيم، يبدأ 
منتصف  في  صندوق  أو  دائرة  برسم  الطالب 
داخلها  في  ويكتب  أعالها،  في  أو  الورقة 
النقطة األساسية اإلجمالية للفصل. ثم يوّضح 
النقاط األساسية واألفكار املساعدة املهمة في 

الفصل باستخدام صناديق أو دوائر تتفرع من 
للقيام  الرئيس، واستخدام اخلطوط  الصندوق 
بالربط فيما بينها بطريقة منطقية ذات معنى.

)3/3( ـ إعادة الصياغة 
 Pararhraskni & والتلخيص

 Summarkzkni
املفاهيم  وخريطة  املوجزة  القائمة  تتضمن 
بكلمات  املؤلف  نقاط  أهم  عن  التعبير 
الطالب اخلاصة وهو ما يسمى بإعادة الصياغة 
وتنظيم  إعداد  إن  ثم   .Paraphrasing
للمؤلف  األساسية  واألفكار  املهمة  النقاط 
في شكل قائمة موجزة، أو في شكل خريطة 
مفاهيم، ليس إال عملية تلخيص ألهم أفكار 
والتلخيص  الصياغة  إعادة  ولعل  املؤلف. 
قرأ،  ملا  الطالب  فهم  ملدى  اختبار  خير  هما 
مفيدتني  استراتيجيتني  يشكالن  فهما  لذلك 
في  أهميتهما  إلى  إضافة  للمراجعة،  جداً 
وكتابة  املفكرات،  تدوين  في  قدراته  تنمية 

االختبارات املقالية، واألوراق البحثية. 

)1/3/3( إعادة الصياغة 
Pararhraskni

يستخدم  أن  الصياغة  إعادة  تعني   
)ما(  معنى  لصياغة  اخلاصة  كلماته  الطالب 
فإنه  الصياغة  يعيد  وعندما  املؤلف.  قصده 
املؤلف،  قصده  الذي  املعنى  نفس  عن  يعبر 
باستثناء  اخلاصة  كلماته  يستخدم  ولكنه 
ميكن  ال  التي  والتعابير  الكلمات  من  القليل 

إعادة صياغتها. مثاًل، نص كهذا:

»منذ سنوات قليلة مضت، كان الفحم على 
وشك اخلروج من دائرة مصادر الطاقة. واليوم 
ُفِتح الباُب مجدداً متيحًا الفرصة للفحم لدخول 
سوق الطاقة. ملاذا ظهر ذلك؟ السبب الرئيسي 
للمواقد  اجلديد  التصميم  هو  الفحم  لعودة 

التي جعلت احتراق الفحم نظيفًا...«. 

ليصبح  السابق  النص  صياغة  إعادة  ميكن 
كالتالي: 

بفضل  مجدداً  الطاقة  سوق  الفحم  »دخل 
استخدام املواقد اجلديدة التي جعلت احتراق 

الفحم نظيفًا«. 

)2/3/3( التلخيص 
Summarkzkni

التلخيص قريب الصلة جداً بإعادة الصياغة. 
مبعنى أن الطالب في كلتا احلالتني يستخدم 
كلماته اخلاصة للتعبير عن أهم نقاط املؤلف. 
ومن ناحية أخرى، فإن التلخيص يشبه إعداد 
أن  في  املفاهيم،  وخريطة  املوجزة  القائمة 
الطالب يعبر في كٍل عن النقاط املهمة التي 
التلخيص  يتفرد  املؤلف. ولكن،  لها  تعّرض 
كلماته  الطالب  استخدام  يتضمن  بأنه 
اخلاصة إلعادة صياغة أهم نقاط املؤلف ـ دون 
التعرض للتفاصيل ـ ولكن في جمل مكتملة 
الكلمات.  عدد  يقل  أن  شريطة  وفقرات، 
فصل  محتويات  فإن  املثال،  سبيل  وعلى 
في  اختصارها  ميكن  مقرر  كتاب  من  كامل 
فقرة واحدة أو فقرتني توضحان الطرح العام 
للكتاب، وكل األفكار املهمة املساندة. وال 
اخلاصة  الطالب  آراء  على  امللخص  يشتمل 
باملوضوع، وال وجهة نظره عما أورده املؤلف 
أطروحة  صياغة  فقط  يعيد  ألنه  نقاط،  من 
املؤلف الرئيسية، والنقاط املهمة، باستخدام 
كلماته اخلاصة. فالتلخيص هو إعادة صياغة 

مع اختصار بحذف التفاصيل. 

عندما يكتب الطالب ملخصًا، عليه أن يبدأ 
النقطة  أو  املؤلف،  أطروحة  صياغة  بإعادة 
إفادات تعيد  األساسية اإلجمالية، ثم يكتب 
صياغة النقاط األساسية بالترتيب نفسه الذي 
ظهرت به في الفصل. إن التلخيص يصبح أمراً 
بالوسم  باالهتمام  قبله  الطالب  قام  إن  يسيراً 
وكتابة احلواشي في أثناء قراءته. ولعل أسهل 
طريقة للتلخيص، هي أن يبدأ الطالب بإعداد 
يشرع  ثم  املفاهيم،  وخريطة  املوجزة  القائمة 
في التلخيص بأن يحول كل نقطة في القائمة 

إلى جملة كاملة، كجزء من الفقرة.



مهارات- العدد الثاني - محرم 1431هـ40

إدارة وأداء

أي نوع من االجتماعات تريد؟
االجتماعات.  من  أساسية  أنواع  أربعة  هناك 
معني  غرض  لتحقيق  منها  واحد  كل  يصمم 

ويدار بطريقة تختلف عن األنواع األخرى:

أواًل: االجتماعات اإلعالمية
معلومات  لتوصيل  االجتماعات  هذه  تستخدم 
هذه  يحضر  وقد  االجتماع.  في  املشاركني  إلى 
االجتماعات عدد كبير من الناس لالستماع إلى 
هذا  في  لألسئلة  مجال  هناك  وليس  يقال.  ما 
النوع من االجتماعات. فال بد أن تكون مستعداً 

لكي جتذب االنتباه وتوصل املعلومة بوضوح.

 ثانيًا: اجتماعات املناقشات
األفكار  لتبادل  املناقشات  اجتماعات  تستخدم 
مبوضوع  املتعلقة  واملعلومات  واملشاعر،  واآلراء 
معني من أجل تأكيد الفهم الكامل. وال ينتج عن 
هذه االجتماعات قرار أو خطة عمل، كما أن هناك 

نوعني من التطبيق لهذا النوع من االجتماعات:
اجلماعة  ألعضاء  معني  موضوع  إيضاح  أحدهما 
مثل إجراء أو سياسة معينة. واآلخر عندما تريد 
على  احلصول  أو  اآلخرين  نظر  وجهات  فهم 
معلومات قبل اتخاذ قرار ما. وينبغي توفير مناخ 
في  املشاركون  معه  يشعر  كلي  تعاوني  إيجابي 

االجتماع بالراحة عند إبداء آرائهم.

ثالثًا: اجتماعات حل املشكالت
يستخدم هذا النوع من االجتماعات لتجميع 
املعلومات املتوفرة لدى املشاركني فيها. فعندما 
ال تكون على يقني بخصوص سبب املشكلة، 
مختلفة  وسائل  عدة  هناك  كانت  إذا  أو 
في  االجتماع  أن يسهم هذا  ملعاجلتها، ميكن 
هذا  يقتصر  أن  ويجب  األفضل.  احلل  إيجاد 
االجتماع على األفراد الذين لديهم معلومات 
مفيدة متعلقة باملوضوع. ومن الضروري توفير 
إلى  باإلضافة  االجتماع  إيجابي في هذا  مناخ 
املشكلة وإيجاد  اتباع طريقة منظمة لتحديد 

احللول البديلة لها.

االجتماعات
اإدارة فعالة اأو ممار�شات حمبطة  

متثل االجتماعات واحدة من أفضل الوسائل إلشراك اجلماعة في مجريات األمور، لكن إذا لم تدر هذه االجتماعات جيدًا فإنها 
تؤدي إلى ضياع الوقت، وال حتقق شيئًا يذكر، وتصبح مجرد ممارسات محبطة.. وحتى نتجنب كل ذلك وتكون اجتماعاتنا فعالة 

بحق نضع بني يديك الطريقة الفعالة إلدارة االجتماعات.
ورقاء حميد الدين
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رابعًا: اجتماعات اتخاذ القرار
عندما  القرار  اتخاذ  اجتماعات  عقد  يجب 
يحتاج األمر إلى تأييد اجلماعة لضمان التطبيق 
اجتماعات  وتختلف  القرار.  لهذا  الناجح 
اتخاذ القرار من حيث عدد احلاضرين؛ وذلك 
احلصول  املطلوب  األفراد  عدد  على  اعتماداً 
على  احلاضرين  عدد  زاد  فإذا  تأييدهم.  على 
عشرة يصبح التصويت أفضل وسيلة للوصول 
إلى قرار. وقد يتفق املجتمعون على أن القرار 
املطلقة  األغلبية  أكثر من  إلى أصوات  يحتاج 
العدد  كان  فإذا  األصوات.  أرباع  ثالثة  مثل 
يعدان  واالتفاق  املناقشة  فإن  أقل  أو  عشرة 

إجراء كافيًا ومرضيًا.
قبل االجتماع

على  غالبًا  االجتماع  فشل  أو  جناح  يتوقف 
االجتماع.  يسبق  الذي  التخطيط  مقدار 
جناح  لضمان  املهمة  اخلطوات  وإحدى 
التالية  املسائل  أن  من  التأكد  هي  االجتماع 

لقيت العناية الكافية:
تأكد من أن االجتماع ضروري

أن  يجب  كان  وما  االجتماعات  من  كثير  تعقد 
تعقد، لذا تدبر في هدفك من وراء االجتماع، ماذا 
حتاول أن حتقق؟ وبعد ذلك تساءل هل االجتماع 
هو خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف؟ هناك بدائل 
من  هل  املثال:  سبيل  على  االجتماعات.  لعقد 
مذكرة  كتابة  أو  هاتفية  اتصاالت  إجراء  األفضل 

أو مقابلة األشخاص املعنيني فرادى؟
اختر أفضل األوقات

بعد  انعقادها  بسبب  االجتماعات  بعض  تفشل 
زمن طويل من وقوع احلدث املعني، أو ألن زمن 
مناسبني.  غير  ساعة  أو  يوم  في  وقع  االجتماع 
باهتمام  االجتماع  موضوع  يحظى  أن  يجب 
فقد  انتباههم.  على  يستحوذ  لكي  املشاركني 
يفشل االجتماع إذا كان موضوعك في منافسة 
مع اهتمامات أخرى، تدبر في األعباء امللقاة على 
أو  العمـل،  إجناز  مواعيد  مثل  املشاركني  عاتق 
املشكالت التنفيذية، أو املشكالت الشخصية.

اختر املشاركني
كقاعدة عامة، اجعل عدد املجتمعني أقل ما ميكن. 
إذا كنت تريد حل مشكلة فأنت بحاجة ملن لديهم 

فأنت  قرار  اتخاذ  تريد  كنت  وإذا  الالزمة.  املعرفة 
تنفيذ  مسؤولية  عليهم  تقع  من  إشراك  إلى  بحاجة 
القرار. وإذا كنت تريد توصيل معلومات فعليك أن 
حتدد من ينبغي عليه اإلحاطة بهذه املعلومات, وإذا 
كان االجتماع بغرض املناقشة فحدد من سيتأثر ومن 

يستطيع اإلسهام في هذه املناقشة..؟ بعد حتديد من 
ينبغي عليه حضور االجتماع، ثم وجه لكل منهم 

دعوة واضحة ومحددة حلضور هذا االجتماع.

أعد جدول األعمال
أعمال.  جدول  إلى  االجتماعات  كل  حتتاج 
هي  ما  يعلموا  أن  يريدون  فاملجتمعون 
يحتاج  الوقت  من  وكم  املناقشة  موضوعات 
في  املشاركني  راجع  أمكن،  وإذا  االجتماع. 
فيما  آرائهم  على  للحصول  مسبقًا  االجتماع 
لم  وإذا  األعمال،  جدول  يتضمنه  أن  يجب 
بداية  في  دقائق  بضع  فاستغل  ذلك  يتيسر 

االجتماع إلعداد هذا اجلدول.

تنظيم مكان االجتماع
يجب تنظيم قاعة االجتماعات وحتضير جميع 
لالجتماع مسبقًا.  الالزمة  واملعدات  األدوات 
مريحة  مقاعد  إلى  يحتاجون  فاملجتمعون 

ومكان متسع، وإضاءة وتهوية كافيتني. كما 
االجتماعات  قاعة  ترتيب  يتناسب  أن  يجب 
مع نوع االجتماع الذي تنوي عقده. كمبدأ 
إمكانية  للمجتمعني  توفر  أن  يجب  عام، 
احلديث  يتبادلون  عندما  بعضًا  بعضهم  رؤية 
والنقاش. وأن تفي قاعات احملاضرات والفصول 
اإلعالمية  االجتماعات  بغرض  الدراسية 
حالة  في  لكن  املناقشات.  اجتماعات  أو 
القرارات  واتخاذ  املشكالت  حل  اجتماعات 

فإن املائدة املستديرة تكون أفضل.
في أثناء االجتماع

تؤثر اجتاهاتك ونشاطاتك في أثناء االجتماع 
تضيف  أن  فإما  االجتماع،  هذا  مناخ  على 
إنك  منها.  تنقص  أن  أو  االجتماع  قيمة  إلى 
ترغب في حتقيق هدفك في أقل وقت ممكن 
رغمًا  أنه  املجتمعني  مـن  أي  يشعــر  أن  دون 
عن إرادته أو أن الفرصة لم تتح له إلبداء رأيه، 
املجتمعون  يترك  أن  إلى  أيضًا  تهدف  إنك 
قيمة  ذا  شيئًا  بأن  يشعرون  وهم  االجتماع 
قد أجنز. لكي تفعل ذلك هناك عدة مسائل 

يجب االنتباه إليها:
اإلدارة الفعالة للوقت

من  األول  الساعة  ربع  استخدام  قاعدة  وفق 
بها  تستخدم  التي  الفعالية  بنفس  االجتماع 
ربع الساعة األخير. ابدأ االجتماع في املوعد 

الطريقة املنظمة  لتحديــد امل�سكلــة 
تو�سل الجتـماع للحــــل الأف�ســل

إدارة وأداء

،،

،،
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احملدد متامًا. ووجه اهتمامك للغرض الذي من 
أجله ُعقد االجتماع، وعندما يتحقق الهدف 
موضوعات  تغطية  إلى  أحيانًا  حتتاج  قد  منه 
وفي هذه  املتاح.  الوقت  به  مبا يسمح  أكثـــر 
األولويات  حتديد  في  املجتمعني  أشرك  احلالة 
تناول  ذلك  على  وبناء  األعمال،  جدول  في 
الترتيب.  هذا  حسب  املطروحة  املوضوعات 
معظم  أجنزت  قد  تكون  الوقت  نفذ  فإذا 

املوضوعات املهمة. 
الغرض من االجتماع

أن  إال  أعمال،  جدول  وجود  من  الرغم  على 
من  الغرض  على  يتفقون  ال  قد  املجتمعني 
املشكلة  هذه  على  وللتغلب  االجتماع، 
احملتملة ابدأ االجتماع بشــرح الغــــرض منـــه. 
مما يؤدي إلى القضاء على أي سوء تفاهم قد 

يؤثر على سير االجتماع.
مارس فن القيادة

وتركه  االجتماع  توجيه  بني  وسط  حل  هناك 
يذهب مع التيار دون حتكم. القيادة هي احلل 
قيادة  ناجحة  اجتماعات  أي  فوراء  الوسط. 
ناجحة. كما يتوقف ما يحتاجه االجتماع من 
الوظائف  قيادة على نوع االجتماع. وتنطوي 

الضرورية للقائد على اآلتي:
أكثر  من  االجتمــاع:  موضـــوع  علـى  واظـب 
أنها  االجتماعات  بخصوص  شيوعًا  الشكاوى 
على  االهتمام  فركز  موضوعها.  عن  تنحرف 
موضوع معني حتى يفصل فيه أو يقرر املجتمعون 
تنحيته جانبًا. واعتمد على جدول األعمال ملنع 

احملادثات التي ليس لها عالقة باملوضوع.
حتكم في الوقت املتاح للحديث: فقد يريد 
في  باحلديث،  ينفردوا  أن  املجتمعني  بعض 
حني يلتزم بعضهم اآلخر الصمت وكأنه ليس 
املناقشة  في  املجال  أفسح  يقولونه.  ما  لديهم 

لهذا النوع األخير وادعهم إلى املشاركة.
لدى  ميل  هناك  املعلومات:  على  احصل 
دون  استنتاجات  عن  للتعبير  بعضهم 
إلى  بهم  أدت  التي  املعلومات  عن  اإلفصاح 
فاحصة  أسئلة  فوجه  االستنتاجات.  هذه 
هؤالء  جعلت  التي  األسباب  على  للتعرف 
األفراد يشعرون على هذا النحو أو مييلون إلى 

التصرف كما يقترحون.
النظر: عندما تطرح عدة  قارن بني وجهات 
افتراضات حلل مشكلة أو اتخاذ قرار قارن بني 
هذه األفكار وأظهر نقاط االتفاق واالختالف 
أفكار  على  احلصول  عندئذ  وحاول  بينها. 

أخرى بغرض تقليل هذه االختالفات.
ينحرف  عادة  واختبرها:  األفكار  ادمج 
االجتماع بعد كثير من املناقشات ألن أحداً لم 

كمشرف  وظيفتك  هي  تلك  نهاية.  له  يضع 
وقائد لالجتماع. فادمج األفكار واآلراء املقدمة 
البحث.  موضع  املشكلة  بشأن  قراراً  اقترح  ثم 
قد ال يكون هذا هو القرار النهائي لكنه سوف 
يحمل املجتمعني على الوصول إلى قرار نهائي.

إشارات  أي  إلى  انتبه  االنتباه:  انعدام  راقب 
أنهم  تبني  احلاضرين  عن  صادرة  لفظية  غير 
فقدوا االهتمام باالجتماع. عندما تالحظ هذه 
اإلشارات اعمل على إحداث بعض التغييرات في 
طريقة سير االجتماع. فعلى سبيل املثال ميكنك 
التحدث بصوت أعلى أو بسرعة أكبر، أو وجه 

بعض األسئلة أو أعلن تأجيل االجتماع.
كن مثااًل للسلوك املساعد أو املؤيد: ال حترج 
بسبب  املجتمعني  من  أي  قدر  من  حتط  أو 
ألي  وصفك  يؤدي  االجتماع.  في  مشاركته 
فكرة بأنها »فكرة غبية« إلى إحباط املناقشة. 
فاشكر  اجلودة  تنقصه  االقتراح  كان  إذا  حتى 

املتحدث على مشاركته في املناقشة.
اثنان  يتنازع أحيانا  عالج النزاع والتعارض: 
أو أكثر من املجتمعني نتيجة اعتناقهم ألفكار 
موضوع  في  عمله  يجب  ما  بشأن  متعارضة 
هؤالء  مبساعدة  املاهر  القائد  فيقوم  معني. 
تعميق  طريق  عن  النزاع  فض  على  األفراد 
في  املسلمة  النقاط  وحتديد  بينهم  التفاهم 

مقترحاتهم وإشراك غيرهم من األعضاء للتقدم 
مبزيد من األفكار البديلة. وتتطور املناقشات 
هذه  في  األفضل  ومن  حاد،  نزاع  إلى  أحيانًا 
وإذا  الوقت.  لبعض  النزاع  احلالة ترك موضوع 
هذا  بحث  بتأجيل  فقم  املوقف  هو  هذا  كان 
املوضوع إلى وقت آخر في االجتماع أو أوقف 

االجتماع للحصول على استراحة.
كل  اختم  نتائج:  من  االجتماع  حققه  ما  خلص 

اجتماع بتقدمي ملخص ملا حققه هذا االجتماع من 
نتائج. وغالبًا ما يفشل املجتمعون في التعرف على 
فائدة اشتراكهم في اجتماع ما. يجب أن توضح 
تلخيص.  من  تقدمه  ما  خالل  من  الفائدة  هذه 
استعرض ما اتخذ من قرارات وما خطط من أعمال 

واذكر من وافق على القيام بعمل معني ومتى.

بعد االجتماع 
ال تنتهي مسؤولياتك عندما ينتهي االجتماع 
بل يبقى أمامك ثالثة أنواع من املسؤوليات: 

التقييم والتلخيص والتصريف.
تقييم االجتماع: يشكل التقييم جزءاً مهمًا 
تقيم  أن  فينبغي  والتطور.  النمو  عملية  في 
جميع االجتماعات بغرض حتسني إدارتها في 
املستقبل. وهناك عدة طرق إلجراء هذا التقييم 

منها على سبيل املثال: االستبيان واملقابلة.
االستبيان: ميكنك توزيع االستبيان أو منوذج 
التقييم على جميع املجتمعني. بعد ذلك قم 
وقم  االستبيان،  عن  الناجتة  اإلجابات  بدراسة 

في االجتماع القادم بعرضها ومناقشتها. 
تقييم  على  احلصول  تفضل  قد  املقابلة: 
شخصية  زيارات  بواسطة  لالجتماع  اآلخرين 
بتلخيص  أيضًا  هنا  قم  هاتفية.  مكاملات  أو 

النتائج وابحث عن فرص للتحسني.

الأخيــر  ال�ساعـة  ربع  ا�ستثـمـار  تعني  للوقت  الفعالة  الإدارة 
مثــل ربع ال�ساعة الأول

اتخاذ  واجتماع  املعلومة  ميتلك  من  يح�سره  امل�سكلة  حل  اجتماع 
القرار ي�سارك فيه من يتحمل امل�سوؤولية

،،

،،

،،

،،
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مها أركوبي: الحياة جبال.. وأنا مثل المطاط 
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مها اأركوبي عا�سقة التحدي لـ           :

الحياة جبال.. وأنا مثل المطاط
نادرًا ما جتده، ذاك الذي يؤمن إميانًا كاماًل بالقدر ويعمل بدأب للوصول إلى هدف.. نادرًا ما 
تقابله ذاك الذي يتفانى في سبيل اآلخرين فيما ال ينسى أحالمه وطموحاته.. ونادرًا ما جند 
ذلك في غير األم التي تضع أحالمها دائما خلف أحالم أبنائها.. ال ترى ذاتها إال من خاللهم ال 
حتقق أحالمها إال عبر حتقيق أحالمهم.. لذلك فإن العثور على منوذج كهذا يعتبر كنزًا.. منوذجًا 

ُيحتذى يجب علينا إبرازه..
لقد تعرضت الدكتورة مها أركوبي لكل ما ميكن أن يكون حجة قوية ألي امرأة تنتهي بها احلياة 
خاملة بال ذكرى أو هدف.. لقد رزقها اهلل بطفل معاق بصريًا.. هكذا كان عليها أن تعكف 
عليه نظرًا الحتياجاته اخلاصة، فما بالنا لو كان هذا الطفل موهوبًا.. يحتاج بطبيعة احلال إلى 
رعاية أكثر.. فما بالكم لو كانت تعيش مع أسرتها الصغيرة في الواليات املتحدة األمريكية 
النتيجة دكتورة مها  الثالثة.. لكنها توكلت على خالقها وعملت بدأب فكانت  العقبة  إنها 

أركوبي التي جنري معها هذا احلوار..
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حاورتها: أماني الشعالن
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> مها أركوبي من تكون؟
فتاة من مواليد املدينة املنورة نشأت وترعرت 
في مدينة جدة، درست حتى املرحلة الثانوية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  إلى  وانتقلت 
لدراسة مرحلة البكالوريوس في مجال الوراثة 
الذي  لولدي  إجنابي  بعد  اختياره  جاء  الذي 
كان مصابًا باملاء األزرق، وهو عبارة عن مرض 
األمراض  عن  املزيد  أعرف  أن  أردت  وراثي؛ 
التي  احتياجاته  وكبرت  ابني  كبر  الوراثية، 
كيفت معها مستقبلي وأهدافي فأصبحت له 
حاجاته كمعاق بصريًا؛ كتعلم لغة بريل مثاًل، 
فدرست مرحلة املاجستير في اإلعاقة البصرية 

كي أفهم كيفية التعامل مع ابني.
شامل  مسح  فُأجري  باملدرسة  ابني  التحق 
للكشف عن املوهوبني في املدارس األمريكية وكان 
ابني أحد الطلبة املوهوبني من ذوي االحتياجات 
مع  كيفتها  التي  أهدافي  كبرت  وقتها  اخلاصة، 
مرحلة  فأكملت  كموهوب  اجلديدة  ابني  حاجة 

الدكتوراه في مجال املوهوبني والنوابغ.
اهلل  إرادة  حسب  األكادميي  تدرجي  كان 
أدرس  أن  األساسي  هدفي  كان  وقضائه، 
ذلك  يرد  لم  اهلل  أن  إال  الهندسة  تخصص 
حاجات  مع  تتوافق  مجاالت  إلى  فتوجهت 
ابني فرسمت عليها أهدافي، قد نضع خططًا 

وأهدافًا لكن الواقع شيء آخر.

شقية.. ذكية.. مجادلة 
> يقولون: لأليام األولى لذتها ومتعتها، 
وتبقى ذكراها مختلفة ومتميزة.. ماذا عن 

بدايات مها أركوبي؟
تعود ذكرياتي ملدرسة دار احلنان في مدينة 
جدة، مدرستي األولى منذ أيام طفولتي وحتى 
املرحلة الثانوية، كنت الشقية الذكية في نظر 
املعلمات، اجتماعية ولعبية، كنت متفوقة إال 
تلو  األسئلة  وأطرح  اجلدل  كثيرة  كنت  أنني 
األسئلة ال أمّل فأثرت هذه الطريقة في تكوين 

شخصيتي وفكري.
بالنسبة  ممتعًا  مالذاً  املدرسة  مكتبة  كانت 
كنت  فلقد  األنشطة،  إلى  باإلضافة  لي، 
أشارك في الكشافة واألنشطة الرياضية كلعب 
األخرى،  املدارس  مع  والتنافس  الطائرة  الكرة 
كالفرنسية  اللغات  بتعلم  شغوفة  كنت  كما 
واإلجنليزية، كانت املدرسة بالنسبة لي ذكرى 
ال تنسى، وبذرة التعلم األولى التي اختلفت 
مدارس  عن  ومتوينها  مفهومها  في  لألسف 

اليوم التي أصبحت تلقن التعليم.
علم .. ودين

بداياتها؟  في  أركوبي  ملها  الداعم  من   <
وكيف كانت تستقبل هذا الدعم وتوظفه؟

في  وخبرته  بعمله  والوالد  األسرة  تعدُّ 
فلقــد  لــي،  الداعميــن  خـيـر  الـطـب  مجــال 

كانوا  فأجدادي  ودين؛  علم  بيت  في  نشأت 
والداي  وكان  النبوي،  املسجد  خطباء  من 
األسرة  أولويات  من  العلم  فكان  متعلمني، 
بطرح  وذلك  املتعلمات،  دعم  إلى  باإلضافة 
األفكار اجلديدة واإلعجاب بشخصية الطالبة 
وحتفيز القدرات واملهارات فيها ودفعها لألمام 

نحو النجاح.

ميم تعني من
صفات  أهم  من  بفعالية  الوقت  إدارة   <

الناجحني.. كيف تديرين وقتك؟
الناس تشكو غالبًا من ضيق الوقت، فكثيـراً 
إلجناز  ساعة   48 اليوم  يكون  أن  نتمنى  ما 
أمورنا، لكن مع تعلمي إدارة الوقت اكتسبت 
بعد  بها  أستطيع  نوعها  من  فريدة  مهارة 
توفيق اهلل إجناز أموري، ففي الواليات املتحدة 
إدارة  مهارة  تعلم  للطلبة  بد  ال  األمريكية 
بني  للتوفيق  اجلامعات  في  كضرورة  الوقت 

جميع مهامهم داخل وخارج احلرم اجلامعي.
مهارة  أدوات  القتناء  بالفعل  نحتاج  ونحن 
إدارة الوقت التي يفتقدها كثير من األشخاص 
التقومي ودفتر املالحظات  باقتناء  اليوم، وذلك 
واللواصق وتعلم طريقة الكتابة باالختصارات 
وأداة  )م(،  فقط  يكتب  )من(  احلرف  مثل 

السؤال )كيف( ُتكتب فقط )ك(.
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كيف نكت�سف املوهوبني ونحن 

نــوؤدي واجـبــــات اأبنـائـنــــا 

ونـر�ســـم لـهـم؟!!

،،

،،

اأردت اأن اأكـون مهند�ســة.. وقرر ابني اأن اأتخ�س�س يف الوراثة ،،،،
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االحتماالت ..  واألقدار
> الرسالة والرؤية الذاتية من أبرز مميزات 
اإلنسان الناجح في احلياة، ماذا عن رسالتك 
تسلكينها  التي  الوسائل  وما  ورؤيتك؟ 

لتحقيق ذلك؟ 
رسالتي في احلياة صنعتها أقدار اهلل بعد والدة 
محل  اهلل  جعلني  فلقد  بصره،  في  بإعاقة  ابني 
فلقد  احلياة،  في  دوري  لي  وحدد  مسؤولية 
دوري  أكتشف  كي  كنعمة  ابني  إلعاقة  نظرت 
ورسالتي، اكتشفت احلكمة من وجودي وكنت 
التي  األشياء  حققت  بالفعل  أنا  هل  أتساءل 
وضعني اهلل لها، فكنت أبدأ كل مرحلة أحضر 
مهارات  وتعليمها  نفسي  بتكييف  فيها  نفسي 

هذه املرحلة كما أرادها اهلل لي.
رؤيتي: أختصرها في كلمة )االحتماالت(؛ 
أراده اهلل، وال يوجد  ما  إال  فال توجد حقيقة 
مستحيل.. كل شيء في هذه احلياة احتمال. 
هناك أشياء نعرفها عن أنفسنا وهناك ما نكتشفه 
معي  ارسمي  بنسبة؟  نخرج  كيف  الحقًا، 
التي نعرفها عن  دائرة وظللي جزءاً.. األشياء 
أشياء  عن  آخر  جزءاً  ظللي  ثم  ومن  أنفسنا، 
ال نعرفها وال نعرف تفاصيلها سنخرج بنسب 
أننا  هي  واحدة:  ونتيجة  منها  واحدة  لكل 

جنهل أشياء كثيرة ونعلم القليل!
أقدار وضعها  الوسائل، فهي  فيما يخص  أما 
ربي لي في هذا الطريق فسلكته بعلمي ومهاراتي 

وقدراتي.. وهذه هي وسائلي في الواقع.
األقدار والتكيف

األهداف..  تتضح  الثانوية  املرحلة  بعد   <
كيف رسمِت أهدافك نحو التميز؟

لم أضع أهدافًا لنفسي، بل وضعت أهداف 
لتحقيقها،  نفسي  وكيفت  عيني  أمام  ابني 
سأعطيك مثااًل: هناك أشخاص يعانون حركة 
هذه  في  مننعهم  هل  وشقاوتهم،  أطفالهم 
احلالة من احلركة، أم نكتشف الطريقة للتأقلم 
إنهم  إيجابيات؟  إلى  وحتويلها  والتكيف  معها 
والسماد  العذب  املاء  لها  يوضع  التي  كالبذرة 
املناسب، على كل أب وأم أن يتغيروا حسب 
طريقة أطفالهم.. وهذا بالضبط ما حصل لي، 

غيرت أهدافي بواسطة التعليم.
اإليمان وقوة اليقين

التي  الصعوبات  على  تغلبت  كيف   <
واجهتك في مسيرتك العلمية والعملية؟

في  اإلنسان  خلقنا  }لقد  تعالي  اهلل  قال 
كبد{، يجب أن يكون اإلنسان في هذه احلالة 
يحقق  حوله،  من  األوضاع  مع  يتكيف  مرنًا 
أن  مبا  التحدي،  هو  وهذا  باملثابرة  يريد  ما 
مصاعب احلياة جاءت في طريقي فلنقل لها يا 
مرحبًا، فقدوتي الرسول عليه الصالة والسالم 
صعاب  من  جاءنا  فما  األذى،  على  وصبره 
وهناك  ويسير.  هني  بالرسول  حل  مبا  مقارنة 
طريقة أخرى للتغلب على الصعاب وذلك عن 
طريق قوة اليقني واإلميان التي يجب أن نزرعها 
في أبنائنا، فيجب أن يكون هناك وازع ديني 
اهلل  فمحبة  يرانا،  كأنه  اهلل  من  اخلوف  مبعنى 

للمؤمن بأن جعل أمره كله إلى خير.
أنا.. مطاط

> ما املهارات التي تتميزين بها؟ وهل أضافت 
لك جديدًا في حياتك العلمية والعملية؟

املهارات  من  الكثير  أملك  اهلل  بفضل 
التي  التواصل  مهارات  خصوصًا  والقدرات، 

أغنتني عن الكتابة والبحث العلمي والتعلم، 
مثل  العالية  العلمية  القدرات  إلى  باإلضافة 
ما  كثيراً  فأنا  واللغات.  واملنطق  الرياضيات 
باملطاط، وفعاًل اإلنسان كاملطاط  أشبه نفسي 

ميكن أن ميط إلى ما النهاية.
الفشل طريق النجاح

>  هل وصلت مها أركوبي إلى قمة آمالها، 
أم أن الطريق ما زال طوياًل؟ 

أعتبر احلياة أمامي جبااًل وقممًا، ومثلما قلت 
لك عندما تأتيني املشاكل فإنني أقول لها أهاًل 
يعني شيئًا  ال  فالفشل  التحدي،  أعشق  ألني 
إلى  ننظر  ما  كثيراً  النجاح،  لتعلم  طريق  فهو 
أنفسنا بأننا ال نفشل وال يفترض بنا أن نفشل 
وإن فشلنا ال نريد أن يرانا أحد، وهذا خطأ في 
املجتمع سببه التربية، فيجب أن ندفع أطفالنا 
عواطفنا..  في  نفكر  أن  دون  من  الفشل  إلى 
كانت هناك قصة ال تنسى البني، وفي الواقع 
كانت قصة مؤملة إال أنني كنت أريد أن يكون 
ابني مستقاًل ويعتمد على نفسه، عندما كان 
الطلبة  أحد  عليه  تبول  عمره  من  الثامنة  في 
أكرمكم اهلل، فجاءني يبكي ويلوم نفسه ألنه 
ال يبصر، إال أنني لم أقبل مبرراته ولم تقدني 
الرغم  من صعوبة املوقف على  عاطفتي على 
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لديـــنــا نـــوابــغ تدمـرهــم كلمــة إحـبــاط من 
معلم جاهل

يـــجــب أن ندفــع أطفالنــــا للـفشـــل دون أن 
تمنعنا عواطفنا
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زيارة خاصة

قلب األم، فسكت وهدأت للحظة ثم قال لي 
سأقوم بصنع عصا طويلة كي أمنع عن نفسي 
بصريًا  معاقًا  ابني  كان  وإن  الواقع  في  األذى، 
فأنا ال أستطيع حمايته في كل األحوال حتى 
يتعلم  أن  هنا يجب  من  املياة،  دورات  داخل 

من فشله وجتاربه ليصبح شخصية مستقلة.

هل لدينا المعلم المؤهل؟
>  جاء في دراسة للمشرفة التربوية رجاء 
في  للموهوبني  التقريبي  العدد  أن  عبداهلل 
 328 يبلغ  أن  يتوقع  السعودي  املجتمع 

ألفًا.. كيف تقرئني هذه اإلحصائية؟
الدراسة،  هذه  مصدر  أعلم  ال  الواقع  في 
من  فإن  الذكاء  اختبارات  إلى  استناداً  لكن 
3 ـ 5 من عدد األطفال في املدارس يصنفون 
موهوبني، وال نستطيع أن نخرج برقم كهذا ما 
لم يتحسن التعليم، فاحلملة اإلعالمية بطريقة 
الفيديو كليب ال تكفي، فاملوهوب هو ذلك 
الطفل الذي يفكر بطريقة غير مألوفة فكيف 
نكتشفهم ما دام األهالي هم من يقوم بواجبات 
أبنائهم وحتى رسوماتهم. مستقبل املوهوبني 
مرتبط مبستقبل التعليم، وذلك بالنظر للمعلم 
وتأهيله، فاملعلمون من املفترض أن يكونوا من 
من  للجامعات  النظر  ُيعاد  أن  يجب  النخبة. 
ناحية تأهيل املعلم ففي اخلارج ال يتم تخريج 
املعلم إال بعد أن يكون مؤهاًل لشغل وظيفته 
العنصر  ألنه  اختبارات  ثالثة  اجتيازه  وبعد 
واملهندسني  املوهوبني  لتخريج  األساسي 

واألطباء.. فالتأهيل ثم التأهيل.

نوابغ مدمرون
خالل  من  املستقبل  لنا  يحمل  ماذا   <
بالنوابغ واملوهوبني؟ وما رسالتك  االهتمام 
من  واإلبداع،  املوهبة  مجال  في  للمهتمني 

جانب تطبيق املهارات واألنشطة؟
كما قلت مستقبل النوابغ مرتبط مبستقبل 
الذين  النوابغ  من  الكثير  فهناك  التعليم، 
ُيدمرون من قبل املعلمني في املراحل التعليمية 
من  مسؤولة  غير  إحباط  كلمة  بسبب  األولى 
بوظيفته  املعلم  جهل  بسبب  أو  املعلم،  قبل 

فاملعلم  املستقبل.  أجيال  تربية  في  ومهامه 
واملوهوبني.  النوابغ  تخريج  عن  املسؤول  هو 
واإلبداع  املوهبة  مبجال  للمهتمني  ورسالتي 
والعمل على إيجاد الكفاءة العلمية في مجال 
املوهبة كما ذكرت بوجود التخصص، باإلضافة 
مجال  في  املتخصصني  تعليم  ضرورة  إلى 
واإلبداع،  التفكير  مهارات  واإلبداع  املوهبة 
وأن يكونوا هم بأنفسهم مبدعني في تطبيقها 
وتنميتها، باإلضافة إلى صقل مهارات أخرى 

أكادميية وإدارية مرتبطة بالشخصية
>  كيف ميكن أن يجعل الطالب أو الطالبة 

اجلامعية من ذاته مبدعًا؟
واإلبداع  التفكير  مهارات  يتعلم  أن  يجب 
القرار،  واتخاذ  املشكالت،  كحل  واالبتكار 
وليس  الوقت،  وإدارة  األهداف،  وحتديد 
البرامج  خالل  من  وتنميتها  بل  قراءتها  فقط 
وتطبيقها  العمل  وورش  والدورات  التدريبية 

على أرض الواقع.
القضايا في مجال  الكثير من  عاجلت    <

املوهبة، ما أهم القضايا في هذا املجال؟
إضاءات في مجال  وأبحاثي كانت  أوراقي 
في  العلمية  األوراق  إلى  باإلضافة  املوهبة، 
وتطبيقها  برامج  وعمل  املوهوبني  اكتشاف 
يكفي، يجب  فالتنظير ال  لتطويرها.  عليهم 
مبجال  للنهوض  األبحاث  هذه  تطبق  أن 
والتعلم  اإلدارة  قضايا  إلى  باإلضافة  املوهبة، 
وتدريب  تأهيل  إلى  متتد  قضايا  وجميعها 
التخصص  القضايا  أهم  من  لكن  الكوادر، 
معلمًا  املوهوبني. فكونك  تدريس  في مجال 
للموهوبني ال يكفي يجب أن تتخصص في 
مجال محدد تدرس فيه للموهوبني هذا فيما 
يخص املوهوبني الصغار. أما املوهوبون الكبار 
اجلامعات  في  دكاترة  أليدي  فيخضعون 

متخصصني ميلكون كثيراً من املعرفة.
إن مجال املوهوبني ليس مجرد تعليم للمهارات 
بنبوغ  تنبؤات  مجرد  وليس  اإلبداعية  والطرق 
إلى  يحتاج  عميق  علم  لكنه  غيره  عن  طفل 
له  نفتح  أن  يكفي  فال  وتخصص،  وفهم  دراية 
مجااًل عامًا ونقول هذا املعلم معلم موهوبني بعد 
املفترض  فمن  وأهم؛  أكبر  املسألة  إن  تخرجه، 
البكالوريوس  مرحلة  املعلم  يجتاز  أن  بعد 
ولنفرض في مجال الرياضيات أن يلتحق بعدها 
معلم  عليه  نطلق  أن  مُيكن  هنا  املوهبة،  مبجال 
موهوبني، فهو متخصص في املوهوبني في مجال 

الرياضيات.. وهذا ما نسعى إليه.

اإلعالم ..  والمبدعون
>  ما رسالتك لإلعالم من خالل »مهارات« 

حيال قضايا املوهبة واإلبداع والنوابغ؟
خاصة  كاملة،  مسؤولية  مسؤول  اإلعالم 
املسؤولية االجتماعية، حيال كل أفراد املجتمع 
احلثيث  والسعي  للمسؤولني  قضاياهم  بإظهار 
الذين  املوهوبني  يخص  فيما  أما  ملعاجلتها، 
من  لهم  ملا  املجتمع،  شرائح  أهم  من  يعدون 
الوطني  االقتصاد  وعلى  مجتمعاتهم  على  نفع 
ورقيه، وذلك أن يهتم اإلعالم من خالل برامجه 
التلفازية واإلذاعية، وكذلك اإلعالم املقروء من 
باملوهوب  العناية  بكيفية  ومجالت،  صحف 
وإبرازها  وقدراته،  طاقته  واستثمار  واملبدع، 
وتوظيفها من خالل املقاالت العلمية التي توضح 
دور املوهبة، واملجالت والنشرات الدورية  حول 
املوهوب، وأولياء أمور املوهوبني ومعلم املوهوبني 
باإلضافة  املجتمع،  نحو  مسؤوليتهم   وتفعيل 
التثقيف والتدريب،  إلى مسؤولية اإلعالم  في 
وأن يتخذ منحى جديًا وهادًف بعيداً عن اإلثارة 

كما يحدث في إعالمنا العربي اليوم.
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نشأت في بيت علم ودين ألب طبيب وأجداد 
خطباء في المسجد النبوي

الذكية  اللعبية  الشقية  كنت  الحنان  دار  في 
المتفوقة كثيرة الجدل
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القــراءة و20 مهارة أساسيـــة للتفكــير

تدوين المحاضرات

 المالتي ميديا.. الطرف الفاعل في التعليم التفاعلي

أنت بحاجة إلى التدريب على مهارات لتوكيد الذات في هذه الحاالت
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مهارات تعليمية

مهارات التحليل والتفكير

القراءة

عبد احملسن العقيلي

تعد القراءة من أهم املهارات األساسية للنجاح في األنشطة احلياتية كافة؛ سواء 
البحوث  وتشير  الدراسية.  أو  العملية  أو  الشخصية  باجلوانب  منها  يتعلق  ما 
تتالشى  العمل  في  والنجاح  الشخصي  اإلجناز  فرص  أن  إلى  العلمية  والدراسات 
حتمًا دون إجادة مهارات القراءة. وتفيد البحوث في مجال االقتصاد التربوي بأن 
التعليم املدرسي استثمار في رأس املال البشري؛ مبعنى أن إجادة املهارات احلياتية ـ 
مبا فيها مهارات القراءة ـ وامتالك املعارف الضرورية والقدرة على حل املشكالت 
االبتدائية تركز على  املرحلة  نهائية. وإذا كانت  قيمة وأهمية مستمرة وال  لها 
إكسابهم  إلى  إضافة  القراءة  نحو  للتالميذ  اإليجابية  واالجتاهات  امليول  تكوين 
الرموز  فك  مهارات  على  التركيز  أي  امليكانيكي؛  مبفهومها  القراءة  مهارات 
والتعرف والتمييز(- فإن املرحلة الثانوية تهتم بتعزيز مستوى الدافعية للقراءة، 
وتطوير مهارات القراءة مبفهومها الوظيفي/ املهاري؛ أي التركيز على مهارات 
الفهم والتحليل والنقد والتقييم والتخطيط واالستنتاج والربط وحل املشكالت، 

أو ما ميكن اختصاره بالتعامل مع القراءة بوصفها » مهارات تفكير«.
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مهارات تعليمية

القراءة ومهارات التحليل والتفكير

هناك عدد من املهارات الضرورية التي يجب 
إجادتها  الثانوية  املرحلة  في  الطالب  على 
مجتمعاتهم  في  فاعلني  أعضاء  يصبحوا  كي 

ويحققوا فرصًا أفضل في املستقبل.

باإلضافة   - املهارات  هذه  مقدمة  في  ويأتي 
الناقدة  القراءة  مهارات  أخرى-  مهارات  إلى 
والفهم والتفكير واالستدالل وحل املشكالت 

ومهارات االتصال.

وقد رصدت اجلمعية األمريكية لتطوير مناهج 
أساسية  مهارة  عشرين  تضم  قائمة  التعليم 
تعلمها  أن  الثانوية  للمدارس  ميكن  للتفكير 
مختلف  في  املهارات  هذه  وتطبق  للطالب، 
والعلوم  والقراءة  اللغة  مثل  العلمية  احلقول 
يهمنا  وما  االجتماعية.  والعلوم  الطبيعية 
مجال  في  توظيفها  على  التركيز  هو  اآلن 
فقط  ليس  عليها،  الطالب  وتدريب  القراءة 
هذه  تطبيق  في  أيضًا  بل  والقراءة،  اللغة  في 
في  القراءة  عند  واملهارات  االستراتيجيات 

محتوى املواد الدراسية املختلفة.

أواًل: مهارات التخطيط للقراءة 

> حتديد الهدف من القراءة.

> اختيار االستراتيجية املناسبة.

واخلطوات  واإلجراءات  العمليات  ترتيب   <
املرتبطة باالستراتيجية.

ثانيًا: مهارات جمع املعلومات
> املالحظة؛ أي احلصول على املعلومات عن 

طريقة واحدة أو أكثر من احلواس.

التساؤل؛ أي البحث عن معلومة جديدة   <
عن طريق تكوين وإثارة األسئلة.

ثالثًا: مهارات التذكر
في  املعلومات  ترميز  أي  الترميز؛    <

الذاكرة طويلة األمد.

من  املعلومات  استرجاع  أي  االستدعاء؛   <
الذاكرة طويلة األمد.

رابعًا: مهارات تنظيم املعلومات
الشبه  أوجه  مالحظة  أي  املقارنة؛   <

واالختالف بني شيئني أو أكثر.
> التصنيف؛ أي وضع األشياء في مجموعات 

وفق خصائص مشتركة.
> الترتيب؛ أي وضع األشياء أو املفردات في 

منظومة أو سياق وفق محك معني.

خامسًا: مهارات التحليل
التمييز  أي  واملكونات؛  اخلصائص  حتديد   <
خصائصها  على  والتعرف  األشياء  بني 

وأجزائها.
> حتديد العالقات واألمناط؛ أي التعرف على 

الطرائق الرابطة بني املكونات.
سادسًا: املهارات اإلنتاجية – التوليدية

> االستنتاج؛ أي التفكير فيما هو أبعد من 
املعلومات املتوفرة لسد الثغرات فيها.

> التنبؤ؛ أي استخدام املعرفة السابقة إلضافة 
معنى للمعلومات اجلديدة وربطها باألبنية 

املعرفية القائمة.

األساسية  األفكار  تطوير  أي  اإلسهاب؛   <
بتفصيالت  وإغناءها  املعطاة  واملعلومات 
وإضـافات مهـمة قــد تـــؤدي إلــى نتائـــج 

جديدة.

جديـــد  معنـــى  إضافـــة  أي  الـتـمثيـــل؛   <
متثيلهــا  مثل  صورتها،  بتغيير  للمعلومات 

برموز أو مخططات أو رسوم بيانية.

سابعًا: مهارات التكامل والدمج
> التلخيص؛ أي تقصير املوضوع وجتريده من 
األفكار غير الرئيسية بطريقة فعالة وعملية.

املعرفية  األبنية  تعديل  أي  البناء؛  إعادة   <
القائمة إلدماج معلومات جديدة.

ثامنًا: مهارات مراقبة عملية القراءة وتنظيمها
حتقيق  نحو  التقدم  مستوى  من  التأكد   <

الهدف.
> احلفاظ على تسلسل العمليات واخلطوات 

املتبعة في أثناء القراءة.
> مراقبة عوائق عملية الفهم، ومعرفة كيفية 
التغلب على الصعوبات والعوائق في أثناء 

القراءة.

تاسعًا: مهارات التقييم

> وضع محكات؛ أي اتخاذ معايير إلصدار 
األحكام والقرارات.

> اإلثبات؛ أي تقدمي البرهان على صحة أو 
دقة االدعاءات.

الكشف  أي  األخطاء؛  على  التعرف   <
االستدالل  في  والضعف  املغالطات  عن 
املنطقي، وما يتصل باملوقف أو املوضوع من 

معلومات، والتفريق بني اآلراء واحلقائق.

> تقييم مدى حتقق الهدف، واحلكم على   
مالءمة  ومدى  وكفايتها،  النتائج  دقة 
وتقييم مدى  املستخدمة،  االستراتيجيات 

فعالية اخلطة ودقة تنفيذها.
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المعلومة المهمة واإلصغاء الفعال واإلشارات الكالمية

تدوين
المحاضرات:

مهارات تعليمية

ليس  احملاضرات  تدوين  بعملية  املقصود  إن 
الكتابة بحد ذاتها بل عملية اإلصغاء والتفكير. 
إذ ال تكمن أهمية تدوين احملاضرات في كم 
املعلومات  تسجيل  في  وإمنا  املدونة،  املادة 
املهمة، واإلصغاء الفعال الذي يساعد الطالب 

على التركيز في اجلوانب املهمة من احملاضرة.
استراتيجيات ناجحة لتدوين احملاضرات

التي  اإلجرائية  اخلطوات  من  عدد  هناك 
والفعال  الناجح  التدوين  على  تساعدك 

حملاضراتك، أهمها:
حتضير الدرس 

إن إحدى العادات اإليجابية التي متيز الطالب 
املتفوقني هو حتضيرهم لدروسهم قبل حضور 
على  اإلجراء  هذا  يساعد  إذ  احملاضرات، 
األستاذ  ومتابعة  بكفاءة،  احملاضرة  تدوين 

طرح  في  أيضًا  يفيدك  كما  وسهولة،  بيسر 
من  عليك  يشكل  قد  ما  لتستوضح  األسئلة 

معلومات.
اصطحاب األدوات 

من أهم األدوات التي يجب أال ننساها ونحن 
في طريقنا للمحاضرة:

الدفتر: يفضل أن يكون من ذلك النوع الذي 
إعادة  أو  جديدة  أوراق  بإضافة  لك  يسمح 
بلون  فاصاًل  تضع  أن  يفضل  كما  ترتيبها، 

مختلف بني كل مادة وأخرى.
األقالم: القلم اجلاف أفضل من القلم الرصاص 
أو احلبر السائل لسهولة استخدامه وقراءته فيما 
فسفوري  قلم  معك  يكون  أن  ويفضل  بعد، 

لتظليل العناوين الرئيسية.
املقرر  أستاذ  منك  يطلب  قد  املقرر:  الكتاب 

في بعض األحيان فتح الكتاب على صفحات 
إعادة  أو  ما،  جزء  على  خطوط  ووضع  معينة 
تصحيح معلومة أو تأكيدها، أو التعرف على 

تفاصيل رسم أو شكل ما.
اختيار املكان املناسب

 للمكان الذي جتلس فيه دور مهم في قدرتك 
على متابعة ما يقوله أستاذ املقرر بشكل جيد، 
على  يساعدك  األمامية  الصفوف  في  فاجللوس 
ذلك  أن  كما  أفضل،  بشكل  احملاضرة  تدوين 
يساعدك على التركيز وعدم التشتت والشرود.

 االنتباه لإلشارات الكالمية
 ألستاذ املقرر

األشياء  إلى  يشيرون  األساتذة  بعض  هناك   
من  فمنهم  عرضه،  طريقة  خالل  من  املهمة 
يبطئ  أو  مراراً،  املعلومات  نفس  بتكرار  يقوم 

ما  كل  يدون  طالبًا  نرى  فقد  طالب آلخر؛  من  احملاضرات  تدوين  طرق  تختلف 
يقوله أستاذ املقرر من بداية احملاضرة، حتى نهايتها، والناجت عشرات الصفحات، 
ونفاجأ عند إعالن نتيجة االختبارات أنه ليس من بني املميزين أو النابغني. وفي 
املقابل هناك من الطالب من يرى أنه ليس من الضروري تدوين كل ما يقال. فأما 
النموذج األول فعلى الرغم من إميانه بأهمية تدوين احملاضرات فإنه ال يعلم كيفية 
قد  فوائد جمة  نفسه  يفوت على  فهو  اآلخر  وأما  منه،  بذلك واالستفادة  القيام 

يجنيها من تدوينه لتلك احملاضرات، وخاصة عند االستذكار قبل االمتحانات. 
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مهارات تعليمية

بصوت  يتكلم  أو  الشرح،  خالل  سرعته  من 
بعض  هناك  إن  بل  نبرة صوته.  يغير  أو  أعلى 
املعلومات  إلى  تشير  قد  والعبارات  اإلشارات 
سؤال  هذا  أن  أعتقد  بعضهم:  بقول  املهمة 
منكم  أتوقع  السؤال،  هذا  فهم  مهم  جيد، 
صراحة:  يقولها  وبعضهم  أن...  تفهموا  أن 
أنا أحب مثل هذه األسئلة، توقعوا وجود هذا 
السؤال في االمتحان، نحن ال نقول سراً: هذا 

اجلزء سيأتي في االمتحان...إلخ 
ترقب دلياًل أو إشارة من أستاذ املقرر 

إن كل ما يؤكده أستاذ املقرر, أو يضع حتته خطًا 
على السبورة أو يكرره , هو مادة مرجحة لالختبار، 
كن  ولذلك  األخيرة.  احملاضرات  خالل  وخاصة 
يخبر  عادة  املقرر  فأستاذ  منتبهًا  وقارئًا  مستمعًا 

طالبه مبعلومات مهمة عن االختبارات.
اطرح األسئلة

مجرد  يعني  ال  فعااًل  مستمعًا  تكون  أن   
جلوسك في القاعة وتدوين احملاضرات فقط، 
احملاضرة.  في  مشاركًا  تكون  أن  يعني  بل 
على  تطرح  أن  هي  لذلك  طريقة  وأفضل 
إجابة،  عن  لها  تبحث  التي  األسئلة  األستاذ 
فهمك  من  تزيد  التي  األسئلة  تلك  خاصة 
ملوضوع احملاضرة، ولذلك اسأل نفسك )على 
سبيل املثال( ما الذي حتتاج إليه من معلومات 

لكي تفهم املقرر بشكل أفضل؟
التدوين الناجح

 هناك عدد من النقاط التي يجب أن تضعها 
خالل  مالحظاتك  تدوين  عند  اعتبارك  في 

احملاضرة، أهمها:
>  ابدأ كل محاضرة في صفحة جديدة.

>  دون عنوان الدرس وتاريخ احملاضرة في أعلى 
الصفحة.

>  دون األفكار الرئيسية ملوضوع احملاضرة.
وبخط  قصيرة  جمل  في  تكتبه  ما  سجل   <

واضح مقروء.
يسعفك  لم  التي  لألجزاء  أخرى  مرة  عد   <
الوقت الستكمالها في أثناء الشرح وسجلها 

بسرعة بعد احملاضرة قبل أن تنساها.
> دون األسئلة التي يطرحها األستاذ لتوضيح 
فهم  في  تفيدك  فهي  الدرس،  أجزاء  أحد 

تلك األجزاء فيما بعد. 
> ركز في أثناء احملاضرة وال تكن شارد الذهن.

> حاول أن تراجع سريعًا ما دونته في نهاية احملاضرة. 
> وفي النهاية تذكر أن مواظبتك على حضور 
الفاعلة  العناصر  أحد  وتدوينها  احملاضرات 

للتفوق والتميز، فاحرص على ذلك.

العادات الدرا�سية املوفقة 

إن ما يتعلمـــــه الطالب من عــــادات النجـــاح 
مستقبله  في  سيفيده  منها  يستخدمه  وما 
أهم هذه  لنبحث عن  لذا  والعملي.  احلياتي 
استخدامها  ميكننا  كيف  ولنعرف  العادات، 
لتصبح جزءاً أساسيًا من مكونات شخصيتنا 

ونفيد منها في حياتنا:
1( اعرف نفسك.

2( جهز واستعّد للعلم.
3( حاول حتسني ثقتك بنفسك.

4( اقرأ بتوسع ونهم.
5( تناول وجباتك بذكاء.

> إن طبيعة الغذاء الذي تتناوله ونوعيته يؤثران 
أثر كبيراً ومباشراً على أحوالنا النفسية.

> حاول أن تقلل من السكريات واألمالح 
والدهون.

النقي  املاء  من  6-8كاسات  بني  ما  اشرب   <
يوميًا.

التي حتتوي على كميات  األطعمة  تناول   <
املاء مثل: مختلف أنواع سلطات  كبيرة من 

اخلضار والفواكه.
> حاول أن تأكل نصف كمية اخلضار التي 
في  ملا  ومطبوخة  نيئة  طازجة  يوميًا  تأكلها 

ذلك من منافع للجسم والعقل بإذن اهلل.
> حاول أن تأكل خبز البر، وتناول املكسرات 

وليس املطبوخة وأكثر من عصير الليمون.
> وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى شيء من الطاقة فال 
تأكل احللوى املصّنعة بل تناول من تلك الفواكه. 
> وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى الراحة فتناول 
اجلنب،  أو  الرائب  اللنب  أو  احلليب  من  شيئًا 
تعطيك  بأنواعه  الفستق  حبوب  وكذلك 
املزيد من الهدوء والراحة النفسية واالطمئنان 

بعد ذكر اهلل والصالة املكتوبة والنافلة.
6( واظب على حضور مقرراتك الدراسية. 

7( تعرف على مدرسيك.
8( ضع جدواًل دراسيًا لنفسك.

9( حاول تطوير التركيز في أثناء الدراسة. 
10( قلل الضغوط الدراسية.

11( اختر مكانًا مناسبًا للدراسة.
12( ادرس على قدر استيعابك.

مهارات تعليمية
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تقنية وتنمية

الطالب يحتفظون بـ20 % مما ي�شاهدونه و 30% مما ي�شمعونه

و 50% مما ي�شاهدونه وي�شمعونه و80% مما ي�شاهدونه وي�شمعونه ويتفاعلون معه

د. فوزي النادي

المالتي ميديا.. 

الطرف الفاعل 

في التعليم 

التفاعلي  

»املالتي ميديا«.. الوسائط املتعددة، مصطلح عرف طريقه للنور منذ الربع األخير في القرن املاضي، لكن فائدته في 
مجاالت احلياة املختلفة تكشفت لنا يومًا إثر يوم، وعامًا وراء عام.. واآلن يناقش العالم باهتمام بالغ مدى أهمية هذه 
الوسائط في العملية التعليمية، ُصلب أي تنمية، ولكن كيف للطالب أن يستفيد، وكيف للمعلم أن يفيد طالبه من 

هذه الوسائط املتعددة؟ مبعنى: كيف ميكن لهذه الوسائط أن تدخل كطرف فاعل في عملية تعليمية تفاعلية؟
لقد بينت الدراسات على مدى أكثر من عشرين عامًا أن الوسائط املتعددة لها تأثير فعال في حتسني العملية التعليمية إذا 
استخدمت بطريقة صحيحة. وبينت الدراسات أن الطالب يحتفظون بحوالي 20% مما يشاهدونه، و30% مما يسمعونه، 
و50%  مما يشاهدونه ويسمعونه. فإذا ما أتيحت فرصة للطالب كي يشاهد، ويسمع، ويتفاعل فإن استيعابه للمعلومات 
يصل إلى 80%، مما يدل على أهمية الوسائط املتعددة التفاعلية، ويؤكد أن تلك التقنيات تؤتي ثمارها عندما يكون 

الطالب محورها الرئيسي.

املالتي ميديا )الوسائط املتعددة(  
املالتي ميديا: هي دمج عنصر أو أكثر من العناصر التالية في 

برنامج أو عرض كمبيوتر لتحقيق هدف تعليمي معني.
وتشمل عناصر الوسائط املتعددة ما يلي:

- النص الكتابي  - الصور  - الصوت.
- الرسوم املتحركة - الفيديو.

- الواقع االفتراضي(.
 الوسائط املتعددة التفاعلية

الوسائط املتعددة التفاعلية هي برامج ملتيميديا تسمح 
اإلدخال  وسائل  معها من خالل  بالتفاعل  للمستخدم 

)لوحة مفاتيح، فأرة، ميكروفون( وينتج عن هذا رد 
فعل أو استجابة من البرنامج، مما يتيح للطالب العمل 

وفقًا للنمط الذي يناسبه. 
عناصر الوسائط املتعددة

- النص الكتابي - الصور- الصوت- الرسوم املتحركة
- الفيديو  - الواقع االفتراضي.

الصورة
ملا  املتعددة،  الوسائط  عناصر  أهم  من  واحدة  الصور 
لها من فوائد جمة في الناحية التعليمية، فرب صورة 

أغنت عن ألف كلمة.
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مصادر الصور الرقمية
الرقمية  الكاميرا  بواسطة  بك  خاصة  صور   -
التي  اخلصائص  من  مجموعة  على  حتتوي 
متيزها عن الكاميرا التقليدية، فهي التستخدم 
األفالم احلساسة للضوء بل تخزن الصور مباشرة 
إلكتروني،  قرص  على  أو  الكاميرا  ذاكرة  في 
ومتكنك من مشاهدة ما مت تصويره في احلال 

من خالل شاشة الكاميرا .
- املاسح الضوئي يقوم بتحويل الصور الورقية 

إلى صور رقمية. 
- رسوم بيانية أو رسوم توضيحية.

- مجانًا من موقع ميكروسوفت أوفيس.
املواقع  بعض  من  اإلنترنت  على شبكة  من   -

www.flickr.com مثل
- شراء أسطوانات بها مكتبات للصور.

- الحظ أنه: يتم نقل الصور مباشرة من الكاميرا 
 USB الرقمية إلى الكمبيوتـــر بواسطــة وصلـــة
أو من خالل قارئ الكارت Card reader ، أو 

عبر التقنيات الالسلكية مثل البلوتووث.
- ميكننا عرض الصور التي قمنا بتصويرها من 
 Liquid خالل شاشة موجودة بالكاميرا تعرف بـ
Crystal Display Screen   LCD ، مما يتيح 
مباشرة  بتصويره  قام  ما  مراجعة  للمستخدم 

فيوافق عليه أو يعيد تصويره مرة أخرى.
والتحكم  الصورة  للمستخدم ضبط  - ميكن 
من  العديد  خالل  من  كبيرة  درجة  إلى  فيها 

البرامج مثل برنامج أدوب فوتوشوب.

برامج إنتاج وتحرير الصور والرسوم
> برامج مجانية متامًا وأخرى للتجربة. 

> ميكن حتميل تلك البرامج من شبكة اإلنترنت 
www.tucows.com كما في موقع

> هناك برامج احترافية مثل أدوب فوتوشوب، 
فايروركس، كوريل درو، وغيرها الكثير.

> برامج للرسم مثل ميكروسوفت فيزيو، كما 
توجد مجموعة من البرامج املتخصصة للرسوم 
والتصميمات  الرسوم  برامج  وأيضًا  الطبية، 

الهندسية كما في برنامج األوتوكاد.

مصير الصور الرقمية
إما أن تعرض على شاشة الكمبيوتر أو الداتا شو 

بروجكتور، وفي هذه احلالة يفضل أن تكون 
دقة الصورة 72 بيكسل في البوصة الواحدة.

يفضل  احلالة  هذه  وفي  الورق  على  الطباعة 
نقطة   300  –  200 الصورة  دقة  تكون  أن 
في البوصة الواحدة، وذلك من أجل احلصول 

على جودة أفضل.
املعادلة  وحتقيق  اإلنترنت  شبكة  على  العرض 
الصعبة )حجم صغير وجودة عالية( ويتم لهذا 
الغرض حفظ الصور بطريقة خاصة للويب وفيها 
املعادلة  حتقق  التي  املناسبة  الصيغة  اختيار  يتم 
 Jpg, Gif الصيغ  تلك  أبرز  ومن  السابقة. 
قلياًل  التي حتوي عدداً  الصور  وتناسب األخيرة 
من األلوان )2-4( أو التي بها أجزاء شفافة ألن 
صور jpg ال ميكنها أن حتتفظ بالشفافية، علمًا 
اخلاصة  األخرى  الصيغ  من  العديد  هناك  بأن 

بالصور ولكل استخدامه ومميزاته. 
هناك بعض احليل لوضع صور بحجم كبير على 
ثم  مصغرة  صور  باستخدم  وذلك  الشبكة، 
يتم تكبيرها عند الضغط عليها كما في حالة 
الصورة  تقطيع  املمكن  ومن  الصور.  معرض 
إلــى أجــــزاء كمــا فـي برنامــج الفوتوشــوب، أو 

استخدام خاصية في برنامج فوتوشوب أيضًا.
الفيديو

املميزات وأوجه االستعمال:
ال شك أن الفيديو عنصر مهم، ملا يحققه من 
والضوابط  األفكار  بعض  هناك  أن  إال  أهداف 
الفيديو  استعمال  عند  مراعاتها  يجب  التي 

داخل القاعات الدراسية نذكر منها ما يأتي:

> ينبغي أن نراعي التفاعل بني الطالب وبني ما 
يشاهدونه، فال يظل الطالب في وضع املتفرج 

فقط.
>  يجب توجيه الطالب إلى ما ينبغي التركيز 
عليه في أثناء مشاهدة الفيديو )فمثاًل يركزون 
في العرض على شخــص مـــا، أو لقطــة معينـة، 

أو جملة معينة.....(. 
الطالب  ومناقشة  العرض  إيقاف  ميكنك   <

فيما يتوقعونه من بقية العرض. 
التعليق  الطالب  من  واطلب  الصوت  ألغ   <

على ما يشاهدونه.
> من الضروري جداً مراعاة أال تزيد مدة العرض 
نقوم  ثم  العرض،  نوقف  ثم  دقائق،  عشر  على 
أخرى،  مرة  التشغيل  نعيد  ثم  مغاير،  بنشاط 

وهكذا.
تعظم الفائدة من استعمال الفيديو عندما يتاح 
للطالب مشاهدته خارج القاعات الدراسية عبر 
اإلنترنت أو على دي في دي، فيتمكنون من 
للوقت  وفقًا  وتكراراً  مراراً  يريدون  ما  مراجعة 

واملكان املناسبني لكل واحد منهم على حدة.
مصادر الفيديو:

> أن تقوم بتصوير لقطات الفيديو بنفسك.
> أن تقوم وحدة الوسائط املتعددة واإلخراج 

التلفازي بنقلها مباشرة إلى الكمبيوتر.
>  ميكنك شراء بعض االسطوانات أو دي في دي 

بها مجموعات من لقطات الفيديو.
الفيديو  ملفات  بتحميل  تقوم  أن  ميكنك   <
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تقنية وتنمية

واآلخر  مجاني  )وبعضها  املواقع  بعض  من 
www.teachertube. باشتراك( مثل موقع
في  الفيديو  ملف  إدراج  وميكنك   ،com

.embed video موقعك
>  ميكنك التسجيل مباشرة من التلفاز ومن 

ثم نقل الفيديو إلى الكمبيوتر.
>  تصوير في قاعة احملاضرات.

>  تصوير شاشة الكمبيوتر.
برامج اإلنتاج والتحرير:

يعرف  فيما  الفيديو  هذا  حترير  يتم  ما  غالبًا 
باملونتاج، باستخدام أحد البرامج املتعددة مثل:

أو  إديوس  برنامج  أو  برميير  أدوب  برنامج   -  
برنامج Final cut pro وغيرها الكثير، غير أن 
هناك برامج بسيطة تؤدي بعض هذه املهام مثل 
برنامج Windows Movie Maker الذي يتم 

تنصيبه تلقائيًا مع برامج التشغيل احلديثة.
تختص  البرامج  من  أخرى  مجموعة  وهناك   -
بالتقاط ما يحدث على شاشة الكمبيوتر وميكنها 
متصل  ميكروفون  من  الصوت  تسجيل  أيضًا 
باجلهاز ليواكب عرض الشاشة كما في حالة تعليم 
البرامج: البرمجية. ونذكر من تلك   برامج احلزم 

> برنامج كامتشيا ستوديو
.Adobe Captivate برنامج أدوب كابتيفات <

الصوت
في  األساسية  الركائز  إحدى  الصوت  يعد 

الوسائط املتعددة.
املميزات وأوجه االستعمال:

- الصوت من أسهل عناصر الوسائط املتعددة 
في إنتاجه بالنسبة لألفراد بصفة عامة، خاصة 
بامتالكها  تتمتع  حاليًا  الكمبيوتر  أجهزة  أن 
لتشغيل  الالزمة  والبرامج  املادية  للمكونات 
ميكروفون  بواسطة  مباشرة  الصوت  وتسجيل 
في  تخزينه  يتم  ثم  بالكمبيوتر،  متصل 
البرامج  بعض  في  مباشرة  إدماجه  أو  ملفات، 
كما هو احلال في برنامج البوربوينت، ومن ثم 
يتم تشغيله واالستماع إليه بواسطة سماعات 

متصله أيضًا باجلهاز.
للمحاضرات،  الصوتي  األداء  يتضمن   <
وميكن إضافة صورة ثابتة بجانب الصوت كما 

يفضل  وال  الترحيب،  أو  التقدمي  حاالت  في 
أن نعرض الصوت والصورة والنص معًا، ولكن 
وترك  متاحة  العناصر  هذه  تكون  أن  األفضل 
حرية االختيار للمستخدم مثاًل إلظهار النص 

الكتابي من عدمه.
> مقاطع صوتية ملشاهير.

> بعض األصوات املميزة التي يتم توظيفها 
العرض،  لتثري  التقدميية  العروض  في 
الطبيعـــي وغيـــر  القلب  دقــــات  كصــــوت 
الطبيعي، أو صوت حركة األمعاء....إلخ.
> أصوات من البيئة وأصوات أدوات وأجهزة 

وماكينات.
> تعظم فائدة الصوت في برامج تعلم اللغات.

> يتم حتميل الصوت أسرع من الفيديو.
> مناسب للطالب ذوي منط التعلم السمعي.

برامج  في  للتقييم  كوسيلة  يستخدم   <
تعلم اللغات.

استعمال  اجلدد  املدرسني  بعض  يسيء  قد   -
املؤثرات الصوتية في العروض فتشتت الطالب 

في أثناء التعلم وتقلل من تركيزهم.
مصادر الصوت:

اختر  ميكروفون،  بواسطة  بنفسك  سجل   <
يكون  أن  ويفضل  استوديو،  أو  هادئًا،  مكانًا 

هناك نص كتابي مت إعداده مسبقًا.
شبكة  من  األصوات  بعض  حتميل  ميكنك   <

www.archive.com اإلنترنت مثل موقع
وبها  تباع  املدمجة  األقراص  بعض  هناك   <
مجموعة كبيرة من األصوات املتنوعة، ومقسمة 

إلى مجموعات، كي يسهل البحث بها.
عنصر الصوت: برامج اإلنتاج والتحرير:

هناك العديد من البرامج وميكنك حتميل برامج 
مفتوحة املصدر من اإلنترنت.

Adobe Audition -
 Audacity )free ( -

Sound Forge -

الواقع االفتراضي
 software و hardware هو مزيج من

النشاء بيئة إفتراضية رقمية ميكن التفاعل 
معها. وتشمــــــــل الـــ hard ware نظــــارات 

خــاصــة 
وقفـــازات 

متكنـــك من 
التفاعل مع أجسام 

ثالثية األبعاد، أو الـتـجــول 
فــــــي أمــاكـــــن افتــراضيــة 

يصعــب الوصـــول إليها فعليًا.
االفتـراضــــي  الواقـــع  من  آخـــر  نـــوع  وهنــاك 
 QTVR Quick Time باســــم  يـعــرف 
نوعيــــن: علــى  وهــو   Virtual Reality
للمستخدم  ميكن  األبعاد،  ثالثية  أجسام   <
اجلهات  من  لرؤيتها  وتدويرها  فيها  التحكم 

املختلفة أو تقريبها أو تبعيدها.
> البانوراما، وهي متثل صورة ملكان ما تستطيع 
الفأرة  أن تقف في مركزه وتتحرك باستخدام 

لتراه بزاوية 360 درجة.
وفي كال النوعني ميكن إضافة نقاط نشطة عند 
بانوراما  أو  إلى جسم آخر  الضغط عليها تؤدي 
ثانية، وهكذا مما يزيد من التفاعل )فمثاًل تنقر 
على باب في البانوراما فتدخل مباشرة إلى قاعة 
جديدة، أو تنقر على البطني األيسر في القلب 

فينفتح وترى ما بداخله...(.
وال يحتاج النوعان السابقان إلى برمجة بل إلى 
استخدام دمج الصور الرقمية معًا بواسطة أحد 

.VR Worx البرامج مثل برنامج

الرسوم المتحركة
معينة  بسرعة  متر  الصور  من  مجموعة  هي 
حركة  بها  الصورة  بأن  البشرية  العني  لتخدع 
معتمدة على اخلداع البصري، حيث إن الصورة 
تظل ثابتة على العني مبقدار 20/1 من الثانية، 
ومن ذلك أطلق على مسلسالت الكرتون اسم 
فإن  التعليمية  الناحية  من  املتحركة.  الرسوم 
الرسوم املتحركة لها دور بارز في تبسيط العديد 
من املفاهيم العلمية، كما أنها أيضًا استخدمت 
إنشاء جتارب  في حالة  املجاالت كما  بعض  في 
من  أيضًا عديد  وهناك  الفيزياء.  في  للمحاكاة 
البرامج املستخدمة بعضها مجاني وبعضها ال بد 

من شرائه مثل برنامج فالش.
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نمِّ مهاراتك

إذا كانت إجابتك على معظم األسئلة السابقة بــ »نعم«، 
فهذا يعني أن توكيدك لذاتك منخفض، وأنت بحاجة 
إلى التدريب على توكيد الذات، وأعتقد أن االستمرار 
في قراءة هذه الورقة قد يكون مفيداً لك، شريطة متّثل 
وحرّي  وإرشادات.  خبرات  من  بها  ما  تنفيذ  ومحاولة 
عادة  يوصف  لذاته  املؤكد  غير  الشخص  أن  بالذكر 
ويصعب  اخلاصة،  حقوقه  عن  الدفاع  عن  »عاجز  بأنه 
عليه التعبير عن مشاعره ورغباته، ومعتقداته، وآرائه، 
يرضى  ال  ولكنه  دائمًا،  اآلخرين  إرضاء  إلى  ويسعى 
بالعجز عن فعل أشياء  إاّل قلياًل، ألنه يشعر  عن نفسه 
يرغبها، ويفعل أشياء كثيرة ال يرغبها، وعلى الرغم من 
يحققون  أنهم  إال  ألجله  بالندم  يشعرون  اآلخرين  أن 

أهدافهم على حسابه؛ لذا يقال إن الناس حتترم املؤكدين 
ولكنها حتب غير املؤكدين«. أي أنه بوسعنا القول بأن 
ـ  يدفعون  ما  عادة  لذاتهم،  املؤكدين  غير  األشخاص 
على حد قول »دافيسون ونيل« ـ ثمنًا باهظًا من جراء 

انخفاض توكيدهم، وقد يتمثل هذا الثمن في:
 : لديهم  سلوكية  واضطرابات  بدنية  مشكالت  ظهور  ـ 
ذلك أن عجز الفرد عن التعبير عن مشاعره السلبية )إظهار 
الغضب من تصرف غير مناسب، أو االحتجاج على أوضاع 
غير الئقة( في املواقف التي تستوجب ذلك، أي عدم تفريغ 
اآلثار  بعض  عادة،  عنه،  ينجم  لها،  املصاحبة  التوتر  شحنة 
ويزداد  نفسه،  عن  بالرضا  شعوره  يتضاءل  كأن  السلبية 
إحساسه بالضيق، واالكتئاب، ولوم الذات؛ وهو ما قد يؤدي 

اأنت بحاجة اإىل التدريب على مهارات توكيد الذات يف هذه احلالت

)7(

اإجابات

 بـ »نعم«

د. طريف شوقي

هل جتد صعوبة في أن
 ـ تبدأ حديثًا مع شخص تقابله ألول مرة؟

 ـ تبدي إعجابك بذكاء وحسن تصرف أحد الزمالء في موقف معني؟
 ـ تبلغ صديقًا باالعتذار عن موعد مسبق بينكما بسبب أمر طارئ؟

 ـ تلفت نظر زميل لعدم دقة بعض أجزاء في الرواية التي يحكيها لك؟
 ـ ترفض اإلجابة عن سؤال شخصي وجهه لك أحد الزمالء ترى أنه ليس من 

حقه أن يسألك إياه؟
 ـ تركز عينيك على من تصافحه من نفس جنسك؟

 ـ تطلب من املتحدث أن يعيد شرح جزئية معينة لم تفهمها؟
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إلى ظهور بعض األعراض النفسجسمية لديه.
الذات  توكيد  من  املنخفض  القدر  من شأن  ـ 
أداء  في  الفرد  تورط  احتمال  من  يزيد  أن 
أيضًا،  واجلانح  املشكل،  السلوك  من  أنواع 
نتيجة عجز الفرد عن قول »ال« ألقرانه الذين 
يحاولون إغواءه بالتورط في أنشطة مخالفة أو 

سلوكيات ال يرغبها. ومن أبرزها:
التعاطي  لبدء  األقران  رفض ضغوط  عن  عجزه   -
أو  النفسية(  واألدوية  واملسكرات  )للمخدرات 

العودة إليه بعد العالج منه. 
استغالل  اآلخرين  التصدي حملاوالت  العجز عن  ـ 
الفرد: فكل منا يضطر في حاالت عديدة للتعامل 
وحتقيق  قدره،  من  احلط  يحاولون  أشخاص  مع 
نظره،  وجهة  وتسفيه  حسابه،  على  مكاسب 
وتصيد األخطاء له، وإلقاء مسؤولية الفشل عليه، 
مثل هؤالء األشخاص الطفيليني يفضلون أن يكون 
الفرد غير مؤكد لذاته حتى يضحى مرتعًا تتوحش 
فيه انتهازيتهم؛ ومن ثم يجب علينا مواجهتهم 
بحزم صيانة حلقوقنا، وحماية ألنفسنا، وعلينا في 
آخر  مسلك  عن  البحث  على  نحثهم  أن  املقابل 

أكثر إنسانية للتعامل معنا.
من  للعمل:  الترشيح  مقابلة  اجتياز  صعوبة  ـ 
على  الفرد  مهارة  ضعف  يقلل  أن  املفترض 
من  للعمل  الترشيح  مقابلة  إبان  ذاته  توكيد 
احتمال اجتيازها بنجاح من عدة زوايا منها: 
- أنه يحد من قدرته على تقدمي نفسه بصورة 
ويجعل  الفعلية،  إمكانياته  عن  تعبر  جيدة 
بتقييمه  يقوم  من  مواجهة  عليه  الصعب  من 
بصورة تنم عن اعتداده بنفسه، وال ميكنه الرد 

على االستفسارات املطلوبة بصورة واضحة. 
- صعوبة إقامة عالقات شخصية وثيقة مع اآلخرين: 
كما أننا نلمح مردود سلوكنا في عيون اآلخرين، 
فنرى هل هو حسن أم سيئ، كذلك اآلخرون في 
وعلى  عيوننا  في  تصرفاتهم  أثر  يروا  ألن  حاجة 

شفاهنا حتى نقترب من بعضنا بعضًا.
على  الفرد  قدرة  عدم  يؤدي  أن  املتوقع  ومن 
التعبير بشكل لفظي، أو غير لفظي، لصديقه 
امتنانه  عن  كذلك،  يصبح  أن  يريده  من  أو 
ملجامالته وتضحياته، ومبادراته حتى لو كانت 
بسيطة إلى أن يتقوض ركن أساسي في عالقة 

الصداقة التي شيدوها معًا.
عن  الناجمة  السلبية  لآلثار  عرضنا  أن  بعد 
نقدم  أن  بنا  حري  الفرد،  توكيد  انخفاض 
احلل، الذي يتضمن طبيعة الوسائل واألساليب 
مهاراته  لتنمية  يتبعها  أن  الفرد  مبقدور  التي 

التوكيدية، والتي تتمثل فيما يلي: 

كيف ميكن تنمية ال�سلوك التوكيدي؟ 
أنه  سنجد  العلم  جوهر  عن  نبحث  حني   
عن  للبحث  دؤوبة  محاوالت  عن  عبارة 
املشكالت، والتغلب عليها. أي أنه سالح 
البشر،  معاناة  لتخفيف  املاضي  العلماء 
علماء  ابتكر  هنا  ومن  حياتهم.  وحتسني 
العملية  اإلجراءات  من  مجموعة  النفس 
التي ميكن للفرد الذي يعاني من انخفاض 
توكيده لذاته، أن يطبقها في حياته اليومية 

في  وتوكيداً  وتلقائية  إيجابية  أكثر  ليصبح 
السياقات،  مختلف  في  اآلخرين  مع  عالقاته 

واملواقف، وتتمثل فيما يلي: 
- حّدد مجموعة من املواقف التي يصعب عليك 
بترتيبها تصاعديًا من  توكيد ذاتك فيها، وقم 
تتدرب  كي  صعوبة  األكثر  إلى  صعوبة  األقل 

على التصرف توكيديًا فيها من قبيل أن:
- تتعمد النظر ملن تصافحه.

- تقدم نفسك لشخص ال تعرفه. 
- تتفرج على سلع متنوعة في محل وتخرج 

دون أن تشتري شيئًا.
واآلن ابدأ مبحاولة توكيد ذاتك في كل موقف 
اآلخرين  فعل  رد  والحظ  ما،  بشكل  سبق  مما 
الصعوبات  التوكيدي، وطبيعة  على سلوكك 
الالحق،  أداؤك  يتحسن  حتى  واجهتها  التي 
أخرى  مبواقف  قائمة  ضع  جناحك  حالة  وفي 
أكثر صعوبة لتتدرب على مواجهتها، وهكذا، 

حتى يزداد مستوى توكيدك. 

على  لتشجيعك  الداخلي  احلوار  استخدم   -
نفسك  »اعرف  قدميًا  أفالطون  قال  التوكيد: 
نقترح  ونحن  اآلخرين«،  تعرف  حتى  أواًل 
تتحاور مع  أن  القاعدة  لتلك  كامتداد منطقي 
تلك النفس التي ستعرفها، أي »حاور نفسك« 
الوجهة  وتوجهها  تروضها  حتى  إليها  وحتدث 
ـ إن كان  املرغوبة، فما نقوله ألنفسنا يشجعنا 
إيجابيًا ـ على اإلقدام على إتيان سلوك معني أو 
اإلحجام عن إصداره، إن كان ذا طبيعة سلبية. 
ذات  الذاتية  العبارات  فإن  ذلك  على  وبناء 
ترديدها  حالة  في  تساعدنا  اإليجابي  الطابع 
مؤكدة  بصورة  نتصرف  أن  على  أنفسنا  على 
أن  تريد  املثال حني  فعلى سبيل  اآلخرين.  مع 
الفصل،  في  ملعلمك  استفساريًا  سؤااًل  توجه 
تطوف  سلبية  ذاتية  عبارة  ذلك  من  ومينعك 
أو  بالغباء«،  »سيّتهمني  قبيل  من  بذهنك 
»سيسخر مّني زمالئي«، حاول أن تطرد هذه 
العبارة ورّدد بداًل منها عبارة إيجابية مثل »إن 
لم أسأل فلن أفهم«، أو »ليس مهّمًا أن يحملق 

احــذر اأن ت�شبــح مرتــعــا النتهازيــة الطفيليني

 تعلـم من �شجــرة تتمايــل للعا�شفـــة ثــم تعـــود

جرب الو�شائل التي جتعلك اأكـثـر اإيجابية وتلقائية 
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يقال  ما  أستوعب  أن  املهم  بل  اآلخرون  فّي 
كتابة  ميكنك  فإنه  الزاوية  هذه  ومن  أمامي«. 
قائمة بالعبارات الذاتية اإليجابية التي يحسن 
أن حتّدث بها نفسك قبيل مواجهة املواقف التي 
تتطلب سلوكًا توكيديًا، والتي تساعدك على 
إصدار هذا السلوك )من قبيل: من سيعبر عما 
بداخلي إن لم أقم أنا بذلك(. وحاول أن تكثر 
حتى  ذهنك  على  العبارات  هذه  ترديد  من 

يسهل عليك استحضارها عند احلاجة.
-  التعبير عن املودة والثناء على الفعل اجليد: ال 
يتمثل التوكيد فقط في دفاع الفرد عن حقوقه، 
وحماية خصوصياته، وحصد املزايا للفرد، بل 
إنه يساعد أيضًا على توطيد عالقته باآلخر من 
فعلي  نحوه،  الودية  تعبيره عن مشاعره  خالل 
أداءك،  الزمالء  أحد  ميدح  حني  املثال  سبيل 
املجاملة  لتلك  تقديرك  عن  له  وعّبر  اشكره 
منهم  يغب  ومن  الصمت،  من  بداًل  الرقيقة 
رؤيته  مبجرد  إبالغه  يحسن  عنك  قليلة  لفترة 
بأنك شعرت بأن شيئًا ما كان ينقصك في أثناء 
عادية  بصورة  استقبلته  إن  ألنك  غيابه،  فترة 
التي  الرقيقة  الكلمات  تلك  توجيه  خجاًل من 
تعّبر عن شعورك نحوه سيعتقد أن حضوره أو 
اإلسالمية  املأثورات  ومن  لديك.  سواء  غيابه 
الداعية إلى ذلك قول الرسول الكرمي ألصحابه: 

»إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه«.
اللفظي:  غير  التوكيدي  سلوكك  في  حتكم   -
توكيداً  أكثر  يكون  أن  على  الفرد  يساعد  فمما 
أن يتدرب على التحكم في جوانب سلوكه غير 
وميكن  للتوكيد،  اآلخر  الوجه  بوصفها  اللفظي، 

حدوث ذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات اآلتية:
- أدر بصورة رشيدة نظرات عينيك على اآلخر. 
أن يكون صوتك هادئًا وحازمًا وأنت  راع   -

تصدر رسالة توكيدية.
تكون  أن  وحاول  البدني  سلوكك  الحظ   -
مسترخيًا، فالتوتر عالمة على انخفاض التوكيد.

الباحثون  يشير  حيث  غضبك:  في  حتكم   -
في  الغضب  ضبط  على  التدريب  أن  إلى 
في  الواعدة  األساليب  من  تثيره  التي  املواقف 
في  القول  وميكننا  املتوافقة،  الشخصية  بناء 
الفرد  جناح  مقاييس  من  بأنه  املقولة  هذه  ظل 

واضحة  استراتيجية  لديه  يكون  أن  توكيديًا 
احلد  عن  يزيد  ال  حتى  غضبه،  إلدارة  املعالم 

املسموح، ومما يفيد في ذلك: 
- ال ترجع الغضب إلى سبب خارجي، وجتّنب 
عمليات اإلسقاط للتنصل من مسئوليتك عنه 

كأن تقول: »هو الذي يكرهني«.
الغضب يتناسب طرديًا مع  من  - أظهر قدراً 

حجم التصرف الذي صدر ممن أغضبك.
دون  أغضبك  الذي  السلوك  لآلخر  صف   -
تفسيره؛ فقل له »إنك تقاطعني كثيراً ولكن 

ال تستنتج أنه يحتقرك«.
أي  اخلارجي،  املشاهد  أسلوب  استخدم   -
تعامل مع غضبك كأنك شخص محايد، وقل 

لنفسك »إنك غاضب بصورة مبالغ فيها«.
هذا  يقوم  اآلخر:  الطرف  غضــــب  طوق   -
األسلوب على مبدأ قوامه أن ينزع الفرد غضب 
ثم  ثائرته  تهدأ  أواًل، حتى  املوقف  من  اآلخر 

يستجيب بصورة توكيدية بعد ذلك له.
جانبان:  للنقد  النقدية:  مهاراتك  أصقل   -
بيان املزايا وإظهار املثالب، ويحسن مراعاة ما 

يلي في أثناء تلك العملية: 
- ال تضع نقدك في صورة عدوانية، فبداًل من 
أن تقول: »إن هذه املناقشة عدمية النفع«، قل: 
»أشعر أني لم أستفد من هذه املناقشة«، وإذا 
شرحت لفرد شيئًا ما، ولم يفهمك ال تقل له 
»إن كل الناس تفهمني فلماذا ال تفهمني أنت« 
»ماذا  له:  قل  ولكن  الفهم«،  بطيء  »إنك  أو 

جتده غامضًا في كالمي ألزيده وضوحًا«.
بعض  حول  املتحدث  من  توضيحًا  اطلب   -
اجلوانب الغامضة في نقده، فإذا قال لك إنك 
حساس أكثر مما يجب قل له ماذا تقصد بلفظ 

حساس؟ وما السلوكيات الدالة على ذلك؟
- كـن مـــرنًا توكيديـــًاً: تشير املرونة إلى قدرة 
الفرد على تغيير سلوكه في ضوء املستجدات 
على ساحة األحداث احمليطة به؛ ومن ثّم يتوقع 
من املرن توكيديًا أن ينظر للموقف من زوايا 
متنوعة، ويعبر بأساليب مختلفة عن استجابته 
التوكيدية، ولديه طواعية )إسفنجية(، مبعني 
العاصفة  تهب  الشجرة حني  مثلما  يكون  أن 
املعتاد  وضعها  إلى  تعود  ما  وسرعان  تتمايل 

املؤكدة  الزوجة  تلك  قبيل  من  تنتهي.  حاملا 
زوجها  يوجه  عندما  الصمت  إلى  تلجأ  التي 
ممارسة  عن  وحتجم  اآلخرين،  أمام  نقداً  إليها 
تنتقده  قد  أنها  بيد  عليه،  بالرد  توكيدها، 
وتطلب  به،  باالنفراد  الفرصة  لها  تسنح  حني 
أي  ثانية،  الطريقة  بهذه  التصرف  عدم  منه 
يكون لديها فراسة توكيدية متّكنها من حتديد 

متى وكيف تتصّرف بطريقة توكيدية. 
- خفــف ولطــف من وقــع توكـيدك: مثلما 
يغّلف من يحمل أشياء قابلة للكسر ما يحمله 
حتى ال تتحطم جّراء االهتزاز، كذلك فنحن 
أو  التوكيدية  استجابتنا  يسبق  بأن  مطالبون 
يتلوها، أو االثنني معًا، ملطفات معينة سواء 
الطرف  جنعل  حتى  إيضاحية،  أو  اعتذاريه 
اآلخر أكثر حتماًل وتقّباًل لتوكيدنا، كأن تقول 
»كالمك  جارحة  بطريقة  خاطبك  لصديق 
أكن  ولم  خاصًا،  تقديراً  لك  أكّن  ألني  آملني 

أتوقع منك أن تخاطبني بهذه الطريقة«. 
ال  احلق  أن  مبا  اآلخريـــن:  توكيــد  حتّمــل   -
يصبح حقًا إاّل إن قابله التزام، ومبا أننا نريد أن 
نؤكد ذاتنا مع من حولنا؛ لذا فإنه يجب علينا 
ذاته  يؤكد  أن  في  أيضًا  اآلخر  نراعي حق  أن 
معنا، وأن نتحّمل توكيده، حتى نتغّلب على 
آفة األنانية التوكيدية، وعلينا أن نتذكر دوما 
وليس  للكثيرين،  تتسع  التوكيدية  القمة  أن 
توكيديني  أفراد  مع  التعامل  وأن  فقط،  لنا 
ضعاف  أشخاص  مع  التعامل  من  أفضل 
أكثر صالبة وشحذاً  ألنه سيجعلنا  توكيديا؛ 
إلمكاناتنا التوكيدية. و مما يروى عن اخلليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز، في هذا املقام، أنه 
دخلت عليه في أول خالفته وفود املهنئني من 
للكالم  احلجازيني  وفد من  وتقدم  كل جهة، 
إحدى عشرة سنة.  تبلغ سنه  لم  غالم صغير 
فقال عمر: ارجع أنت، وليتقدم من هو أسن 
منك. فقال الغالم: أّيد اهلل أمير املؤمنني، املرء 
بأصغريه قلبه ولسانه، فإن منح اهلل العبد لسانًا 
الفظًا، وقلبًا حافظًا، فقد استحق الكالم، ولو 
في  لكان  بالسن  ـ  املؤمنني  أمير  يا  األمر-  أن 

األمة من هو أحق منك مبجلسك هذا.

نمِّ مهاراتك
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أسلوبك يدل على شخصيتك

أراك على القمة
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عالم التدريب

إلى  ينظر  واملتطورة  الناجحة  املؤسسات  في 
الرئيسي،  العنصر  بصفته  البشري  العنصر 
وهو في احلقيقة أغلى املوارد التي حتتاج إليها 
املؤسسة في جميع ميادينها ومراحل عملها، 
وهو ضمير املؤسسة وقلبها النابض. وتستخدم 
هذه املؤسسات املتطورة عدة تسميات تعبر عن 
أهم  اجتماعية، ومن  لإلنسان كقيمة  نظرتها 
»القوى  أو  العاملة«  »الهيئة  التسميات  هذه 
»األصول  البشري«،  املال  »رأس  العاملة«، 

البشرية«، »رأس املال الذكي واملعرفي«.
)إدارة  أو  اإلنسان  إدارة  مفهوم  ويأتي   
 Human Resources( البشرية(  املوارد 

علم  فروع  أهم  كأحد   )Management
يهتم  كونه  من  أهميته  تأتي  حيث  اإلدارة، 
هذا  مّر  وقد  املؤسسة،  في  األساسية  بالثروة 
أشكال  عدة  واتخذ  مراحل  بعدة  االهتمام 
املوارد  إدارة  أن أصبحت  إلى  إدارية وهيكلية 
ومتخصصة  متنوعة  أقسامًا  تضم  البشرية 

تترجم هذا االهتمام.
وتشغل إدارة التدريب حيزاً مهمًا في هيكلية 
عملية  تأتي  حيث  البشرية،  املوارد  إدارة 
لتنمية  ومهمة  أساسية  كوسيلة  التدريب 
أن  الدراسات  بعض  وتذكر  البشري.  املورد 
عن  املسؤول  هو  التعليم  وليس  التدريب 

املنفذين  كبار  من   )%70( على  اإلبقاء 
والفنيني في مواقعهم.

إدارة التدريب
هي اإلدارة املسؤولة عن تدريب القوى العاملة 
بأهمية  تؤمن  إدارة  وهي  املؤسسة،  داخل 

التدريب املنظم والهادف وهي املسؤولة عن:
والتقييـــم  والتنفيـــذ  التخطيط   -
واملتابعــة لكــل ما يتعلق بتدريب جميع 

العاملني باملؤسسة.
تدريبية  ومعلومات  بيانات  قاعدة  إنشاء 
الفراد  التدريبية  االحتياجات  عن  متكاملة 

املؤسسة وعن املدربني كذلك.

استثمار رأس المال 
الذكي والمعرفي

د. سـعــد املسعــودي
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عالم التدريب

في شكل  للتدريب  السنوية  اخلطة  اقتراح   -
دقيقة  دراسة  على  قائمة  زمني  جدول  برامج 

لالحتياجات التدريبية للعاملني.
- اإلشراف على تقييم ومتابعة وتطوير كافة 
عناصر النشاط التدريبي بصفة دورية ومنتظمة 
إلى  والوصول  املرجوة  بهدف حتقيق األهداف 

املستوى األفضل.
- نشر الوعي التدريبي وإقامة عالقات وثيقة 

مع وحدات العمل الرئيسية باملؤسسة.
يهدف  مخطط  نشاط  بأنه  التدريب  ويعرف 
ناحية  من  املتدربني  في  تغييرات  إحداث  إلى 
ومهاراتهم  وأدائهم  ومعارفهم  معلوماتهم 
الئقني  يجعلهم  مبا  واجتاهاتهم  وسلوكياتهم 
ألداء أعمالهم بكفاءة وفعالية عالية ومبا يزيد 

من إنتاجية املنظمة.
وتأتي أهمية التدريب في كونه املسؤول عن:

- رفع معدل وجودة اإلنتاجية للمؤسسة.
- زيادة اخلبرات وتقليل أخطاء العمل.

للفرد  الوظيفي  بالرضا  الشعور  زيادة   -
داخل املؤسسة.

- االستعداد والتهيؤ ملا ميكن أن يستجد من 
تطورات جديدة في مجال العمل.

مكونات النظام التدريبي
أواًل: حتديد االحتياجات التدريبية.

ثانيًا: وضع األهداف وتصميم البرامج التدريبية.
ثالثًا: تنفيذ البرامج التدريبية.

رابعًا: تقييم وقياس أثر التدريب.
إلى  يحتاج  املكونات  هذه  من  مكون  كل 
تفصيل وشرح ليتضح مفهومه وتتحدد أبعاده 

وتعرف الطريقة املثلى في إدارته وتنفيذه.
املرحلة  على  األولى  الورقة  هذه  في  وسنركز 
الفكرة  وهي  التدريب،  مجال  في  األولى 
الصحيحة لضمان جناح التدريب في مؤسسات 
هنا  بالتدريب  نقصده  وما  العالي.  التعليم 
تدريب أعضاء الهيئة التعليمية املسؤولة عن 

تقدمي التعليم للطالب. 
والفعالة  املهمة  العوامل  من  مجموعة  هناك 
التي ميكن أن تشكل حجر األساس في إدارة 

البرامج التدريبية وهي:

1 ـ وجود هيكل تنظيمي 
ال ميكن للبرامج التدريبية أن تنجح ويكتب 
تنظيمي  كيان  لها  يكن  لم  ما  االستمرار  لها 
داخل اجلامعة، يتولى اإلشراف واملتابعة للبرامج 
ألعضاء  املهني  بالتطوير  املتعلقة  التدريبية 
هيئة التدريس. وقد عمدت معظم اجلامعات 
إنشاء  إلى  املهني  التطوير  بقضية  املؤمنة 
هياكل تنظيمية في شكل وحدات أو مراكز، 
التطوير  أو  املهني،  التطوير  مركز  اسم  حتت 
والتعلم.  التعليم  تطوير  مركز  أو  األكادميي، 
التركيز على تطوير  املراكز  وكانت بداية هذه 
مفهوم  اآلن  توسع  لكن  التعليمية،  العملية 
التطوير املهني لعضو هيئة التدريس ليتضمن 
هيئة  لعضو  املستدامة  املهنية  التنمية  مفهوم 
متكنه  التي  املتعددة  بأدواره  ليقوم  التدريس 

في  واملتالحقة  السريعة  التغيرات  مجابهة  من 
اإلدارة  هذه  وجود  وبغير  اجلامعي،  التعليم 
ستظل  له  والتخطيط  التدريب  عن  املسؤولة 
أهدافها  حتقيق  عن  قاصرة  التدريب  عملية 
وعن تقدمي برامج متنوعة ومتتابعة وفق خطة 
هــــذه  هيكليـــة  بناء  وعند  واضحة.  تدريبية 
اإلدارة أو املركــــز أو العمادة من املهم أن ترتبط 
اجلامعة  مدير  إما  للجامعة،  العليا  باإلدارة 
»رئيس اجلامعة«، أو أحد وكالئه على األقل، 
ألن مثل هذا التنظيم يعطي حالة اعتبارية لها 

وللدور الذي ميكن أن تقوم به.
2ـ إدارة عليا متفهمة وداعمة 

التنمية  العليا في اجلامعة مبفهوم  اإلدارة  إميان 
التدريس  هيئة  ألعضاء  املستدامة  املهنية 
ضروري ومهم، ويعد العامل احلاسم في جناح 

برامج التنمية املهنية. وما نقصده هنا باإلميان 
ليس فقط القناعة بأهمية هذه البرامج، ولكن 
تفهم اإلدارة العليا ملتطلبات هذه البرامج من 
دعم مالي ومساندة معنوية وتنب لهذه البرامج 
املسؤولون  يدركه  أن  يجب  وما  ومتابعتها، 
عن التطوير املهني هنا هو أنه إذا كانت اإلدارة 
العليا على اطالع ببرامج املركز، ومت متكينهم 
من متابعة التطورات التي حصلت وتعريفهم 
باألثر الذي أحدثته برامج التطوير املهني على 
مستوى أعضاء هيئة التدريس كان هذا أدعى 
التي  واألنشطة  للبرامج  ودعمهم  الرتباطهم 

يقدمها املركز. 

3 ـ اإلدارة الفاعلة لبرامج التطوير املهني 
وجود قيادة فاعلة إلدارة مراكز التنمية املهنية 
يعد أحد العوامل املهمة في جناح هذه املراكز 
يتولى  الذي  فالشخص  أهدافها،  وحتقيق 

إدارة وقيادة مثل هذه املراكز يجب أن يكون 
بأهداف  وملًما  املراكز،  هذه  لرسالة  مدرًكا 
املرجو  بالدور  وعارًفَا  املهني،  التطوير  برامج 
متفرًغا  املركز  مدير  كان  وكلما  األستاذ،  من 
الالزم  الوقت  له  ذلك  أتاح  املركز  لعمل 
اتصاالت وأنشطة  وإقامة  لتقييم االحتياجات 
وإجراء  الرسمية  اليومية  املهام  وإدارة  متميزة، 
التجارب  تقييم للبرامج املقدمة باملركز. ومن 
االستشاريني  ببعض  االستعانة  الناجحة، 
املتفرغني املتميزين واملقتنعني بأهمية التطوير. 
فمن شأن ذلك أن يدفع باملركز قدًما إلى األمام 
في تقدمي أنشطته وحتقيق أهدافه. ويجب أن 
تتمتع مبهارات  واعية  مرنة  املركز  إدارة  تكون 
تواصل استثنائية ال تأخذ بسياسة فرض برامج 
التدريب على أعضاء هيئة التدريس ألنها إدارة 

الـتـدريب نشـاط مخطـط يهـدف إلـى إحــداث 
تغيـيـــرات شاملـــة فـي المتـدربـيـن 

 إدارة التـدريــب تــــدرب مــع أعضـــاء هيــئــــة 
الـتـدريــس وال تـدربــهـــم 

،،

،،
،،

،،
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عالم التدريب

تتحسس دوًما حاجات أعضاء هيئة التدريس 
وال  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  تدرب  فهي 

تدرب أعضاء هيئة التدريس. 
 4ـ تقدمي البرامج وفق مفهوم التدريب 

املهنية  التنمية  برامج  تقدمي  يتم  أن  املهم  من 
التدريب  مفهوم  وفق  التدريس  هيئة  ألعضاء 
التطوير  مراكز  يدير  من  إدراك  يستلزم  الذي 
املهني ملفهوم التدريب )كيف يخطط للبرامج، 
وكيف يصمم البرامج، وكيف ينفذ التدريب، 
التدريب(، وتشتمل  أثر  وأخيًرا كيف يقيس 
حلقات  ثالث  على  التدريب  تخطيط  مرحلة 
وهي  نظريًا،  بينها  الفصل  يصعب  مترابطة 
التدريبية، ومرحلة  مرحلة حتديد االحتياجات 
تصميم  ومرحلة  التدريبية،  األهداف  وضع 
البرامج التدريبية. وكل مرحلة من هذه املراحل 
وفق  صحيح  علمي  بأسلوب  تتم  أن  يجب 
مفهوم التدريب، وهذا رمبا نتطرق له بالتفصيل 

والتوضيح في أعداد قادمة بإذن اهلل.
 5ـ اإلبداع واإلتقان في تنفيذ البرامج التدريبية

تعد مرحلة التنفيذ من املراحل احلاسمة واملؤثرة 
في حتقيق أهداف اخلطة؛ حيث إن أي تخطيط 
مهما بلغ من دقه وإتقان لن يكون مؤثراً إال إذا 
اقترن بأسلوب تنفيذي ناجح يؤدي إلى حتقيق 
أهداف التدريب املرسومة. ومن أجل الوصول 
واإلتقان،  الدقة  من  عالية  درجة  إلى  بالتنفيذ 
بها  القيام  املطلوب  اإلجراءات  حتديد  يفضل 
عند تنفيذ أي برنامج تدريبي، وهذه اإلجراءات 
منها ما هو مطلوب قبل بدء البرنامج، وما هو 
هو  وما  البرنامج،  تنفيذ  أثناء  في  مطلوب 
التدريبي.  البرنامج  من  االنتهاء  بعد  مطلوب 
ويجب أن تدون جميع هذه اإلجراءات بوضوح 
في شكل cheek list مقترنة بالتاريخ احملدد 
لكل إجراء، ألن مثل هذا العمل يضمن تنفيذ 
واالحترافية.  اإلتقان  من  عالية  بدرجة  البرامج 
فيشعر أعضاء هيئة التدريس أن برامج التطوير 
جتعلهم  عالية  احترافية  بطريقة  تقدم  املهني 

أن  كما  البرامج،  هذه  وفعالية  قوة  في  يثقون 
التجديد واإلبداع في تنفيذ البرنامج التدريبي 
يضفي على البرنامج مزيداً من التشويق واملتعة 
واإلقبال. فعلى سبيل املثال تنفيذ بعض البرامج 
من  نوًعا  يعد  اجلامعة  نطاق  خارج  فنادق  في 
التجديد الذي يجتذب أعضاء هيئة التدريس، 
كما يجب أن يتم اختيار املدربني بعناية فائقة، 
املدربني من  في  تنوع  أن يكون هناك  ويفضل 
الوطن  خارج  ومن  بل  اجلامعة  وخارج  داخل 
العربي، وأن يتم تقومي أداء املدرب والتأكد من 
ومن  التدريبي.  البرنامج  أهداف  قد حقق  أنه 
بعض  يبديها  قد  التي  املقاومة  فإن  اخلبرة  واقع 
أعضاء هيئة التدريس لبرامج التطوير املهني عادة 
ما تتالشى عندما يجد عضو هيئة التدريس أن 
وتقدم  احتياجاتهم،  تلبي  البرامج  هذه  مثل 

باحتراف وبأسلوب جذاب. 
6ـ التطوير من خالل األقسام 

يعد القسم روح الكلية وبالتالي روح اجلامعة، 
قيادًيا  دوًرا  األقسام  رؤساء  ميارس  وعندما 
في  العاملني  وبني  بينهم  تعاون  هناك  ويكون 
ميكننا  هذا  فإن  التدريس  هيئة  تطوير  مجال 
من  ممكنة  شريحة  أكبر  إلى  الوصول  من 
أعضاء  يزداد  وبالتالي  التدريس  هيئة  أعضاء 
يترك  مما  فعاليتهم  الذين حتسنت  التدريس  هيئة 
وأكبر.  أسرع  بشكل  املؤسسة  على  أثره 
تدريب  في  اجلامعات  من  كثير  شرعت  وقد 
رؤساء األقسام لتمكينهم من القيام بأعمالهم 
القيادية واإلدارية بكل فعالية، وبالتالي تطوير 
أقسامهم وزمالئهم داخل القسم. وما يجب 
أن يتوجه له مطورو الهيئة التعليمية هو طرح 

برنامج تدريبي للتأهيل املهني لرؤساء األقسام 
يترك أثره على القسم واملؤسسة ككل. 

7– توفير امليزانية واملرونة في الصرف 
أن  التدريب  عملية  مارس  من  لكل  املعلوم  من 
يستلزم  التدريبية  البرامج  تقدمي  في  االستمرار 
الدراسات  معظم  وتشير  كافية،  ميزانية  توفير 
املعقولة للصرف  النسبة  إلى أن  في هذا اجلانب 
 %3 حدود  في  تكون  أن  يجب  التدريب  على 
القيمة اإلجمالية للمصروفات ألي مؤسسة  من 
يصل  ومؤثر  فاعل  تدريب  هناك  يكون  حتى 
أن  يجب  ولذلك  املؤسسة.  أفراد  كل  إلى  أثره 
يسعى املسؤولون عن التدريب إلى توفير امليزانية 
الكافية التي متكنهم من تقدمي التدريب املتميز 
من ناحية الشمول والتنوع في البرامج التدريبية 
ومن ناحية املدربني اخلبراء في مجال التدريب. 
أن  أهمية،  تقل  ال  التي  األخرى  األمور  ومن 
أن  يجب  فال  اإلنفاق،  في  مرونة  هناك  تكون 
يخضع التدريب للوائح املالية املعقدة في اإلنفاق 
سواًء من ناحية تقدير املبلغ املخصص للمدرب 
مثل  إن  حيث  الصرف،  إجراءات  ناحية  من  أو 
نحتاج  وما  التدريب،  تعيق  اإلجراءات  هذه 
نثق  وأن  جداً،  عامة  خطوطًا  نضع  أن  هو  إليه 
في  التدريبية  البرامج  يدير  الذي  الشخص  في 
كثير  يتحمل  فال  الصرف  وسرعة  املبلغ  تقدير 
املطولة  الصرف  إجراءات  املتميزين  املدربني  من 
املتعارف  إن  حيث  العلمية،  بالدرجة  واحملددة 
عليه أن املدرب تقدر قيمته بقوة احملتوى الذي 
التدريبي.. وهذا ما  املجال  يقدمه وبخبرته في 
في  الناجحة  اخلاصة  املؤسسات  كل  به  تعمل 

مجال التدريب.

أسلوبك
       يدل على شخصيتك

 لــن يكـــون التخطيــط مؤثـــرًا إال إذا اقتــرن 
بـأسلــوب تنفيــذي ناجــح

النـسبــة المعقولـة لإلنفـاق على التدريب 
3% من المصروفات
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تفكير وتطوير

لكل واحد منا وجودان: مادي ومعنوي، 
كما أن لكل منا حاجات مادية وحاجات 
على  التعرف  دائمًا  واملطلوب  معنوية، 

كل ذلك. 
بطبعه  وهو  مراحل،  له  املادي  الوجود 
لالضمحالل.. وقابل  للكمال،  قابل 

األفكار  من  ن  املكوَّ املعنوي  الوجود  أما 
والرمزيات،  والقيم  واملشاعر  واملفاهيم 
فإنه ال يبلغ أبداً الكمال، وليست لدينا 
يقبل  فإنه  ولهذا  لكماله،  ذهنية  صورة 
أي  دون  والتكميل  والتحسني  النمو 
دون  حتول  بأسوار  ر  مسّوً بأنه  إحساس 

ذلك.
التعامل مع أي شيء تكمن  البداية في 
في التعرف عليه وفهم وضعيته، ومن هنا 
فإن االرتقاء بالذات يبدأ في اكتشافها، 
اجلوانب،  من  العديد  للذات  أن  ومبا 
فقد  الكثيرة،  تشعباته  جانب  ولكل 
اإلنسان  يحاول  أن  املهم  من  يكون 
أسلوب  أو  لنفسه  نظرته  على  التعرف 
هو  الرجل  فأسلوب  األشياء،  مع  تعامله 

تكمن  لذلك  وسيلة  وأفضل  نفسه،  الرجل 
في طرح العديد من األسئلة ومحاولة اإلجابة 

عليها، ولعل من أهم ما ميكن طرحه التالي:
ـ هل لدّي فهم كاِفِ لألمور التي أمتاز بها عن 
أقراني؟ وهل لدّي فهم كاِفِ ملا أعده ثغرات 

أو نقاط ضعف في شخصيتي؟
ـ هل أنا شخص مستقيم؟ وإذا كنت كذلك، فهل 

أستطيع شرح ذلك والتحدث عنه بوضوح؟
ـ هل أشعر أنني فزت برضا أبوي؟ وهل أشعر 

أحيانًا أنهما يدعوان لي من أعماقهما؟
تصنيف  وما  فعاًل،  مجتهد  طالب  أنا  هل  ـ 
أساتذتي لي؟ هل أنا في نظرهم طالب مثالي؟ 

أم طالب عادي؟ أم دون املتوسط؟
ـ هل أنا مرتاح للتخصص الذي أدرسه؟ وهل 

أقرأ فيه بشغف وحب عميق؟
ـ هل أستفيد من أوقات الفراغ لدّي على نحو 
أعّده  ما  تخدم  بأنشطة  أملؤها  وهل  جيد؟ 

أولوية في حياتي؟
ف؟ وهل أملك خلق املثابرة على  ـ هل أنا مسوِّ

بذل اجلهد؟
ـ ما مدى شعور الناس الذين هم حولي 
هل يشعرون باالرتياح ألسلوب تعاملي 
معهم؟ وهل يكونون سعداء إذا حتدثت 

أمامهم؟ 
الكافي؟  بالقدر  واضحة  أهدافي  هل  ـ 
وهل وضعت بعض البرامج التي توصلني 

إليها؟
الواحد  يطرحها  أن  ميكن  التي  األسئلة 
منا على نفسه كثيرة، لكن املشكلة أن 
الناس يفّرون من ذلك ألنهم يشعرون أن 
مواجهة  في  تضعهم  األسئلة  هذه  مثل 
األسئلة  هذه  على  اإلجابة  أنفسهم. 
ليست سهلة أيضًا، فالوعي بالذات نوع 
بد  ال  لكن  الوعي،  أشكال  من  متقدم 
من حتمل املشاق ومواجهة الصعاب في 
يومنا.  من  خيراً  غُدنا  يصبح  أن  سبيل 
من  برأيه  ونثق  إليه  نطمئن  من  سؤال 
فائدة  يفيد  والزمالء  واألصدقاء  األهل 
على  اإلجابة  في  مساعدتنا  في  عظيمة 
األسئلة سالفة الذكر، كما أن مقارنة املرء 
أوضاعه بأوضاع أقرانه وزمالئه تقدم درجة من 
ال  قد  الشخصي،  للشأن  والفهم  االستبصار 

يقدمها أي شيء آخر.
واالستنفاد  البيئة  تلوث  في  التسارع  ظل  في 
أن  املهم  من  صار  املادية،  للموارد  احلديث 
والفكرية  واملعرفية  الروحية  مواردنا  إلى  نتجه 
حتى ننهل منها من غير حدود، وحتى نوقف 
التدهور، في مواردنا املادية، وهذا يحتاج إلى 

شيئني أساسيني: العزمية والتركيز. 

أسلوبك
       يدل على شخصيتك

د. عبد الكرمي بكار
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كتاب في سطور

يعدُّ كتابه »أراك على القمة« أحد كالسيكيات 
األدب األمريكي احلقيقية الرائعة، فهو يوضح بني 
صفحاته خطوة بخطوة وصفته املجربة التي أثبت 
والنجاح  الفردي  التطور  لتحقيق  صحتها  الزمن 

الشخصي.
تستطيع  بأنك  أومن  أنا  كتابه  مطلع  في  يقول 
احلصول على كل شيء تريده في احلياة إذا قمت 
فقط مبساعدة عدد كاف من اآلخرين في احلصول 

على ما يريدونه.
»أراك  كتابه  من  أجزاء  سبعة  في  زيجالر  ناقش 
القمة  إلى  السلم  عبر  الوصول  طرق  القمة«  على 
مع  والعالقات  الذات،  صورة  حتسني  خالل  من 
الذهني  واملوقف  األهداف،  وحتديد  اآلخرين، 

السليم، والعمل، وأخيراً الرغبة.
القمة«  إلى  »السلم  الكتاب  من  األول  اجلزء  ففي 
أدرج زيجالر مجموعة من األهداف؛ وهي كالتالي:

استثر  وفكر،  خيالك  واستثر  ذهنك  افتح   -
فضولك واصنع حالة من عدم الرضا )الصحي( 

عن وضعك الراهن.
- تعرف على األشياء التي تريدها في احلياة وضع 

خطة مبجموعة األفعال الالزمة للحصول عليها.
- أيقظ العمالق النائم بداخلك.

- تعرف على نقاط ضعفك وترهلك وحاول 
التغلب عليها.

ذاتك«  »صورة  الكتاب  من  الثاني  اجلزء  في 
كانت األهداف تتركز في خمس نقاط أساسية؛ 

وهي كالتالي:
- توضيح أهمية صورة الذات السليمة.

- حتديد أسباب صورة الذات السلبية السيئة.
- كشف مظاهر صورة الذات السيئة.

- منحك خمس عشرة طريقة لتحسني صورة 
ذاتك.

- تشجيعك على اختيار الطريق املؤدي إلى صورة 
ذات صحية سليمة، ثم البقاء على هذا الطريق.

أما في اجلزء الثالث من الكتاب »عالقاتك مع 
مهمة؛  أهداف  أربعة  زيجالر  وكتب  اآلخرين« 

وهي كالتالي:
- توضيح الطريقة التي ينبغي أن ترى بها اآلخرين.

وفقًا  اآلخرين  تعامل  أنك  لفكرة  الترويج   -
للطريقة التي تراهم بها.

احلصول على كل شيء  أنك تستطيع  إثبات   -
اآلخرين  مبساعدة  فقط  قمت  إذا  احلياة  في  تريده 

في احلصول على ما يريدونه.
- تعريف احلب احلقيقي الصادق، وتقدمي اقتراحات 

محددة لكيفية املالطفة والتودد؛ للزوجة بالطبع.
عن  زيجالر  حتدث  الكتاب  من  الرابع  اجلزء  في 
»األهداف«، وحدد ستة أهداف مرجوة من قراءة هذا 

اجلزء من الكتاب؛ وهي كالتالي:
- إقناعك بأهمية األهداف في حياتك الشخصية.

الناس  معظم  جتعل  التي  األسباب  توضيح   -
اليضعون أهدافًا أبداً.

تكون  أن  ينبغي  التي  األهداف  أنواع  حتديد   -
لديك.

- توضيح سمات أهدافك بالتفصيل.
- توضيح كيفية وضع أهدافك بتفصيل دقيق.

حتقيق  كيفية  حول  تفصيلية  عملية  تقدمي   -
األهداف.

بعد االنتهاء من الفصل اخلامس من الكتاب وعنوانه 
»املوقف«، ميكنك حتقيق ستة أهداف؛ وهي كالتالي:

- توضيح أهمية املوقف الذهني السليم.
اخلاصة  العديدة  السمات  بعض  حتديد   -

باملوقف الذهني.
- حماية موقفك الذهني من “الفكر الفاسد”.

- منحك صيغة مكونة من أربع خطوات بشأن 

كيفية التحكم في موقفك الذهني بحيث يكون 
األساس الذي يقوم عليه موقفك هذا ثابتا وراسخًا 

بغض النظر عن الظروف احمليطة.
عادة،  تختار  عندما  أنك  فكرة  توضيح   -
التي تؤدي  النهائية  النتيجة  فإنك تختار أيضًا 

إليها تلك العادة.
العادات  من  التخلص  كيفية  تعليمك   -
السلبية املدمرة واكتساب عادات إيجابية طيبة.

في  تلخص  فقد  »العمل«،  السادس  الفصل  أما 
أربعة أهداف؛ وهي:

- الترويج لفكرة.
الثمن  دفع  بني  االختالف  توضيح   -

واالستمتاع بالثمن.
ضوء  في  جديد  ذهني  مبوقف  تعريفك   -

ارتباطه بوظيفتك أو مبهنتك.
تقدمي  عليك  حتتم  التي  األسباب  توضيح   -
شيء لهذه احلياة قبل أن تتمكن من احلصول 

على شيء منها.
وأخيرًا، حتدث زيجالر في الفصل السابع »الرغبة« 

عن خمسة أهداف جوهرية؛ وهي:
- إذكاء شعلة التحفيز لديك بحيث تصل درجة 
إلى  يتحول  الدافئ  التواضع  ماء  جتعل  الشدة  من 

بخار الرغبة الغامرة امللتهب.
- تعريفك باجلهل الذكي وتعليمك كيفية صنع 

الليمونادة من الليمون الذي جتده في احلياة.
كدرجات  العقبات  استغالل  كيفية  تعليمك   -
ترتكز عليها لالرتقاء نحو حياة أكثر ثراء وإشباعًا.

- شرح مزايا االقتصاد احلر وتوضيح اجلوانب 
اإليجابية.

- حتديد اخلطوات التي ميكنك اتخاذها للحفاظ 
على الوطن وحمايته وجعله أكثر قوة.

»أراك على القمة«...
وصفة مجربة واسأل زيجالر

الكتاب  القمة« يستوقفك عمود في يسار  تبدأ قراءة كتاب »أراك على  أن  قبل 
يتحدث عن رحلة زيج زيجالر على مدار أكثر من ثالثة عقود طاف فيها أرجاء 
العالم ليوصل رسائل قوية وفعالة حول حتسني الذات. تضع قدرته على تشجيع 

وحتفيز جماهيره واالرتقاء بهم،  كواحد من أعظم احملفزين في هذا العصر.
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تفاؤل .. وابتسامة .. وأمل



حروف وقطوف

.. أمـــلتفاؤل..

تفاءل وابتسم ..... ينبثق األمل في قلبك

ومن ديوان العرب
قال أحد الشعراء:

ُأعلُل النْفَس باآلمال آرقبها
ما أضيق العيش لو ال ُفسَحُة األَمِل

وقال آخر:
دع املقادير جتري في أعنَّتها 

وال تبينتَّ إال خـالي البال
ما بني غمضة عني و انتباهتها

يغير اهلل من حال إلى حال
وقال حامت الطائي:

ُأضاِحك ضيفي قبل إنزاِل َرحِلِه 
ويخصب عندي واحملل جديب

و ما اخِلصُب لألضياِف أن يكثر القرى
 ولكنَّما وجه الكرمي خصيب
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إعداد: نادين السياط
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حروف وقطوف

قالوا

ستيفان جزال: »االبتسامة واجب اجتماعي«.

شمس الدين حافظ: »ابتسم ولو كان القلب يقطر دمًا«.

راجي الراعي: »في ضحكي دمعة خفية، وفي بكائي قهقهة مكتومة«.

شكسبير: »شق طريقك بابتسامتك خير من أن تشقها بسيفك«.

جون ملتون: »بشاشة الوجه جتود من سخاء الكف«.

 جورج ستيوارت: »ما تريد نيله باإلرهاب يسهل عليك نيله باالبتسام«.

جورج كورتلني: »البشاشة سيدة محترمة تطلب أال تخدمها أيٍد قذرة«. 

فولتير: »االبتسامة تذيب اجلليد وتنشر االرتياح وتبلسم اجلراح«.

بايرون: »االبتسامة الرقيقة زورق حالم يسعى نحو شاطئ األمان«. 

روزالني فوكس: »االبتسامة أقل كلفة من الكهرباء ولكنها أكثر إشراقًا«.

والتشاؤم  باهلل،  الظن  حسن  التفاؤل  قلب   <
سوء ظن باهلل بغير سبب محقق.

> املؤمن مأمور بحسن الظن باهلل تعالى على 
كل حال.. فتفاءل.

الرغبة  مبدى  محكوم  اإلنسان  تفاؤل  إن   <
الداخلية لديه في إيجاد مثل هذا التفاؤل.

> لن تغرق سفينة احلياة في بحر من اليأس ما 
دام هناك مجداف اسمه األمل.

> هناك أمل ما دامت هنالك حياة.

> أفقر الناس من عاش بال أمل.

موجود..  غير  ضوءاً  يرى  إنسان  املتفائل   <
واملتشائم أحمق يرى ضوءاً وال يصدقه.

أن  من  لك  خير  تضيء شمعة صغيرة  أن   <
تنفق عمرك تلعن الظالم.

> سأل املمكن املستحيل: أين تقيم؟ فأجابه 
في أحالم العاجز.

> لــيـس الــعـــار بــــأن تسقــط ولكـــن العـــــار 
أال تستطيع النهوض.

> كل الظالم الذي في الدنيا ال يستطيع أن 
يخفي ضوء شمعة مضيئة، ومهما تدافعت 

عليك الهموم، البد أن تتالشى..

> ابتسامة املرء شعاع من أشّعة الشمس، إّنها 
عنوان التفاؤل، واألمل في احلياة، بل هي 
عالمة الّرضا، واالطمئنان والفرح، وعالمة 

من عالمات الصداقة واحملبة.

تعطي  ولكنها  شيئًا،  تكلف  ال  البسمة   <
كثيراً.

> سيكـــون يومــك مشابهـًا للتعبيــر املرتسم 
علـــى وجــهـــك ســــواًء كـــان ذلك ابتسامًا 

أو عبــوســـــًا.

رأيت  الوجود  إلى  التفاؤل  بعني  نظرت  إذا   <
القبح  حتى  زاوية،  كل  في  شائعًا  اجلمال 

جتد فيه جمااًل.

التي  كالقهوة  أعيشها  التي  حياتي   <
فيها  أشربها.... على كثر ما هي مرة 

حالوة. 

انعكاس  سوى  ليست  عينيك  إن   <
ألفكارك.

> ال متِض في طريق اليأس، ففي الكون آمال، 
الكون  ففي  الظلمات  نحو  تتجه  وال 

شموس.

> عندما ال تتفاءل يتسوس الذكاء. 

بل  بها  تتعثر  فال  باحلجارة  مليئة  احلياة   <
نحو  به  تصعد  سلمًا  بها  وابن  اجمعها 

النجاح.

> املتشائم يشكو من الريح .. واملتفائل ينتظر 
تغير االجتاه .. والواقعي يضبط األشرعة.

متزق  أن  ميكن  خفيفة  ابتسامة  التفاؤل   <
على  تطبق  التي  الظالم  بها كل سحب 

حياتك.

أقوال تثري أملك وتفاؤلك
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احلرمني  خادم  عهد  وحتى  املؤسس  امللك  عهد  منذ  الغالية  بالدنا  في  التنمية  ملسيرة  املتتبع  إن 
الشريفني امللك عبداهلل ليجد أنها تسير بخطوات ثابتة، وإنتاجية متتابعة، منسجمة تكمل بعضها 
بعضًا، ويقود فيها اجلزء إلى الكل. بل إن ما نراه اليوم من املشاهد التطويرية، واإلجنازات الضخمة 
لتؤكد وبجالء ما حبانا اهلل به في هذه البالد من القيادة  الصادقة، العازمة على رفع مكانة بالدها إلى 

مصاف العالم األول.
 في األربعاء الكبير توقع الكثير أن حتتفل بالدنا مبنجزاتها العمالقة التي لفتت عيون العالم، 
وشدت انتباه الدنيا، من 6 مدن اقتصادية عمالقة، وعدد من املدن اجلامعية الضخمة، والكثير 
هؤالء  فاجأ  الكبير  احللم  مشروع  لكن  املجاالت،  شتى  في  الكبيرة  احليوية  املشاريع  من  الكثير 

وخطف فرحتهم، ليكون هو العيد في يوم العيد .
فمنذ أمر امللك املؤسس بإنشاء مديرية للمعارف عام 1344هـ 1929م والتي انطلقت منها 
إلى أخرى  إلى جناح، ومن قفزة  املتميزة، وهي من جناح  الواثقة ونقالتها  التعليم بخطاها  مسيرة 
لتصل اليوم إلى 28 جامعة حكومية، و9 جامعات أهلية منتشرة في كل ربوع اململكة. لتكتمل 

دائرة الرؤية البعيدة، والنظرة الثاقبة بإجناز تاريخي فريد، وصرح حضاري شامخ..
مشروع احللم الكبير الذي طاملا ظل حلمًا يداعب مخيلة امللك الرائد أكثر من ربع قرن.. )لقد 
كانت فكرة هذه اجلامعة حلمًا راودني أكثر من 25 عامًا .. وكانت هاجسًا عشت معه طوياًل...(.

وهكذا هي املشاريع الكبيرة، دائمًا بدايتها حلم .. وعندما يكون احللم ألحد صناع التاريخ، 
ورواد احلضارة فإن األمر يختلف، يختلف متامًا، ويكون الطموح بقدر املكانة واحللم..

وملثل هذا احللم فليأت القادة الرؤساء، وليأت الوفود واألمراء من كل العالم لينظروا امللك الرائد 
وهو يعطي شارة االفتتاح حللم الـ25 عامًا، ويساهموا معه في تشكيله، ويشهدوا بأنفسهم على 
املنطقة،  اهلل  بإذن  سيضع  الذي  الفريد  واالستثمار  املباركة،  النقلة  بيت  اجلديد،  احلكمة  بيت 

والعالم ككل على أعتاب مستقبل جديد، وقادم متقدم.
وكم ميلؤنا الفخر واالعتزاز ونحن نرى حلم قائدنا يتحقق، وعطاءه يتدفق، ويترعرع في وطننا 

احلبيب كنخلة ثابتة ممتدة في السماء كمداد حلمه اجلميل.
العلم  كم ميلؤنا سروراً وحبوراً وهو يزين واجهة بالدنا، ويشرق بتاريخنا األصيل حامل لواء 

واملعرفة، ومشعل التقدم والريادة، لينير دربًا واعداً لألجيال، ويعمل فعاًل على صناعة الرجال.
وإذا كانت اإلجنازات حتسب بالزمن فإن ما حصل ويحصل في مجال التعليم العالي قد جتاوز 
البشري كأهم وأغلى  العالم األول..وإذا كان االهتمام بالعنصر  الزمن عند كثير من دول  حدود 
ثروة في األمم واملجتمعات، فإن جامعاتنا مبدنها العمالقة ما هي إال مصانع لهم، وطرائق لتطويرهم 
وتأهيلهم لقيادة املستقبل املقبل.. وأبشروا- قرائي األعزاء -  فإننا في زمن قائد يؤمن بالعلم، 

ويراه قوتنا احلقيقية بعد اهلل، وطريقنا الوحيد إلى العلى واملجد، والقيادة والسيادة.
وبحلم الـ 25 عام يكتمل العقد الرائع، ليرصع جيد بالدنا الغالية، لتنافس وبجدارة على مواطن 
الصدارة، وليكتب التاريخ مبداد الذهب ملن بعدنا  أن عصر امللك عبد اهلل هو عصر الطفرة العلمية 
العمالقة،   عصر اجلامعات، عصر النخبة البشرية، عصر الدخول إلى التاريخ من بوابته احلقيقية.

حفظه اهلل وأعانه ووفقه إلى كل خير ...
ودمتم بخير        

أما بعد

عندما يتحقق الحلم

د. محمد بن أحمد السديري
عميد تطوير املهارات
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