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اإلفتتاحية

ركائز  أهم  أحد  التطبيقي  التعليم  يعتبر   
مسيرة التنمية االقتصادية للدول املتقدمة، وهذا ما 
بالنماذج  يزخر  الذي  املتقدم  العالم  يف  شهدناه 
على  بتقدمها  العالم  أذهلت  التي  الكثيرة  واألمثلة 
التي  الدول  فعلى  لذا  واملهني،  الصناعي  الصعيدين 
ا�ال  يف  والتطور  النجاح  حتقيق  يف  ترغب 
االقتصادي أن تعي متاما أن بوابة النجاح تبدأ من دعم 
الشباب  من  ومخرجاتها  التطبيقي  التعليم  عملية 

املدرب بأعلى جودة ويتمتع بكفاءة عالية .
فالدعم اُملقدم لهذا النوع من التعليم سيساهم بشكل 
للدولة  اإليجابي  والتطور  التقدم  مواصلة  مباشر يف 
أن  أحد  على  يخفى  فال  األصعدة،  جميع  على 
مخرجات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الدولة سواء احلكومية  مطلوبة لدى جميع قطاعات 
من  ا�رجات  هذه  متلكه  ملا  ذلك  ويعود  أواخلاصة، 
الدراسة  فترة  خالل  اكتسبتها  وخبرات  مهارات 
العديد من هذه  أن  إلى  باإلضافة  امليداني،  والتدريب 
ا�رجات قد بدأت بتأسيس مشاريعها اخلاصة التي 

شهدت جناحًا كبيرًا على مستوى البالد.

دعم التعليم "التطبيقي" بوابة للمستقبل املشرق

اليوم أصبح التعليم التطبيقي تعليمًا رائدا ذا معايير 
عالية يضاهي مناهج وبرامج التعليم العالي، ويعطي 
للمتدرب فرصة للتقدم والرقي إلى أعلى مستوى من 
الوظائف واحلصول على أفضل الشهادات التي تنافس 
الكثير من  الشهادات األكادميية، مما ساهم بتشجيع 
العامة  الهيئة  إلى  واالنتساب  التقدمي  على  الشباب 
ومعاهدها  بكلياتها  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
ا�تلفة، بحيث وصلت األعداد إلى ما يفوق الطاقة 
االستيعابية لها، وذلك أكبر داللة على أن العمل الفني 
واملهني أصبح الرغبة األولى لدى الشباب الذي يتطلع 
يف  تسهم  التي  الفنية  البرامج  أجود  على  للحصول 
املستقبلية  له احلياة  العملية وتضمن  تنمية مهاراته 

واألمان الوظيفي.
على  القائمني  إلى  الرسالة  هذه  نوجه  بدورنا  ونحن 
العملية التعليمية يف البالد ندعوهم من خاللها إلى 
لقطاع  واملعنوي  املادي  أنواعه  بشتى  الدعم  تقدمي 
جلميع  والتنمية  التقدم  بوابة  كونه  الفني،  التعليم 
الدول الراغبة يف حتسني وتطوير قطاعاتها ا�تلفة.

صناع املستقبل
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يف حوار �لة "صناع املستقبل" - 

السبيل  هو  العلمي  البحث  د.العيناتي: 

لالرتقاء با�تمعات

أجرى احلوار / مرمي الصراف

 التوظيف عبر اإلنترنت خطوة جديدة تواكب التطور الذي يشهده العالم اآلن

       إن أهمية البحث العلمي تزداد يومًا بعد يوم ، لذا نرى دول العالم تتسابق و تعمل بجد للحصول على أكبر 

تطور  ليواكب  تواجهه  التي  املشكالت  وحل  اإلنسان  برقي  تساهم  التي  الدقيقة  واملعلومات  املعرفة  من  قدر 

بكلية  التدريس  هيئة  عضو  شاركت  اإلنسانية،  املعرفة  أركان  من  أساسيًا  ركنًا  العلمي  البحث  وكون  العصر، 

الدراسات التجارية د.شيخة العيناتي مبؤمتر "التوظيف عبر اإلنترنت يف االقتصاديات النامية " الذي ُعقد 

يف كواالملبور، إميانًا منها بأهمية األبحاث العلمية وخالله مت اختيارها كأفضل مقدم لورقة العمل التي شاركت 

بها باملؤمتر، وكان �لة "صناع املستقبل" هذا اللقاء مع د.العيناتي للحديث أكثر حول هذه املشاركة..

· حدثينا عن مشاركتك مبؤمتر التوظيف عبر اإلنترنت يف االقتصادات النامية ؟

- إن مؤمتر التوظيف عبر االنترنت يف االقتصادات النامية من املؤمترات العاملية املهمة الذي ُعقد بالعاصمة املاليزية كواالملبور، وتضمن 

الرائدة  املسيرة  ذات  العاملية  الدول  البشرية، بحضور ومشاركة عدد من  املوارد  وإدارة  وإدارة األعمال  التسويق  عدة محاور أساسية وهي 

مبجال عالم االنترنت الذي أصبح حاليًا يتحكم بحياتنا ويساعدنا يف تسهيل العديد من األمور التي كانت بالسابق حتتاج املزيد من 

الوقت واجلهد والتكلفة املالية العالية، على سبيل املثال عند استخدام تطبيقات التوظيف عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي 

يواكب  الذي أصبح  العمل احلالي ومتطلباته  التكلفة متاشيًا مع سوق  التوظيف تكون سريعة ومنخفضة  أن عملية  ا�تلفة لوحظ 

العوملة والتطور التكنولوجي.

حوار العدد
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· ما هو محتوى ورقة العمل التي قدمتها خالل املؤمتر ؟

مفهوم  إلى  تطرقت  قدمتها  التي  العمل  ورقة  خالل  من   -

هو  فالتوظيف  ا�تمعات،  على  وآثاره  اإلنترنت  عبر  التوظيف 

عملية جتميع مجموعة من املرشحني املتقدمني لوظيفة معينة 

للتوظيف  الشاملة  العملية  يتضمن  اإللكتروني  التوظيف  أما 

الرقمية  األدوات  استخدام  طريق  عن  اإلنترنت  عبر  واالختيار 

متكن  الوقت  وبنفس  للوظيفة  التقدم  من  املرشحني  لتمكني 

الوظيفة  لهذه  مالءمتهم  مدى  تقييم  من  العمل  أصحاب 

التوظيف  وسائل  محل  كبير  حد  إلى  حتل  بذلك  الشاغرة؛ 

التقليدية حيث أن التوظيف عبر اإلنترنت يغطي جميع مراحل 

عملية التوظيف من بحث وجذب املرشحني والتقييم واملقابالت 

عملية  خالل  اإللكترونية  القنوات  من  العديد  على  اعتمادًا 

اإللكترونية وشبكات  واملواقع  اإللكتروني  البريد  التوظيف منها 

لوحظ  كما   ، املتقدمة  التوظيف  وأنظمة  االجتماعي  التواصل 

ممارسات  عن  باالبتعاد  بدأت  املنظمات  أن  األخيرة  باآلونة 

التوظيف التقليدية اليدوية التي تستغرق وقتًا طويًال و اجتهت 

نحو أساليب أكثر فاعلية وكفاءة تستغل مزايا تقنيات تكنولوجيا 

أثبت  التوظيف عبر اإلنترنت  وأن  املعلومات واإلتصاالت خاصًة 

اعتماده  مت  لذلك  التوظيف  ودقة  سرعة  حتسني  يف  فاعليته 

واملؤسسات،  املنظمات  يف  البشرية  املوارد  إدارات  قبل  من  مؤخرًا 

وعندما مت إجراء دراسة بدولة الكويت وتوزيع االستبيانات على 

عدد من مؤسسات الدولة احلكومية واخلاصة، كشفت لنا نتائج 

التوظيف  لعملية  التقدير  من  عالي  مستوى  عن  الدراسة  هذه 

عبر اإلنترنت مما يوضح لنا أن املؤسسات العامة واخلاصة تعتبر 

التوظيف  ممارسات  من  فائدة  أكثر  اإلنترنت  عبر  التوظيف 

التقليدية ولكن التزال دولة الكويت يف املراحل األولى من تنفيذ 

التوظيف  تزال ممارسات  و ال  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

من  العديد  وجود  من  الرغم  على  ناشئة  تعتبر  اإلنترنت  عبر 

البرامج التي تهدف إلى زيادة استيعاب استخدام اإلنترنت مما 

يجعلها محل اهتمام ملعرفة اآلراء حول التوظيف عبر اإلنترنت .

 ، املؤمتر  خالل  عمل  لورقة  مقدم  كأفضل  اختيارك  مت   ·

ماذا تضيف لك هذه اجلائزة؟

- أضافت لي اجلائزة شعور بالفخر واالعتزاز كوني أمثل املؤسسة 

التي أنتمي لها وهي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

وأمثل دولة الكويت بني مختلف الدول املشاركة، ومما الشك فيه 

من  املزيد  تقدمي  نحو  دافع  هو  اجلائزة  هذه  على  حصولي  أن 

األبحاث العلمية التي تخدم ا�تمع وتطوره خاصة ً أن العلوم 

البشرية يف تطور مستمر يحتاج منا البحث الدقيق .

· هل هناك دعم مقدم من قبل إدارة الكلية أو الهيئة ؟

أكثر  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إن   -

مؤسسات الدولة الداعمة للبحث العلمي كما حترص دائمًا على 

أو  التدريس  هيئة  أعضاء  من  سواًء  منتسبيها  مستوى  تطوير 

لالرتقاء  املناسبة  الفرصة  توفير  من خالل  الطلبة  أو  التدريب 

البعثات  إدارة  أشكر  أن  أود  املناسبة  وبهذه  التعليمة،  بالعملية 

ما  على  التجارية  الدراسات  كلية  وعميد  الثقافية  والعالقات 

قدموه لي من دعم وتشجيع سواء مادي أو معنوي .

حوار العدد
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    تفخر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجهود واجنازات منتسبيها من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وتسعى 

دائمًا الى تشجيعهم ودعمهم نحو املزيد من االجتهاد والتميز والنجاح، واستكمال مسيرتهم العلمية سعيًا منها لرفع اسم دولة 

الكويت عاليًا يف احملافل الدولية، ولتسليط الضوء أكثر على هذه الكفاءات التي تزخر بها الهيئة،كان �لة صناع املستقبل هذا 

الشيخ جابر  أد. هشام ا�مد احلاصل على جائزة  التجارية بقسم احملاسبة  الدراسات  التدريس بكلية  اللقاء مع عضو هيئة 

األحمد للباحثني الشباب للعام ٢٠٢١ من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليحدثنا قليًال عن هذه اجلائزة وعن أبرز إنتاجاته 

العلمية خالل مسيرته البحثية.

· بدايًة نبارك لكم حصولكم على جائزة الشيخ جابر األحمد للباحثني الشباب للعام ٢٠٢١، عرفنا قليًال عن هذه 

اجلائزة؟

- جائزة الشيخ جابر األحمد للشباب هي جائزة الدولة التشريعية التي تصدر عن طريق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يف عدة 

يقوم  اإلنسانية، حيث  أو  والعلوم احلياتية  الطبية  والعلوم  واالقتصادية  اإلدارية  والعلوم  الهندسية  العلوم  مجاالت مثل مجال 

املتقدم للحصول على اجلائزة بتقدمي كافة إنتاجه العلمي من أبحاث ودراسات وكتب وملصقات علمية خالل مسيرته العلمية 

كباحث ويتم فحص جودة هذه األبحاث من قبل اللجنة وبالتالي يتم الرد بالقبول أو الرفض.

· كيف كانت ردة فعلك عندما تلقيت خبر الفوز؟

- سعدت كثيرًا عندما تلقيت خبر الفوز باجلائزة من مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهللا احلمد حصلت على هذه اجلائزة 

تكرميًا جلهودي خالل مسيرتي البحثية والعلمية وعملي لسنوات لتحقيق هذا اإلنتاج العلمي املميز.

بعد حصوله على جائزة الشيخ جابر األحمد 

مؤسسة  من   ٢٠٢١ للعام  الشباب  للباحثني 

الكويت للتقدم العلمي

واالقتصادية  اإلدارية  العلوم  مجال  يف  كتب  و٦  علمي  بحث   ٢٠ ا�مد: 

واحملاسبة سبب ترشيحي وحصولى على هذه اجلائزة..

أجرى اللقاء/ نور عبدالقادر

باب التعليم التطبيقي
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· حدثنا عن انتاجك العلمي الذي بسببه حصلت على هذه اجلائزة؟

- لقد قمت بتقدمي محفظة علمية حتتوي على إنتاجي العلمي خالل مسيرتي العلمية والبحثية وهي عبارة عن ٢٠ بحث علمي 

و٦ كتب يف مجاالت العلوم اإلدارية واالقتصادية واحملاسبة وعلى أساس ذلك حصلت على هذه اجلائزة، كما أرفقت مشاركاتي يف 

بعض املؤمترات العلمية والدورات التدريبية، وعدد من الشهادات املهنية التي حصلت عليها وبعض اخلدمات االستشارية التي 

ُكلفت بها باإلضافة الى إدراج املؤسسات واجلمعيات العلمية والثقافية التي انتسبت اليها، من أبرز األبحاث العلمية التي قمت 

بنشرها هي "هل األسواق املالية النامية ذات كفاءة وفقًا لفرضية املستوى الضعيف؟" و"مدى إدراك متخذي القرار لتداعيات 

األزمة املالية العاملية على سوق الكويت لألوراق املالية" و"التحقق يف شكل ضعف فرضية كفاءة األسواق لسوق الكويت لألوراق 

املالية" و"تطور أنظمة وقوانني مهنة احملاسبة يف دولة الكويت" وغيرها، باإلضافة الى بعض الكتب املنشورة مثل "احملاسبة املالية 

املشاريع  دعم  لتكاليف  واالجتماعية  االقتصادية  و"اآلثار  "مبادئ احملاسبة"  و  املالية"  التقارير  إعداد  الدولية  املعايير  إطار  يف 

الصغيرة يف دولة الكويت: دراسة استقصائية" و"التحليل الفني واملعلومات احملاسبية يف سوق الكويت لألوراق املالية" وغيرها.

· هل هناك شروط معينة يحب استيفائها للحصول على هذه اجلائزة ؟

- نعم هناك بعض الشرو األساسية كأن ال يزيد عمر املتقدم للجائزة عن ٤٥ عامًا، وأن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه وأن 

يكون لديه اإنتاج علمي مميز وأن ال تقل أبحاثه العلمية عن ٨ أبحاث.

باب التعليم التطبيقي

العدد األول للسنة احلادية واألربعون - سبتمبر ٢٠٢٢
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· ما هي أبرز التحديات التي واجهتها كباحث خالل مسيرتك ؟

- هناك بعض التحديات التي تواجه كل باحث يف مسيرته العلمية فبالنسبة لي فقد واجهت صعوبات يف مجال احملاسبة والتمويل 

واجهت  كما  أبحاث علمية،  لنشر  أو  العلمي  لإلنتاج  الباحث  التي يحتاجها  والبيانات  املعلومات  الصعوبة يف احلصول على  أبرزها 

صعوبة يف احلصول على األبحاث من مصادر املعلومات وا�الت العلمية، ولكي أتغلب على مشكلة احلصول على البيانات املالية، 

اجتهت الى استخدام البورصة واألبحاث املتعلقة باحلوكمة واالستثمارإلمدادي باملعلومات املطلوبة. .

· ما هي التطلعات التي تريد أن حتققها على الصعيد البحثي أو اإلداري؟

- بالنسبة للصعيد البحثي أمتنى أن تكون هناك بيانات مالية متوفرة با�ان ألعضاء هيئة التدريس ويكون هناك توسع أكثر يف 

مجال الدخول على ا�الت العلمية كما أمتنى أن يكون هناك مجال للحصول على أحدث األبحاث التي صدرت لنتمكن كباحثني من 

مواكبة التطور يف مجال البحث يف املستقبل، كما آمل مستقبًال أن يتم إنشاء مراكز علمية متخصصة يف دولة الكويت لدعم الباحثني 

يف ا�االت ا�تلفة.

· كلمة أخيرة توجهها لدولة الكويت والهيئة والكلية؟

- بداية أتوجه بالشكر اجلزيل حلضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه اهللا ورعاه ولولي عهده األمني على دعمهما الال محدود 

وأوصل شكري  املتواصل،  والتدريب على تشجيعها  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إدارة  أشكر  كما  الشبابية،  والكفاءات  للطاقات 

كذلك ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تشجيعهم الدائم للشباب نحو مواصلة البحث واستكمال العملية التعليمية، وأمتنى أن 

تستمر دولة الكويت بالتقدم والتميز وأن ُيرفع إسمها عاليًا يف احملافل الدولية.

باب التعليم التطبيقي8
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    ُيعد قسم العلوم الطبية التطبيقية بكلية العلوم الصحية من األقسام الهامة والضرورية كونه يتعامل بشكل مباشر أو 

غير مباشر مع األجهزة الطبية يف املرافق الصحية ا�تلفة، ولذلك فإن هذا القسم يلعب دورًا فعاًال يف رفع مستوى الرعاية 

وحتسني  تطوير  يف  الفعالة  املساهمة  ميكنهم  أكفاء  ومؤهلني  متخصصني  خريجني  توفير  خالل  من  البالد  يف  الصحية 

املنظومة الصحية، وبناًء على ذلك يسعى القسم لتوظيف أحدث األساليب التعليمية التي من شأنها دعم قدرات الطالب 

جديدة  تخصصات  استحداث  إلى  كذلك  يسعى  وكما  لديهم،  العلمي  البحث  روح  وتنمية  واملنطقي  العلمي  التفكير  على 

واحلرص على توفير البنية التحتية املالئمة لها، من خالل دراسة احتياجات سوق العمل يف هذا ا�ال أوًال بأول، وملعرفة 

املزيد عن البرامج والتخصصات التي يقدمها القسم، كان لنا هذا اللقاء مع رئيس قسم العلوم الطبية التطبيقية بالكلية 

د.سامي عليوه :

· متى تأسس قسم العلوم الطبية التطبيقية، وما هي األهداف األكادميية التي أدت إلى تأسيسه؟

- تأسس قسم العلوم الطبية التطبيقية بكلية العلوم الصحية عام ٢٠٠٤ سعيًا من الكلية لتحقيق هدفني أساسيني األول هو 

أن يتم تدريس املقررات الطبية األساسية جلميع التخصصات بالكلية، أما الثاني فهو استحداث برامج طبية فنية متد وزارة 

الصحة بكل ما حتتاجه من فنني مؤهلني يف كافة التخصصات الطبية، وكان أول هذه البرامج هو برنامج فني طوارئ طبية 

الدراسي  بالعام  والطالبات   ٢٠٠٨-٢٠٠٩ الدراسي  بالعام  للطلبة  دفعة  أول  به  والتحقت   ٢٠٠٦ عام  استحداثه  مت  الذي 

٢٠١٠-٢٠١١ ، وثاني البرامج املستحدثة هو برنامج فني تخدير الذي استحدث مؤخرًا عام ٢٠٢١ ومت التحاق أول دفعة طللبة 

وطالبات به خالل العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، واجلدير بالذكر أنه مت االنتهاء مؤخرًا من برنامج العالج التنفسي وحصل على 

جميع املوافقات األكادميية الالزمة ونحن بانتظار مجلس إدارة الهيئة العتماده حتى نتمكن من فتح باب االلتحاق فيه .

د.العليوه: شهدنا إقبال غير مسبوق من قبل الطلبة على االنضمام لتخصص فني التخدير

 رؤيتنا املستقبلية تعكس فلسفة الهيئة بإمداد القطاع الصحي مبا يلزمه

أجرى احلوار / نور عبدالقادر

باب التعليم التطبيقي
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· هل لك أن تعرفنا أكثرعلى برنامج فني التخدير؟

- برنامج فني التخدير يعتبر من البرامج الفنية الواعدة التي تضمن للطالب اخلريج فرصة عمل فورية بأحد أقسام التخدير 

مبستشفيات وزارة الصحة مباشرة بعد تخرجه، ولكن لألسف نرى قلة عدد العاملني بهذا ا�ال يف املستشفيات على الرغم 

من أن البرنامج يقبل الطلبة من الكويتيني وغير الكويتيني بعد اجتياز املقابلة الشخصية وذلك بنسبة ٧٠٪ ثانوية عامة علمي 

كحد أدنى للقبول، كما يقبل التحويل من األقسام األخرى بالكلية مبعدل ٣٫٠ كحد أدنى ويكون قبول الطالبات مقصوراً  خالل 

الفصل الدراسي األول والطالب خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام، حيث يتخرج الطالب بعد اجتيازه ٦٨ وحدة معتمدة 

لعدد ٢٤ مقرر دراسي مقسمة على أربع فصول دراسية ( بدون فصل صيفي ) بواقع ٦ مقررات دراسية لكل فصل دراسي ولغة 

الدراسة املعتمدة لهذا البرنامج هي اللغة اإلجنليزية .

· ما هي املهام الوظيفية لفني التخدير؟

- إن فني التخدير هو املساعد املباشر لطبيب التخدير وقد نشأت فكرة هذا التخصص يف بريطانيا عام ١٩٧٢ عندما أدرك 

أطباء التخدير والرعاية املركزة أهمية وجود فنيني مؤهلني ومتخصصني يقومون مبساعدة طبيب التخدير يف عدة أمور منها 

حتضير وتنومي وإفاقة املريض وحتضير األدوية واحملاليل املطلوبة للتخدير باإلضافة إلى مراقبة العلميات احليوية واإلبالغ 

يف حال حدوث تغيرات للمريض حتت التخدير.

· هل يوجد تدريب ميداني إكلينيكي صيفي لطالب برنامج فني التخدير داخل مستشفيات وزارة الصحة؟

-حقيقًة إن برنامج فني التخدير هو البرنامج الوحيد بالكلية الذي ال يوجد له فصل ميداني تدريبي صيفي على عكس باقي 

التخصصات املوجودة بالكلية وذلك كونه مت تصميمه بشكل ُتقسم فيه كافة املقررات التخصصية إلى شقني،

باب التعليم التطبيقي
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الشق األول هو شق نظري ُيدرس داخل الكلية والشق الثاني تدريبي إكلينيكي داخل أقسام التخدير مبستشفيات وزارة 

امليداني من  للتدريب  للطالب  كامل  يوم  الدراسية، حيث مت تخصيص  الفصول  داخل  الدراسة  بالتزامن مع  الصحة 

الساعة السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا يف الفصل الدراسي الثاني ويوم أيضًا يف الفصل الثالث وثالثة أيام يف 

الفصل الدراسي الرابع .

على  الطالب  من  إقبال  يوجد  وهل  التخدير؟  فني  برنامج  خريج  عليها  يحصل  التي  املميزات  هي  ما   ·

االلتحاق؟

- يحصل الطالب أثناء الدراسة على عالوة التخصص النادر، أما الطالب اخلريج فيمنح عند التوظيف على الدرجة 

وبالتعاون مع  العلمي حاليًا  القسم  كما يسعى  باخلفارات،  العالوات اخلاصة  إلى  باإلضافة  وثالثة عالوات  اخلامسة 

اإلدارة العليا بالهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة ملنح كادر خاص مبميزات مادية خلريجي فني التخدير خاصًة بعد أن 

أصبحت الكوادر الطبية من اختصاصات وزارة الصحة وليس ديوان اخلدمة املدنية.

· ما هي التطلعات املستقبلية لقسم العلوم الطبية التطبيقية؟

- نحن بقسم العلوم الطبية التطبيقية نطمح من خالل رؤيتنا اخلاصة إلى التعاون مع وزارة الصحة لوضع برتوكول 

ينظم عملية التدريب امليداني اإلكلينيكي للطالب داخل املستشفيات ،كما نهدف إلى أن يضم القسم برامج أكادميية متد 

القطاع الصحي مبا يحتاجه من فنيني بكافة التخصصات الطبية مما يتماشى مع أساس فلسفة التعليم التطبيقي 

التي تعتمد على تلبية احتياجات سوق العمل.

باب التعليم التطبيقي11
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تلبية  بهدف   ١٩٩٣/١٩٩٢ التدريبي  العام  بداية  مع  للطاقة  العالي  باملعهد  الكهربائية  الشبكات  قسم  أنشئ      

والشبكات  والتوليد  النقل  بقطاع  للعمل  فنيًا  املدربة  الوطنية  العمالة  من  الكويتي  العمل  سوق  احتياجات 

الكهربائية، مما أدى إلى فتح قنوات تعاون جتمع القسم بالعديد من وزرات ومؤسسات الدولة منها وزارة الكهرباء 

واملاء ووزارة الصحة باإلضافة إلى الشركات النفطية، كما حرص القسم على أن يكون من أول األقسام احلاصلة على 

شهادة االعتماد األكادميي من منظمة ABET مما يتيح ملنتسبيه العمل أو استكمال الدراسة خارج الكويت بسهولة، 

وللحديث أكثر عن قسم الشبكات الكهربائية وما مييزه عن األقسام األخرى باملعهد كان لنا لقاء يف مجلة "صناع 

املستقبل" مع رئيس القسم املهندس محمد الكندري ..

· حدثنا عن قسم الشبكات الكهربائية و البرامج التي يتضمنها ؟

- قسم الشبكات الكهربائية هو قسم يسعى جاهدًا لتوفير تدريب عالي اجلودة للمتدربني باملعهد، من خالل استخدام 

أحدث األساليب التكنولوجية املتاحة يف ظل التعاون املثمر بني أعضاء هيئة التدريب وسوق العمل وإدارة املعهد، ولقد 

مت إنشاء القسم ببداية العام التدريبي ١٩٩٣/١٩٩٢ تلبيًة الحتياجات مؤسسات الدولة من العمالة املدربة فنيًا منها 

وزارة الكهرباء واملاء للعمل بقطاع التوليد والنقل والتوزيع للشبكات الكهربائية، لذا يعمل القسم بشكل مستمر على 

تطوير برامجه وتخصصاته من خالل عقد اللقاءات واالجتماعات مع ممثلي سوق العمل ملعرفة ما يحتاجونه من 

العمالة الفنية التي حصلت على التدريب املناسب، لذا فقد مت زيادة عدد البرامج بالقسم من أربعة برامج إلى سبعة 

برامج أخرى مت االنتهاء منها ولكن بانتظار موافقة اجلهات املعنية .

    

 : املستقبل"  لـ مجلة "صناع  م.الكندري 

فنيًا  مدربة  عمالة  تقدمي  على  نحرص 

ملؤسسات الدولة

أجرى اللقاء/ مرمي الصراف

باب التدريب
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أجرى اللقاء/ نور عبدالقادر

األكادميي  االعتماد  على  يحصل  قسم  أول   " الكهربائية  "الشبكات  قسم 

· نرى إقبال الشباب الكويتي على االنخراط بقطاع العمل اخلاص وكان لهم بصمة واضحة فيه، كيف هي عالقتكم بسوق 
العمل بقطاعيه احلكومي واخلاص؟

- كما ذكرت سابقًا، هناك تعاون يجمعنا مع وزارة الكهرباء واملاء بشكل رئيسي تزامنًا مع التوسع يف الشبكة الكهربائية التي تشهده البالد 

باملناطق السكنية احلديثة فاحلاجة متزايدة لطلبة املعهد لسد النقص بالوظائف الفنية ومن هنا عملنا على وضع رؤية مشتركة مع 

الكهربائية هو  الشبكات  الدفاع وغيرها من اجلهات، وما مييز قسم  ووزارة  املدني  العامة للطيران  اإلدارة  الدولة مثل  ووزارات  مؤسسات 

التجدد الدائم يف البرامج التي يقدمها كما أننا نعمل على عقد اتفاقيات مع سوق العمل لتوفير فرص للمتدربني حال تخرجهم.

· ما الذي مييز قسم الشبكات الكهربائية؟
- هناك العديد من املميزات التي يتمتع بها القسم منها أن مقررات الفصل األول والثاني موحدة جلميع الدورات مما يسهل على الطالب 

االنتظار لتخصص مماثل  دون  بأي تخصص  االلتحاق  والرابع ميكنهم  الثالث  الفصل  التخصصات ا�تلفة كذلك طلبة  التنقل بني 

لتخصصه، كما يحرص القسم على تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية تعكس روح اإلخاء واالنسجام املوجود بني أسرة القسم .

· برأيك كيف يؤثر االعتماد األكادميي على التحصيل العلمي للطالب ؟
- إن االعتماد األكادميي عبارة عن حصول املؤسسة على شهادة علمية معترف بها تؤكد على سالمة اإلجراءات التدريبية وفق شروط عاملية، 

بالعمالة  وامداده  واحتياجاته  العمل  ملواكبة تطورات سوق  العملي  املستمر للمستوى  التطوير  التعليمية  باملؤسسات  مما يتوجب علينا 

الوطنية املاهرة.

باب التدريب
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االعتماد األكادميي وجودة التعليم بـ "التطبيقي"

إعداد: يوسف املطر

القطاعني  يف  العالي  التعليم  مؤسسات  تسعى     

التي  ورسالتها  أهدافها  لتحقيق  واخلاص  احلكومي 

أنشئت من أجلها ، وهي االرتقاء مبا تقدمه من تعليم ذا 

جودة عالية ومخرجات تتمتع بقدر كبير من الكفاءات 

وفق  العمل  سوق  احتياجات  معها  لتلبي  واملهارات 

التعليمية  املؤسسات  هذه  تضمن  ولكي  عاملية،  معايير 

أو  العلمية  وبرامجها  ألقسامها  املستمر  التطوير 

باالعتماد  يسمى  ما  اإلى  األنظار  اجتهت  املهنية، 

األكادميي.

يستمد االعتماد األكادميي قيمته من الدعوات امللحة 

واستهداف  األداء  ضبط  ضرورة  إلى  ومحليًا  عامليًا 

اجلودة والتميز يف نواجت العملية التدريبية، حتى باتت 

األساسية  القضايا  أهم  األكادميي من  االعتماد  قضية 

نظرًا  واملهني  الفني  والتدريب  العالي  التعليم  يف 

العملية  يف  املرجوة  النهضة  حتقيق  يف  ألهميتها 

األكادميية والتدريبية.

من  وإثبات  اعتراف  شهادة  هو  األكادميي  االعتماد  إن 

املؤسسات  أن  العاملية  األكادميية  االعتماد  هيئات 

املهنية متوافقًا  أو  العلمية  أقسامها  أو أحد  التعليمية 

من  يلزم  ما  لديها  وأن  واملعتمدة،  املعلنة  املعايير  مع 

آليات قائمة تضمن اجلودة 

يعزز  ما  وهو  األكادميية  املستمر ألنشطتها  والتحسني 

وعامليًا  محليًا  التعليمية  املؤسسة  ومكانة  سمعة 

البرامج  خالل  من  ا�تمع  ثقة  محل  ويجعلها 

الهيئة   . مخرجاتها  ومستوى  تقدمها  التي  التعليمية 

والتدريب ليست مبنأى عن  التطبيقي  للتعليم  العامة 

على  احلصول  يف  السبق  ولديها  بل  التنافس،  هذا 

منظمات  من  والتدريبية  األكادميية  لبرامجها  اعتماد 

برامجها  مستوى  لرفع  منها  سعيًا  مرموقة  عاملية 

مستوى  وحتسني  رفع  عليه  سيترتب  مما  الدراسية، 

بكافة  الكويتي  العمل  تزويد سوق  وبالتالي  مخرجاتها 

مجاالته بكوادر مؤهلة ذات تدريب عاٍل.

وتعمل الهيئة من خالل تشكيل جلنة استشارية من ذوي 

لوضع  ا�ال  هذا  يف  املتميزة  واخلبرات  االختصاص 

خطة تنفيذية تعمل من خاللها إدارة اجلودة واالعتماد 

كليات  برامج  كافة  اعتماد  استكمال  على  األكادميي 

لتحقيق  املعنية  اإلدارات  خالل  من  الهيئة  ومعاهد 

وتدريبي،  أكادميي  برنامج   ٧١ من  ألكثر  االعتماد 

باإلضافة إلى (٢٢) برنامج أكادميي حتت قيد 
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اإلجمالي  العدد  يصل  أن  املتوقع  ومن  والتجديد  االعتماد 

خالل الفترة القادمة إلى (٩٣) برنامج أكادميي وتدريبي، وهو 

تعليمية يف  عليه مؤسسة  االعتمادات حتصل  أكبر عدد من 

دولة الكويت ، 

كما أن غالبية البرامج الدراسية يف معاهد الهيئة الثمانية مت 

باريس  أكادميية  من  املؤسسي  االعتماد  على  حصولها 

الفرنسية وذلك بفضل جهود العديد من املسؤولني السابقني 

واحلاليني ، حيث بات بإمكان خريجي هذه املعاهد احلصول 

على شهادة EuroPass وهي رخصة أوروبية متكنهم من العمل 

يف دول االحتاد األوربي أو استكمال دراستهم فيها، وهذا يعّد 

إجنازا متميزا للهيئة ومنتسبيها .

فرصة الستكمال الدراسة...

حصل املعهد العالي للخدمات اإلدارية على اعتماد أكادميية 

باريس الفرنسية لبرامجه وهذا االعتماد املؤسسي جاء إميانًا 

بأهمية ضمان جودة التدريب يف أقسام املعهد كما ساهم يف 

استحداث برنامج مسجل بيانات للمرحلة الثانوية إلكساب 

الطالب مهارات سرعة ودقة ادخال املعلومات سدًا الحتياجات 

فرصة  ومنح  واخلاص،  القطاعني احلكومي  العمل يف  سوق 

للطالب عند رغبته يف إكمال دراسته يف املاجستير والدكتوراه.

أكثر جهاز تعليمي وتدريبي يحصل على اعتمادات...

جانب  الى  واملالحة  لالتصاالت  العالي  املعهد  نال  بينما 

 ٤ يقارب  ما  إلى  باريس  أكادميية  من  املؤسسي  االعتماد 

على  حصل  فقد  املاضية،  السنوات  خالل  أخرى  اعتمادات 

للهندسة  األميركي  البورد  من  البرامجي  االعتماد 

اجلودة  شهادة  و   ، تدريبية  برامج   ٨ لـ   ABET والتكنولوجيا 

اإلدارية ISO٩٠٠١ وهو يعتبر اعتمادًا إداريًا، حيث كان وقتها 

أول جهاز حكومي يحصل على شهادة اجلودة ٢٠١٥،  املعهد 

كما مت اعتماده كمركز تدريب لتخصصات املراقبة اجلوية من 

وهي  بالكويت  املدني  للطيران  العاملية  املنظمة  ممثل  قبل 

فقد  اخلامس  االعتماد  أما  املدني،  للطيران  العامة  اإلدارة 

برامج   ٦ لعدد  األسترالية  البحرية  الكلية  قبل  من  كان 

تدريبية لقسم املالحة.

جودة وتأهيل فني..

االعتماد  للطاقة  العالي  املعهد  نال  نفسه  الصعيد  على 

يعد مبنزلة  والذي  الفرنسية  باريس  أكادميية  من  املؤسسي 

ستفتح  والتي  فنيًا  املؤهلة  مخرجاته  جودة  على  التأكيد 

الثالثة  القطاعات  يف  العمل  أسواق  مع  للتعاون  ا�ال 

بالعملية  االرتقاء  ومينح  واحلكومي  واخلاص  النفطي 

بشكل  وتساهم  املتدربني،  أبنائه  مصلحة  فيه  ملا  التعليمية 

كبير يف مضي املعهد نحو التميز والريادة العاملية.
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كثيرا ما نرى مشاريع تتعلق باملدن الذكية واالستدامة وقد النفرق بني تلك املدن والبنية التحتية احلالية، لذلك وجب 

علينا معرفة مصطلح املدن الذكية.

املدن الذكية ومستقبل االستدامة

املدن والذكية، البنية التحتية التقليدية:
هي  تتخذ  خطوة  اول  جديدة  مدينة  انشاء  عند 

باملواصالت  املتعلقة  التحتية  البنية  تطوير 

الذكية   – املدن  تتميز  وعليه  والسكن،  والكهرباء 

االنترنت  تقنيات  يف  تتعلق  خصائص  بعدة 

واالتصال الذكي من خالل البنية التحتية.

الذكاء االصطناعي يف املدن الذكية:
الذكاء  بخاصية  املدن  تلك  حتظى  بالطبع 

الروبوت يف اخلدمات  تقنية  املتمثل يف  االصطناعي 

العامة مثل املواصالت من دون سائق وحافالت جمع 

طائرات  عن طريق  التوصيل  وخدمات  اليا  القمامة 

الدرون أو العربات اآللية الذكية.

إعداد: عبداهللا عبدالوهاب

باب التكنولوجيا

العدد األول السنة احلادية واألربعون - سبتمبر ٢٠٢٢



17

مدن صديقة للبيئة:
من املهم احملافظة على استدامة البيئة النظيفة حيث حتظى بالطبع ببنية حتتية خاصة للسيارات الكهربائية 

ويشمل ذلك ايضا املواصالت، والنتيجة مدينة خالية من االنبعاثات.

التحكم بالطقس:
شكل أكبر حتدي مؤخرًا للمدن الذكية التحكم بالطقس حيث يتم تغطية املدن بقبة عمالقة مزودة بأنابيب ومتديدات 

مخصصة لألمطار الصناعية والتهوية. لذلك تخيل أن تعيش يف دولة حارة نسبيا بالصيف وأنت تستمتع بالتزلج 

على اجلليد يف فصل الصيف. 

باب التكنولوجيا
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   يتناول هذا البحث التحليل املكاني لتوزيع معاهد التعليم 

التطبيقي يف دولة الكويت وتقييم كفاءة املوقع اجلغرايف لهذه 

املعاهد ومدى خدمتها لسكان الكويت.

املنطقة احلضرية  املعاهد يف  املكاني لهذه  التوزيع  مت حتليل 

واجلانب  اجلغرافية  باخلرائط  ذلك  معززين  الكويت  لدولة 

الوصفي؛ حيث مت استخدام اجلانب التحليلي للتعرف على 

كفاءة ذلك التوزيع املكاني، وذلك من خالل استخدام تقنيات 

نظم املعلومات اجلغرافية يف هذا ا�ال وذلك ملا ميتلكه من 

قدرات يف حتليل التوزيع املكاني للظاهرة اجلغرافية، وقد مت 

التعليم  ملعاهد  املعيارية)  (املسافة  حتليل  وسيلة  استخدام 

التطبيقي، كما مت استخدام وسيلة حتليل (تقنية صلة اجلوار 

الوسيلتني  هاتني  خالل  من  وتبني  القرب)،  اجلار  قرينة  او 

والتي تعد من اهم وسائل التحليل اجلغرايف ان التوزيع املكاني 

املكاني يف  التركز  نتيجة  وذلك  اخللل،  يشوبه  املعاهد  ألغلب 

منطقة الشويخ والذي بدوره يسبب العديد من املشاكل داخل 

املنطقة احلضرية ومن أهمها االزدحام املروري .

وحتليلها  املكانية  العالقات  شبكة  على  االعتماد  مت  كذلك 

وإدراك التفاعالت التي تنشأ بني الظاهرات، فقد استخدم يف 

 (Network Analysis) الدراسة أدوات التحليل الشبكي

إعداد:  أ. أماني املقيم

التحليل املكاني ملعاهد التعليم التطبيقي 

والتدريب وكفاءة التوزيع بدولة الكويت

باستخدام خدمات متعددة لتقييم التوزيع اجلغرايف وحتليل 

اخلدمة  منطقة  أداة  منها  املوقع  كفاءة  ومدى  املعاهد  مواقع 

(Service area) لتحليل مواقع املعاهد والنطاق اجلغرايف الذي 

تخدمه من سكان املنطقة احلضرية ا�اورة لها.

أقرب  ملعرفة   (Location Allocation) أداة  استخدام  مت  كذلك 

الذهاب  طالب  لكل  يتثنى  حتى  سكنية  منطقة  لكل  معهد 

ألقرب معهد لتوفير الوقت واجلهد، كما استخدم يف الدراسة 

أداة أقصر مسار (Shortest path) ملعرف أفضل مسار للوصول 

للمعاهد بناء على شبكة طرق الكويت باستخدام برنامج نظم 

املعلومات اجلغرافية (ArcGIS). مشكلة البحث:

حددت مشكلة البحث يف مجموعة من النقاط من أهمها: -

يف  التطبيقي  التعليم  ملعاهد  املكاني  التوزيع  كفاءة  تدني   -

كثافة  مع  ينسجم  مبا  الكويت  دولة  يف  احلضرية  املنطقة 

السكان للمناطق.

التعليم  ملعاهد  اجلغرايف  التوزيع  إعادة  يف  االخفاق   -

مناطق  املعاهد  تقام  حيث  احلضرية  املنطقة  يف  التطبيقي 

حضرية مزدحمة باخلدمات يف منطقة حولي.

باب آراء حرة
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- عدم االستفادة من التحليالت املكانية املتقدمة املعتمدة على 

استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل التوزيع اجلغرايف 

والتدريب  التطبيقي  التعليم  معاهد  مواضع  اختيار  يف 

اجلديدة. 

- انتشار معاهد التعليم التطبيقي يف مناطق محددة، حيث 

باقي  يف  منها  أكثر  العاصمة  محافظة  يف  املعاهد  تتجمع 

للتعليم  معهد  أي  بها  يوجد  ال  التي  األخرى،  احملافظات 

التطبيقي مثل محافظتي اجلهراء واألحمدي.

- عدم مراعات التوزيع اجلغرايف للسكان وأعدادهم واالهتمام 

دون  محددة  مناطق  يف  التطبيقي  التعليم  معاهد  بجمع 

دراسات علمية الختيار أنسب األماكن إلنشاء هذه املعاهد. 

املصدر: عمل الباحثة اعتمادا على اخلريطة الرقمية – بلدية الكويت 

ومواقع املعاهد من الهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب.

شكل (١) التوزيع اجلغرايف ملعاهد التعليم التطبيقي والتدريب يف 

دولة الكويت. 

أهداف البحث:

تهدف الدراسة يف هذا اجلانب إلى حتقيق األهداف اآلتية:

١. إعداد قاعدة بيانات جغرافية عن معاهد التعليم التطبيقي 

لتقدمي  اإلحصائية  البيانات  وحتليل  احلضرية،  املنطقة  يف 

التطبيقي  التعليم  القرار يف مجال  معلومات لدعم متخذي 

املعلومات  نظم  استخدام  غياب  بسبب  وذلك  والتدريب؛ 

العالقات  ومعاجلة  اجلغرايف  التحليل  دراسة  يف  اجلغرافية 

دولة  داخل  التطبيقي  التعليم  لدي  وإعداد اخلرائط  املكانية 

الكويت.

املنطقة  يف  التطبيقي  التعليم  معاهد  كفاءة  معرفة   .٢

احلضرية ومدى كفايتها، وإيجاد مكامن اخللل يف متغيراتها، 

باعتمادها على أعداد السكان يف كل منطقة.

٣. االجابة على عدد من التساؤالت البحثية والتي أهمها ما 

يف  التطبيقي  التعليم  ملعاهد  املكاني  التوزيع  طبيعة  هي 

املنطقة احلضرية؟

٤. التعرف على منط التوزيع املكاني للتعليم التطبيقي.

منطقة  تتناول  البحث  موضوع  عن  دراسات  وجود  عدم   .٥

الدراسة.

٦. سرعة توفر املعلومات ملتخذي القرار وسهولة عمل دراسات 

إحصائية وربطها باحليز املكاني.

فرضيات الدراسة:

تقوم الدراسة على مجموعة من الفرضيات منها:

(اجلهراء  مثل  العالية  الكثافة  ذات  احملافظات  تعاني   -١

واألحمدي) من نقص يف خدمات التعليم التطبيقي.

٢- تعاني محافظة العاصمة خاصة منطقة الشويخ التعليمة 

من جتمع معاهد التعليم التطبيقي إلي جانب كليات التعليم 

التطبيقي وجامعة الكويت مما يسبب أزمة مرورية على شبكة 

الطرق يف منطقة الشويخ وما حولها.

باب آراء حرة
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٣- إنشاء معاهد جديدة دون دراسة مسبقة الختيار املوقع مما تسبب يف عدم التسجيل فيها من قبل املتدربني لسوء 

اختيار املوقع.

جدول (٣) التطور العددي ألعداد املتدربني يف معاهد التعليم التطبيقي يف الكويت يف الفترة بني عامي ٢٠٠٧ – ٢٠١٨. 

املصدر: اعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي -قسم اإلحصاء

ثانيًا: تقييم كفاءة التوزيع املكاني ملعاهد التعليم التطبيقي يف الكويت

- يتضح من حتليل دائرة االنتشار لتوزيع معاهد التعليم التطبيقي يف املناطق احلضرية بالكويت تتركز يف قلب الكويت 

يف منطقة الشويخ.

- يندر انتشار ووجود معاهد تعليم تطبيقي يف املناطق الصحراوية خارج نطاق املنطقة احلضرية.

- تتوزع معاهد التعليم التطبيقي جنوب الكويت بشكل متفرق مقارنة بقلب الكويت.

- ال يرتبط وجود معاهد التعليم التطبيقي بوجود التجمعات السكانية حيث تنتشر بشكل عشوائي غي منتظم متكدس 

يف منطقة واحدة تقريبًا.

محافظة  يف  ممثلة  الكويت  لدولة  القدمية  احلضرية  املنطقة  يف  التطبيقي  التعليم  معاهد  تركز  الشكل  من  يتبني   -

العاصمة واملناطق ا�اورة لها.

شكل (١٢) أعداد السكان الذين يخدمهم كل معهد تدريب حسب نتائج أداة (Location Allocation) الختيار مواقع خدمة 

كل معهد من املناطق احلضرية. 

النتائج:

• انتشار معاهد التعليم التطبيقي يف مناطق محددة، حيث تتجمع املعاهد يف محافظة العاصمة أكثر منها يف باقي 

احملافظات األخرى التي ال يوجد بها أي معهد للتعليم التطبيقي مثل محافظتي اجلهراء واألحمدي. وقد يرجع ذلك 

إلى عوامل مختلفة منها عدم مراعات التوزيع اجلغرايف للسكان واالهتمام بجمع معاهد التعليم التطبيقي يف مناطق 

محددة دون دراسات علمية الختيار أنسب األماكن إلنشاء هذه املعاهد.
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املصدر: عمل الباحثة اعتمادا على بيانات شبكة الطرق ومواقع املعاهد، باستخدام 
 .(Location Allocation) وأداة التحليل الشبكي لتقييم املواقع ArcGIS برنامج

• تبني من خالل طريقة حتليل املسافة املعيارية أن اغلب املعاهد 

كانت متتاز بالتركز الشديد حول مركزها، أي ان هناك تقارب 

كبير وجتمع للمعاهد عند مركز املدينة وقلته او انعدامه عند 

االطراف.

يف  التطبيقي  للتعليم  ملعاهد  وصوًال  منطقة  أقصى  تبعد   •

محافظة اجلهراء يف الواحة مبسافة ٢٨ كم مما يسبب عبئ على 

الطرق  شبكة  على  والعودة  الذهاب  عملية  يف  يوميا  املتدربني 

املزدحمة.

• تتركز معظم املناطق التي تبعد عن معاهد التعليم التطبيقي 

واملناطق  املعاهد  بني  املسافة  تقل  ال  إذ  اجلهراء  محافظة  يف 

احلضرية عن ١٥ كم ومن أهمها: (العيون، الواحة، اجلهراء، غرب 

محافظة  مناطق  أن  أي  وغيرها)،  والنعيم،  النسيم  اجلهراء، 

وبالتالي حتتاج  التطبيقي  التعليم  معاهد  تخدمها  ال  اجلهراء 

إلى إنشاء معاهد جديدة.

• تبني من حتليل نتائج استمارات االستبيان املوزعة على عينة 

أكثر  أن  التطبيقي  التعليم  معاهد  املتدربني يف  عشوائية من 

املتدربني ينتمون إلى محافظة اجلهراء وأن هذه احملافظة ال 

ميثل  مما  التطبيقي؛  والتعليم  للتدريب  معاهد  بها  يوجد 

شبكة  على  ضغطًا  وميثل  يوميًا  املتدربني  على  وعقبة  عبء 

الطرق الرئيسية يف املنطقة احلضرية للكويت.

• ينتسب معظم املتدربني يف معهد التدريب االنشائي حملافظة 

ضمن  املعهد  يقع  التي  احملافظة  وهي   ٪٦٠ بنسبة  االحمدي 

أثر  حدودها يف منطقة جنوب الصباحية أي أن موقع املعهد 

على رغبات املتدربني.

التوصيات:

- عدم انشاء معاهد للتعليم التطبيقي يف مركز املدن القدمية 

والتشجيع على اقامتها عند أطراف املدن وتخصيص أمكان يف 

مستغلني  الرئيسية  الطرق  شبكة  من  بالقرب  اجلديدة  املدن 

وهناك  النقل،  طرق  من  والقريبة  املفتوحة  االراضي  بذلك 

العديد من تلك األماكن كما هو احلال يف بعض مناطق غرب 

اجلهراء او بالقرب من منطقة أم الهيمان جنوب األحمدي.

هذه  تركز  مناطق  من  املعاهد  بعض  نقل  على  العمل   -

املؤسسات إلى مناطق األطراف املذكور كما هو احلال يف بعض 

معاهد منطقة الشويخ التعليمية وحولي.

املنطقة  أطراف  نحو  االجتاه  ا�ططني  على  يستوجب   -

إلنشاء  فيها  الفضاء  األراضي  واستغالل  للكويت  احلضرية 

معاهد التعليم التطبيقي، كونها مؤسسات تنموية تساعد يف 

تطور ومنو املناطق التي تنشأ فيها؛ مع جتنب انشاء املعاهد 

اجلديدة قرب مركز املدن القدمية والعاصمة.

التعليم  ملعاهد  املستقبلي  العشوائي  التوزيع  جتنب   -

التطبيقي يف املنطقة احلضرية.

اخلامتة:

املعلومات  نظم  أهمية  إلى  نتوصل  الدراسة  هذه  خامتة  وفى 

اجلغرافية يف دعم متخذي القرار املبني على معاجلة وحتليل 

مبوقعها  وربطها  مرضية  بصورة  والوصفية  املكانية  البيانات 

فيه  تتحكم  عصر  يف  نعيش  ونحن  خاصة  وذلك  اجلغرايف، 

متغيرات كثيرة.

باب آراء حرة
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   هذا نداء املولى عز وجل خلير من نطق بالعربية نبينا محمد صلوات 

ربي وسالمه عليه فقد أمر اهللا جل عاله نبينا محمد صلى عليه وسلم بأن 

يقص القصص على كفار قريش، ملا لهذه الوسيلة من قوة وحجة يف الطرح 

وجذب لالنتباه، كيف ال والقرآن العظيم ثلثه عبارة عن قصص وأخبار من 

سبقنا من األمم.

والسؤال املطروح هل للقصة أثر يف التدريب؟

لتحفيز  انطالق  وقاعدة  لالنتباه  جذب  وسيلة  أنها  القصة  به  تتميز  ما 

اخليال، بل وأنها تساعد املستمع أن يتزامن مع القصة ويعيش أدوارها، كما 

أنها غير معرضة للنسيان ونسبة بقائها يف ذاكرة اإلنسان كبيرة، لكن ما هي 

الطريقة املثلى باستخدام القصة يف التدريب.

القصة والتدريب:

أكثر ما يقلق ذهن املدرب هو كيف ميكن أن يخلق دميومة للمادة التدريبة 

يف ذهن املتدرب وكيف ميكن أن يخلق التزامن يف القاعة نظرًا ملا يواجهه 

من عراقيل كشرود الذهن وإحساس امللل أو التعب، لكن قبل ذلك لنعرف 

ما املقصود بالقصة؟

القصة هي عبارة عن سرد ملوقف أو حدثًا حقيقًا كان أم خياليًا بغرض شد 

انتباه املتلقي، وقد يستغرب البعض هل من املمكن سرد حدث خيالي ؟

اجلواب نعم، إذا كانت رواية هذا احلدث اخليالي تخدم مادة التدريب فمن 

األولى استخدامها .

قد يقول القائل أن املادة العلمية للتدريب ليس من املمكن أن يتم سردها 

القصة واحلدث هي مدار حياة  أن  أقول  الروايات،  أو  القصص  من خالل 

اإلنسان وملتصقة التصاقًا وثيقًا به فال تكاد جتد مجال أو حقل إال وفيه 

من األحداث والقصص التي ميكن االستفادة منها .

متى وأين تستخدم القصة :

بقلم:  م. عبدالوهاب السلطان

"فاقصص القصص"

١-اللقاءات اجلديدة:

غالبًا ما يكون أي لقاء جديد سواء بني املدرب واملتدربني أو مع العاملني 

اجلدد يغلب عليه شي من اجلمود أو القيود، ولكسر هذه القيود ال يوجد 

أفضل من القصة فهي األسلوب األمثل لكسر اجلليد احمليط وتضفي شي 

من احلرية يف حترير األذهان من اجلمود، لذا أحسن اختيار قصتك.

٢-القصص لتنفيذ التطبيقات :

عند هذا األمر يتبارد إلى الذهن األساليب املتبعة لتنفيذ هذه التطبيقات 

من أسلوب وبرامج احملاكاة وخطوات التنفيذ وما شابه ذلك، لكن أين ميكن 

أن تكمن القصة هنا؟

تكمن القصة يف سرد أحاديث مشابهة ملوضوع التدريب حتى يتعاش معها 

املتدرب ويحاول أن ينجزها بالصورة األفضل.

٣-القصص يف مهارات احلياة:

ولعل األمر هذا مليء بالروايات واألحداث كل ما عليك هو الغوص يف بحار 

األحداث والبحث عن آللئ القصص وتختار ما يناسب موضوعك.

:(Catalyst) ٤. املادة احملفزة

احملفزة  املادة  استخدام  الكيمائية  التفاعالت  بعض  يف  يتم  ما  مثل 

(Catalyst) وذلك بهدف تسريع التفاعل واخلروج بنتائج أفضل كذلك هي 

أنها تساهم  بل  املتدرب،  لتفاعل  أكبر احملفزات  كونها من  النجاح  قصص 

بشكل كبير يف استيعاب كافة املعلومات واألفكار املتداولة. 

ختامًا، حتى تتم أي وجبة يراد طبخها على أكمل وجه، البد من جتهيز 

املكونات وباملقادير املضبوطة، كذلك احلال يف التدريب فتحضير مقادير 

عالقة  ذات  وأنشطة  مدلول  ذات  وأفكار  مغزى  ذات  قصص  من  احملاضرة 

تخلق لك التزامن الذي تصبوا إليه وجتعل من التدريب ذو فاعلية أكثر 

واستمتاع أكبر.
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بقلم: د. يوسف هادي العنزي

   تطمح الكويت ألن تكون مركز مالي وجتاري إقليمي وعاملي 
هذه  ُتترجم  أهداف  ستة  حددت  عندما  فعلْت  وحسنًا  فعال، 
الرؤية ومن أهمها التعليم، باإلضافة إلى البرامج الفرعية ذات 

األهداف األخرى والتي كذلك تتناول التعليم.
بتحريك  التعليم  أهمية  قضية  مناقشة  املقال  هذا  يهدف  لذا 
العبارات  تلك  بالرؤية  نعني  تعليمًا،  الرؤية  وحتقيق  االقتصاد 
أن  الرؤية  صاحب  يرجو  التي  املستقبل  تصورات  تشكل  التي 
مالي  مركز  الكويت  تكون  أن  وهي  والذي  بالواقع  تتحق 

واقتصادي بسنة ٢٠٣٥.
البلد  تصبح  أن  أي  واقتصاديًا  ماليًا  مركزًا  تكون  أن  ومعنى 
بسهولة  األموال  وروؤس  املستثمرين  وحركة  للتجارة  مفتوحًة 

ويسر وذلك لكي جتذب املستثمرين.
ال شك أن حتقيق ذلك يتطلب أن تكون البلد مجهزة من حيث 
البنية التحتية من املواصالت واملطارات واملوانئ، باإلضافة إلى 
شبكة طرق متاحة وسهلة وذات جودة عالية، وهو ما ُيقصد به 

اجلانب الصلب من الرؤية.
أما اجلانب الناعم كما يسميه الغرب ويتمثل مبجموعة املهارات 
بجوانب  ترتبط  والتي  والعامة  التخصصية  واملعلومات 
الصلب  والثقافية، فهو ال يساوي اجلانب  والعقلية  الشخصية 
فقط بل هو أهم منه إذ ما قيمة أن متتلك بنية حتتية ممتازة 
وشخصية  اختصاصية  ومهارات  معلومات  متلك  ال  ولكن 

وثقافية قادرة على إدارة هذه البنية احلديثة.

"كويت جديدة".. والتعليم

ومن أهم مصانع تنفيذ اجلوانب الناعمة بالرؤية هي مؤسسات 
التعليمية  ا�رجات  ألن  وذلك  والعالي  األساسي  التعليم 
يف  مستمر  بشكل  مساراته  بكل  العمل  مبيادين  تنخرط 
املشاريع  قطاع  إلى  باإلضافة  واخلاص  احلكومي  القطاعني 

الصغيرة.
لذلك فالتركيز على حتسني ا�رجات التعليمية يعتبر ركيزة 
أولت  الكويت ٢٠٣٥، حيث  لرؤية  تنفيذ فعال  أساسية لضمان 
دولة الكويت مؤخرًا اهتمامًا متعاظمًا باملشاريع الصغيرة ليس 
بتقييمه أو التعليق عليه وإمنا إلى أي مدى جنحت مؤسسات 

التعليم العالي بتطبيق وتنفيذ الرؤية تعليميًا.
ولكي نضمن تنفيذ الرؤية بشكل فعال ال بد وأن ُتترجم الرؤية 
وأهدافها الرئيسية والفرعية بالتعليم لكي نحصل على قطاع 

حكومي وخاص ومشاريع صغيرة فعالة.
وتؤكد دراسة ميدانية قام بها الكاتب حاجة رؤية الكويت ٢٠٣٥ 
احلديثة  االختصاصية  املهارات  مجموعة  إلى  العمل  وسوق 
والتفكير  املشكالت  حلل  التفكير  مهارات  إلى  باإلضافة 
اإلبداعي فضًال عن مهارات العمل بروح الفريق الواحد، كذلك 
للقيم  وفقًا  والعاملية  احمللية  الشراكات  توطيد  إلى  احلاجة 

الكويتية املستمدة من قيم ا�تمع الكويتي.
بخطط  التعليمي  القطاع  إشراك  ضرورة  على  نؤكد  وختامًا 
اقتصاد مزدهر بقطاعاته  وذلك للحصول على  الرؤية  تنفيذ 

الثالث ولكي ننعم بكويت جديدة متثل ما هدفنا إليه.
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   ا�درات آفة تدمر ا�تمع وهي من األسباب الرئيسية للجرائم املنتشرة يف ا�تمع ، ميكننا القول بأنها سم متفشي 
البد من السيطرة عليه، ُتذهب العقل وتسبب الرغبة القوية يف االستمرار بالتعاطي مما ينتج عنه عواقب وخيمة على 

املتعاطي وعلى من حوله.
أصبحت ا�درات تباع علنا بأسماء مختلفة دون علم من املشتري الذي يدمن عليها دون معرفة من خالل وضعها يف 
املشروبات واملأكوالت التي تباع مثال يف مواقف السيارات أو يف محل املشروبات الباردة أو يف عربات األكل املوجودة على 
الطريق أو يف النوادي الصحية، كذلك يحصل البعض عليها عن طريق الصيدليات التي تبيع أدوية مخدرة ا�صصة 

لبعض األمراض التي حتتاج إلى هذا النوع من األدوية.
أو  وغيرها)  الكوكايني  املورفني-  (األفيون-  ذات مصدر طبيعي مثل  فمنها  وأشكال مختلفة  كثيرة  أنواع  وللمخدرات 
مصدر صناعي مثل (الهيروين- االمفيتامينات) وأكثرها انتشارًا هي حبوب (الريكا) والتي تسمى بالعامية بـ (لولو)، 
فا�درات قنبلة موقوتة انفجرت وأصبح من السهل احلصول عليها وتعاطيها بني الفئات العمرية ا�تلفة، حيث 
ُتشكل فئة الشباب النسبة األكبر من املتعاطني، كما ازدادت يف اآلونة األخيرة نسبة الفتيات املتوجهات لسلك التعاطي 
وبالتالي ضياع جيل كامل من املفترض أن ينهض ويطور الوطن، وال ننسى أن الدافع الرئيسي للعديد من اجلرائم 

اُملرتكبة سببها ا�درات.
ففي مطلع عام ٢٠٢٢ مت تسجيل أكثر من ٥٠٠ قضية مخدرات، أحدثها أم تقتل إبنها وتضعه يف الثالجة حتت تأثير 

ا�در، مما سبب حالة من اخلوف والهلع بني أهالي الكويت النتشار املتعاطني فيها بشكل كبير، 

إعداد:  عهود عبدالعزيز

قنبلة وانفجرت
ا�درات مدمرة العقول ومفككة األسر..

باب آراء حرة
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فأصبحت ثقافة اخلوف هي املتبعة فمهما تعرض الشخص ألي 
مخطئ أو مسيئ يف الشارع يتجنبه خوفًا على حياته، فالكويت 
وعمليات  ا�درات  جتار  مواجهة  يف  شرسة  حربًا  تخوض 
التهريب املمنهجة برًا وبحرًا وجوًا، لقربها من املناطق التي يتم 
فيها إنتاج املواد ا�درة، كما أن للمخدرات مخاطر عديدة على 
كال من الفرد وا�تمع، فهي تؤثر على الفرد من عدة جوانب 
الكبد  تليف  إلى  تؤدي  إذ  الصحي  اجلانب  وأخطرها  أولها 
وحدوث اضطرابات يف القلب باإلضافة حلدوث التهابات يف املخ 
يف  تتمثل  للفرد  النفسي  اجلانب  على  تؤثر  و  الكثير  وغيرها 

سرعة
العدوانية  على  عالوة  بالقلق  الدائم  وشعوره  املدمن  اضطراب 
الشديدة اجتاه االخرين، وأخيرا اجلانب االجتماعي فهي تؤثر 
اجلرائم  معدل  الرتفاع  الرئيسي  والسبب  ككل  ا�تمع  على 
أسرته  عن  الفرد  انعزال  إلى  باإلضافة  الطرق  حوادث  وكثرة 
إنتاجية ا�تمع، فالبد من  ومجتمعه مما ينعكس سلبا على 
عن  واالبتعاد  واملداهمة،  التفتيش  حمالت  عمل  تكثيف 
الكبير  على  القانون  تطبيق  يف  الواسطات  قبول  أو  ا�امالت 
يف  والشعبية  الرسمية  اجلهات  جميع  وتعاون  الصغير،  قبل 
باإلضافة  املواطنني،  ومصلحة  العليا  الكويت  مصلحة  حماية 
إلى القيام بحمالت توعوية يف املدارس واجلامعات ومقار العمل 

حول االبتعاد عن ا�درات و جتنب اإلدمان.
املدمن  وإرادة  رغبة  من  البد  لكن  التعايف  على  قادر  فاملتعاطي 
نفسه يف التعايف واالقالع عن ا�درات، لذا من الضروري القيام 
من  مختص  فريق  من  مكونة  مدروسة  توعوية  بحمالت 
واألطباء  واحلقوقيني  والتربويني  واالجتماعيني  النفسيني 
االدمان،  بعد  ما  مرحلة  املتعافني يف  مع  التعامل  كيفية  حول 
و«التربية»  و«االعالم»  املدني  ا�تمع  مؤسسات  دور  وتفعيل 
من  القضايا  هذه  مثل  على  والتركيز  و«االوقاف»،  و«الصحة» 

خالل برامج إعالمية هادفة.

25 باب آراء حرة
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إعداد:  عهود عبدالعزيز

مشروع نظام "الري بالبخار البارد" 

للمخترع م. عادل الوصيص يحصد 

املركز األول على مستوى اخلليج.

فهناك  لها،  حدود  ال  الكويتية  الشبابية  الطاقات    
والكاتب  وا�ترع  واملصمم  الفنان  وهناك  الرياضي 
لها  ليس  التي  البشرية  الثروة  هذه  الكثير،  وغيرهم 
حدود عبارة عن طاقات متفجرة حتمل يف طياتها حب 
الطاقات  تلك  وإحدى  عاليًا،  إسمه  ورفع  الوطن 
الذي  الوصيص  عادل  املهندس  هو  الكويتية  الشبابية 
العلمية  املسابقات  يف  الكويت  دولة  اسم  برفع  ساهم 
اخلليجية والعاملية، حاصدًا املركز األول ملشروعة نظام 
"الري بالبخار البارد" يف مسابقة أفضل مشروع لتنقية 

املياه.
بسبب  م.الوصيص  لدى  للمشروع  هذا  فكرة  فاكونت 
بدول اخلليج  للشرب  الصاحلة  املياه  وجود مشكلة يف 
العربي، التي إما أن تكون ماحلة أو توجد بها ترسبات 
ملواد كبريتية ضارة لإلنسان واحليوان والنبات والتربة.

الذي  العكسي  التناضح  بنظام  االختراع  هذا  ويعمل 
يستهلك طاقة كبيرة ويأخذ من املكان األقل ثم 

وكهرباء  عالي  ضغط  إلى  أيضًا  يحتاج  والذي  األكثر 
وفالتر معينة تسمح مبرور املاء دون جزيئات امللح أو املواد 
ذلك  على  وعالوًة  والبيئة،  للتربة  الضارة  الكيمياوية 
اكتشف م.الوصيص عند دراسته للماء بأن له عدة أشكال 
فكر  وهنا  وضغط،  حرارة  درجة  كل  يف  سلوكه  ويتغير 
درجة  خفض  من  خاللها  من  يتكمن  عكسية  بطريقة 
الضغط فأصبح املاء يغلي عند ٤٠ درجة مئوية ويتجمد 
دون تبريد، وبعد التحكم يف درجة الضغط يتم فصل املاء 

دون طاقة ودون فالتر وإخراج امللح الصايف منه.
صاحلة  والغير  املاحلة  املياه  بتنقية  النظام  هذا  ويقوم 
للشرب وحتويلها إلى مياه نقية خالية من األمالح عن 
املاء  غليان  درجة  لتقليل  الهواء  طريق خزان مفرغ من 
وباستخدام الطاقة الشمسية يتم رفع درجة حرارة املاء 
واكتساب الطاقة الالزمة لعمل النظام، بحيث يكون الري 
استخدام  ميكن  كما  خاصة  مكامن  يف  التربة  حتت 

التسميد السائل عن طريقها.

باب آراء حرة
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 وللمهندس عادل الوصيص العديد من االختراعات ا�تلفة إلى جانب هذا االختراع منها:
واألبراج  البنايات  يف  احلرائق  حدوث  عند  بسهولة  ارتداؤه  يتم  حزام  عن  عبارة  هو  األمان»:  «حزام   .١

الشاهقة ويساهم بإنقاذ الناس من خالل كسر النوافذ املضغوطة التي ال تفتح بالطرق االعتيادية.
 ٢. «املروحة الطولية»: هو جهاز يقوم بإنتاج الكهرباء من قوة الرياح حيث يقوم بضغط الهواء للمرور 

بحيز ضيق وعندها تزيد سرعة الهواء وكثافته.
٣. «املطرقة الهوائية»: هو جهاز مخصص لكسر الزجاج الصلب أثناء تسرب الغاز أو احلريق أو االختناق 

وصعوبة اخلروج من األبواب.
خالل  األمان)  (حزام  اختراعه  عن  الذهبية  وامليداليات  اجلوائز  من  العديد  على  ا�ترع  حصل  كما 
مشاركاته بعدة معارض عاملية، منها املعرض الدولي لالختراعات واإلبداعات والتقنيات (ايتس ٢٠١٧) يف 
التحدي  مللتقى  األول  واملعرض   ،٢٠١٣ عام  بالكويت  لالختراعات  السادس  الدولي  واملعرض  ماليزيا، 

واالبتكار يف قطر ٢٠٢١.

باب آراء حرة
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الفقي  نشرها  التي  الكتب  أشهر  من  الكتاب  هذا  يعتبر     

بالتنمية  واملهتمني  الباحثني  بني  كبيرة  بشعبية  ويحظى 

البشرية.

يحاول الدكتور الفقي يف هذا الكتاب مناقشة الثقة بالنفس، 

وما هو األثر اإليجابي للثقة بالنفس على الناس، والعقبات

والصعوبات املوروثة من عدم الثقة بالنفس يف حياة الناس. 

كما حتدث يف هذا الكتاب عن بعض التقنيات إلدارة املواقف 

بأنواع مختلفة من الشخصية، مثل التعامل مع األشخاص 

الذين يضطهدون اآلخرين.

وحتدث أيًضا عن واحدة من أكثر مخاوف الناس شيوًعا، فال 

أمام  التحدث  يف  مشاكل  من  يعاني  شخص  ترى  تكاد 

اجلمهور. كما دخل ما يسمى بـ “منطقة األمان” أو “منطقة 

اخلطورة” من خالل حديثه.

تستحق  التي  ا�تلفة  املوضوعات  من  ناقش مجموعة  كما 

املناقشة من قبل البشر، مثل: التعميم السلبي، مفهوم الذات، 

املثالية، تقدير الذات، حتقيق الذات، الصورة الذاتية.

إعداد:  تهاني مهدي

كتاب قّوة الثقة بالنفس
من تأليف الدكتور إبراهيم محمد الفقي

وأن البد لإلنسان أن يكون يف حترك وتطور مستمرين، وأن 

يساعد نفسه على اتخاذ القرارات، وال يقول لم يعد هناك 

بحياتي.  تغييرًا  أحدث  أن  على  كبرت  لقد  يقول  أو  وقت، 

ومن أهم جوانب الشخصية التي هي يف أمس احلاجة إلى 

الوقوف معها الستدراك ما بها من قصور أو خلل اجلزء 

يف  الثقة  افتقد  إذا  اإلنسان  ألن  ذلك   ... بالثقة  املتعلق 

وسيكون  إجناز،  أي  يحقق  أن  يستطيع  لن  فإنه  نفسه 

وجوده يف احلياة بال قيمة تذكر ... فحول املفهوم الذاتي، 

الذاتي،  والتقدير  الذاتية،  والصورة  األعلى،  واملثل 

واإلجنازات الذاتية وغيرها مما هو وثيق الصلة بالثقة.

جتد  معينة،  بطريقة  بنفسه  الثقة  لديه  انسان  كل  ان 

شخصا لديه الثقة وهو يتكلم مع الناس او مع زوجته او 

والشخص  معني.  بشيء  ثقة  لديه  منا  فكل  اوالده...  مع 

الذي يقول انه ليس لديه ثقة متاما فكالمه غير صحيح، 

فالذي حدث انه ركز على شيء تنقصه الثقة به، ثم بدأ يف 

تعميم االمر ليقول: ليس لدي الثقة بنفسي !؟! 
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شديد  خوف  يف  االنسان  هذا  لعاش  بنفسه  الثقة  االنسان  فقد  لو  انه 

االحباط  من  وسيعاني  منه،  وأفضل  منه  اهم  الناس  كل  ان  وسيشعر 

بالنفس  الثقة  قبل  يأتي  ما  وهو  الذاتي  التقدير  ان  النفسية.  واالوجاع 

سيكون فيه اضطراب، اما االنسان الذي يتمتع بقدر من الثقة فنجده ال 

يعاني من اخلوف، جتد نظرة عينه بها ثقة وتشعر من خالل عينه انه يقول 

يتأثر  فهو ال  علي.  تؤثر  ان  اطالقا  تستطيع  لن  نفسي  واثق من  انا  لك: 

باملؤثرات اخلارجية وال باآلخرين، ألنه يعلم الى اين هو ذاهب، ويعلم ان 

هذه الثقة يستطيع ان يتجاوز معها حتدياته، بالثقة تستطيع ان تتجاوز 

املستحيل.

وفكرت  قررت  فإذا  حتيطك،  وجتعلها  موجودة  االستحالة  جتعل  من  انت 

لديها  الطائرات  ان  مستحيل.  هناك  يكون  فلن  بالفعل  وقمت  وخططت 

شيء اسمها الغالف فحني تصعد الطائرة اجلديدة ألول مرة فالبد ان يطير 

تلك  ما هي حدود  تعرف  بأقل سرعة حتى  ثم  بأقصى سرعة  الطيار  بها 

الطائرة، اما االنسان فليس له حدود اطالقا.

يف البداية نسأل من اين تأتي الثقة بالنفس؟ والى اين سيصل صاحب الثقة بالنفس؟

النهاية. ان  الواثق بنفسه يتحرك بطريقة معينة، ويتنفس بطريقة معينة. فمهما حدث فهو الذي سيفوز يف  جند االنسان 

اليابانيني ميلكون شيئا جيدا وهو: ان من يقع أربع مرات فعليه ان يقف خمس مرات. ولو وقع ست مرات سيقف سبع مرات. يف 

البداية نسأل من اين تأتي الثقة بالنفس؟ والى اين سيصل صاحب الثقة بالنفس؟

النهاية. ان  الواثق بنفسه يتحرك بطريقة معينة، ويتنفس بطريقة معينة. فمهما حدث فهو الذي سيفوز يف  جند االنسان 

اليابانيني ميلكون شيئا جيدا وهو: ان من يقع أربع مرات فعليه ان يقف خمس مرات. ولو وقع ست مرات سيقف سبع مرات. 

حتى يحقق هدفه. ان الغرض من ذلك ان حتقق هدفك. ماذا عليك ان تفعل لتحقيق ذلك الهدف. البد ان تعلم الى اين انت 

ذاهب. واالنسان الذي يفكر بطريقة سليمة سيعلم ماهي اهدافه. والى اي شيء ستوصله هذه االهداف، وعندما يصل الى ما 

الثقة بالنفس معنى ضخم. فمجرد قولك ثقة بالنفس، يأتي الكالم عن املفهوم  ابعد. ان قوة  يريد سيرى من هناك ما هو 

الذاتي. ثم الصور الذاتية التي ستوصلنا الى تقدير الذات.

فاملفهوم الذاتي يحتوي على االدراك، والقيم والعادات لكل شخص يكون مكتسبا ومنتظما وديناميكيا. املثل األعلى الذاتي:

ينقسم خلمسة أجزاء:

جزء روحاني، وجزء صحي، وجزء شخصي، وجزء مهني، وجزء مادي.

فالصورة الذاتية هي أن ميتلك الشخص عينا ثالثة يرى فيها صورته الداخلية وهي موجودة باملخ.

ان معظم املشاكل تكون بسبب ان الشخص يريد من االخر ان يكون مثله ويفعل مثل ما يريده هو، فإذا قال لك شخص البد ان 

تفعل كذا لتكون أفضل، فهذا رمبا يكون أفضل بالنسبة ملفهومه الذاتي، ولكنه ليس أفضل بالنسبة ملفهومي. املفهوم الذاتي كلمة 

تشمل ادراكك وقيمك وعاداتك ومعنى االشياء بالنسبة لك، فالطفل عندما يولد ال تكون لديه لغة التي يقابل بها العالم ، 
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يف  يبدأ  ثم  وبابا  ماما  كلمة  اوال  فيتعلم  يفهمها  التي  اللغة 

يذهب  حتى  اللغة  جمع  يف  يبدأ  وهنا  االشياء،  اسماء  تعلم 

إدراك  يشمل  الذاتي  املفهوم  اذن  اللغة.  بهذه  ويقابله  للعالم 

لغة مختلفة  يتكلمون  الناس  ان  يكتشف  للعالم  الطفل  هذا 

ام  اللغة هي عربية  النوع  متاما عنه، وال اقصد االختالف يف 

االعتقادات  القيم يف  املفهوم يف  االختالف يف  امنا  اجنليزية، 

شخص  كل  الن  االتصال  فن  يف  االحتكاك  يظهر  هنا  ومن 

ذات  اشياء  لديه  انسان  كل  رأيه.  عن  يدافع  قيمه.  يدافع عن 

معنى مختلف عن غيره. فإذا كلمتك مبفهومي ومبعتقداتي 

سيكون  هذا  كل  انا  وبقيمي  لي  بالنسبة  االشياء  ومبعنى 

مختلفا عنك، سيحدث احتكاك يف فن االتصال، الن املفهوم 

الذاتي الذي يشمل كل شيء عن عالقتي مع نفسي. خبراتي. 

جتاربي لتظهر مدى قوة الثقة بالنفس التي جتعل الشخص 

ثقته  فيقوي  ممكنا،  ليصبح  باملستحيل  يسّمى  ما  يفعل 

بنفسه.

األمور  استغالل  يحسن  أن  عليه  يجب  مبدع  كائن  فاإلنسان 

التي يتقنها مهما كانت بسيطة ويجب أن يحب عمله.

فلن  يفعله  الذي  الشيء  ُيحب  لم  إن  اإلنسان  أّن  الفقي  يرى 

جديٍد  آخٍر  عمٍل  إلى  ذهب  وإن  حّتى  بل  إطالًقا،  فيه  ينجح 

العمل  خالل  رافقته  التي  السلبّية  املشاعر  معه  سيصطحب 

السابق، وبذلك لن ينجح أبًدا يف اخلطوة اجلديدة التي بدأها. 

فسيولوجّية الثقة يف هذا القسم ُيناقش الكاتب مسألة أّن يف 

لذلك  الثقة،  بفسيولوجّية  ُيسّمى  ما  يوجد  اإلنسان  جسم 

يختلف الشخص الواثق بنفسه عن األشخاص اآلخرين حتى 

كاته، وبني اجلسم والتفكير عالقة وثيقة. ُيخبر الكاتب  يف حترُّ

وصل  فإذا  ا،  تلقائّيً التفكير  ر  سيتغيَّ اجلسم  ر  تغيَّ ما  إذا  أّنه 

رات  رت حياته تبًعا للتغيُّ الفرد إلى الثقة الداخلية بنفسه تغيَّ

فاته، لذلك على  التي سيشهدها كل من جسمه وتفكيره وتصرُّ

ا ويستعّد لبدء  كّل شخص أن يحصل على ثقته بنفسه داخلّيً

حياٍة جديدٍة. التفكير بالتغيير هذا القسم هو األخير يف 

كّل  ليتخّلى  األوان  حان  قد  إّنه  فيه  الكاتب  يقول  الكتاب، 

شخٍص عن الراحة ويخرج من املساحة التي ُتشّكل األمان له، 

أحياًنا  ُيريد.  ما  يفعل  وأن  ُيحّبها،  أشياًء  ليتعّلم  يخرج  وأن 

يحتاج اإلنسان دفعة فقط ليبدأ، وإنَّ الشخص الواحد ميتلك 

على  ُيصّمم  شيء  أي  ُيحّقق  جتعله  وكبيرة،  هائلة  قدرات 

حتقيقه، الثقة بالنفس ثم بدء التفكير بالتغيير واُحملاولة هي 

الطريق التي ُميكنه من خاللها الوصول إلى املكان الذي ُيحّبه، 

فعليه أن ينطلق. بالصبر والتوكل على اهللا تستطيع حتقيق 

كون   ، التحديات  كانت  مهما   ، متاما  نفسك  تقبل   ، أهدافك 

لنفسك صورة ذاتية داخلية وأنت حتقق أهدافك ، وكن واثقا 

بنفسك وبقدراتك الالمحدودة .

قدراتك،  استخدام  على  تعينك  التي  االستراتيجيات  تعلم 

حتى  وأهدافك،  وأفكارك  وإمكانياتك  اعتقادك  يقوى  وبهذا 

ميلك عليك نفسك الشعور بأنك تستحق أن حتقق أهدافك، 

فقد اجتهدت وثابرت وعقدت عزمك على النجاح.

وجه كل طاقتك الى اهللا وأحبه 

وعظمه، واستعن به وتوكل 

عليه، وأخلص عملك وأتقنه، 

تسعد يف دنياك وآخرتك.

باب سطور من كتاب
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جولة تفقدية 

مبناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
باإلنابة أ.د.جاسم األنصاري بجولة تفقدية للكليات واملعاهد، التقى خاللها بالعمداء واملدراء وتعرف 
على آلية سير العمل الستقبال الطلبة والطالبات، وما حتتاجه اإلدارات من مستلزمات تخدم العملية 

التعليمية.

رافقه باجلولة نائب املدير العام للشئون اإلدارية واملالية باإلنابة الدكتور حسن الفجام وعدد من 
املدراء املعنيني .
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يرجى مسح الرمز المرفق لزيارة الموقع 
الرسمي لمجلة “صناع المستقبل”




