الدكتورة :حنان الغفري

دكتوراه في الدراسات المقارنة والمسرح  /جامعة ليدز /انكلت ار
طرق الدراسة والتدريس في التعليم العالي -جامعة ليدز
أستاذ مساعد في قسم اللغة االنكليزية بجامعة دمشق
دور األستاذ الجامعي وأثره على التعليم والمتعلم
نشأت فكرة هذا البحث عبر المشاركة في برنامج تدريبي للتعليم العالي في مجال العلوم ال نسانية واالجتماعية

المعاصرة وقد هدف البرنامج إلى تطوير التعليم في الجامعات في سوريا .يعالج البحث أخالقيات األستاذ
الجامعي وأهمية تطوير قدرات األستاذ الشخصية والذاتية ال العلمية فقط .ينطلق البحث من تصور فكري معين

(التفكير خارج الصندوق) يقوم على تبني رؤية جديدة في التدريس .عندما ال يقوم التعليم بإغناء المجتمع

وتطوير الفكر والوعي لدى الطالب عندها يخرج التعليم واألستاذ الجامعي معا من اطار التعليم الفعال .فالتعليم

اليمكن أن يكون فعاال اال إذا ابتعد عن االنشغال بخدمة الذات الفردية وتحقيق المنافع اآلنية إلى االنشغال
بخدمة الذات الجماعية وبناء المجتمع واصالحه وتطويره .كما اليمكن وصف التعليم بالفعال إال إذا شكل إضافة
حقيقية فكرية إلى ما يحتاجه المجتمع وأسهم في إنتاج فكر ثقافي جديد مبدع انطالقا من دراسة واعية وصادقة
الحتياجات المجتمع وتقويم دقيق للعيوب الموجودة في الفكر السائد والثقافة الرائجة للعمل على تقويمها

تعبير
ا
واصالحها لالرتقاء بالفكر والثقافة إلى مصاف االبداع الحقيقي .وقد أتى الحرص على نشر هذه المقالة
عن أهمية تقديم النتائج التي تم التوصل اليها إلى الزمالء والزميالت من جميع األقسام والكليات.
وقفات لدى بعض المحاور وانعكاسها على التعليم والمتعلم
العمل الجماعي:

من ينظر إلى األستاذ الجامعي يلحظ نزوعا إلى العمل الفردي وانشغاال بنجاحه الخاص ولذلك يخفق فريق العمل
الواحد في الصمود أمام الروح الذاتية الفردية .قد تبرز األثرة بشكل جلي من خالل عالقة األستاذ بالبحث عندما

يكون دافعه األساسي الترقية مما يخرج البحث والباحث معا من إطار البحث الفعال .وتتجاوز األثرة مجال البحث
إلى عالقة األستاذ بطالبه اذ يقوم بتقديم حاجاته على حاجاتهم .ينتج عن هذا في نهاية المطاف تعلم/تعليم
محوره المعلم .اال أن مايمكن أن يسهم في خلق بيئة تعليمية ناجحة وتخريج طالب منتجين ومفكرين هو
تعلم/تعليم متمحور حول المتعلم ال المعلم .وعندما تنعدم الروح الجماعية يسود بدال عنها عالقات مبنية على

عدم الثقة واالنطوائية واالزدواجية أو االنسحاب والالمباالة وتخسر البيئة التعليمية قيمة العمل الجماعي المشترك

والذي كان أساسا وراء نهضة وتفوق العديد من الشعوب.
لقد بات التفكير خارج الصندوق ضرورة للتغلب على هذه اإلعاقة التعليمية .واذا كان الفرد العادي قد قبل إلى
اليوم أن يظل محتج از داخل الصندوق فإن األستاذ الجامعي البد أن يتوصل إلى معرفة كيفية تحرير نفسه.
ووسائل فتح الصندوق متعددة وغنية والتخفي نفسها عمن يفتش عنها .وان أهم وسيلة يمكن البدء بها هي التخلي

عن المفاهيم واالتجاهات واألفعال والسلوكيات التي تعد بمثابة سموما لإلبداع وفخاخا للعقل .إن التفكير خارج
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الصندوق هو الذي ينتج أستإذا جامعيا مبدعا ملهما مخلصا مشاركا فعاال في العالم وليس مجرد مشاهد

متحرر من عقدة حب الذات التي تقتل جهود التعاون ،والتي باإلمكان
ا
متحمس ،وهو الذي ينتج أيضا فردا
التحرر منها كما تحرر عظماء وعباقرة العالم منها .اذ أن المتعاونين فقط هم الذين يخلدون بأعمالهم ،ومن
يعملون فرادى إلى فناء .وهذا يعني تحقيق مستوى متقدم في وعي وتغيير الذات مما ينتج أستإذا يتمتع بالصحة
النفسية الالزمة لتحقيق الذات بشكل ايجابي تعاوني ابداعي داخل الحرم الجامعي .وان األستاذ الجامعي أولى

من غيره باالهتمام بطلب الكمال نظ ار لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه والتي تتعدى حدود فرديته إلى
األلوف من األجيال القادمة .فمن المهم أن يطالع األستاذ الجامعي باستمرار كل ما يكتب من بحوث في علم
التغيير والتأثير وحول احداث التغير في النفس والسلوك االنساني عبر أدوات تنسجم مع قوانين "الهندسة النفسية"
 -وتقوم الهندسة النفسية على قاعدة أساسية من االستقامة والصال

الداخلي لالنسان .تلك المؤثرات

الصامتة الالواعية وغير المرئية في حياة االنسان هي ببساطة االشعاع الدائم لما عليه االنسان حقيقة وليس
مايحاول أن يتظاهر به .وعليه فان علماء التطوير الشخصي يوصون بشدة على أال يسلك االنسان أي وسائل
التنسجم في غاياتها مع المبادىء القويمة وعلى أهمية التحلي بالسمعة الطيبة واألخالق الفاضلة قبل الـتأثير في
نفوس اآلخرين .يمكن ألي أستاذ جامعي مهما كان اختصاصه أن يتوصل إلى معرفة قوانين النفس االنسانية

وطرق هندستها وبناءها ومعرفة أساليب التواصل الفعالة لتقوده هذه المعرفة إلى المزيد من بناء عالقات
ناجحة مع طالبه وزمالئه على أسس من المبادىء الصحيحة وبحيث يحول طاقاته الداخلية وجميع موارده

الخارجية إلى قوة ايجابية دافعة.
االبداع بدل التلقين

بات التعليم القائم على التلقين موضع انتقاد دائم لجميع المتخصصين المتحضرين في زمن "زلزال العقل" الذي
نعيشه ،فاعتبر عمال غير ابداعي يدمر قدرات الطالب ويحد منها.فبدال من حشو ذهن الطالب بالمعلومات
والحقائق العلمية فاألولى أن يحاول األستاذ تنمية الطالب معرفيا وعاطفيا وشخصيا ونفسيا أثناء العملية

التعليمية وتغذية خياله ودفعه إلى البداع .وموضوع االبداع الينفصل عن أهداف العملية التعليمية وهوموضوع

شيق الغنى عن التعمق به ألي أستاذ جامعي يسعى إلى تحقيق اإلبداع في عمله .باإلمكان إذن اإلسهام في

رفع وعي الطالب من مستوى الحفظ والدراسة لالمتحانات ،إلى مستوى االستمتاع بالدراسة وتقبل التحديات
العلمية والتعلم مدى الحياة .أن الطالب ال يحتاج فقط إلى المعلومات (والتي أصبح باالمكان الحصول عليها
بسهولة من مصادر أخرى غير المعلم كاالنترنيت مثال ) بل يحتاج إلى ربط المعلومات بالعالم الذي يعيش به.

ولتحقيق ذلك البد من استبدال أسلوب التلقين بأساليب أكثر فعالية ،بل البد من اعتماد مناهج أكثر اثراء للعملية
التعليمية خشية أن يتحول طالبنا إلى مجرد شريحة شابة متلقية مستهلكة غير قادرة على العطاء أو اإلضافة إلى
الفكر اإلنساني والثقافة العالمية .وهكذا يمكن لألستاذ الجامعي أن يسهم في إنتاج شريحة طالبية شابة حرة
متزنة مسؤولة ومبدعة وفي احداث اصال

فكري وثقافي وتربوي .ويمكنه أن يفعل ذلك بأسهل الطرق

وأبسطها حتى ضمن المدرجات التي تكتظ باألعداد الكبيرة من الطلبة كأن يدمج بعض المهارات واألساليب
واالستراتيجيات الهادفة إلى تعميق المعرفة ضمن المنهج ذاته الذي يدرسه ومن خالل محتوى دروس مادته.
دور األستاذ القدوة
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بات باالمكان استبدال األستاذ الجامعي بآلة تسجيل أو بانسان آلي بامكانه أن يؤدي العمل ذاته الذي يؤديه
األستاذ .اذ غاب عن الذهن أهمية دورالمعلم ليس فقط في التعليم المباشر وانما في تحفيز الطالب وتشجيعه على
التعلم الذاتي وتأمين الجو المشجع على عملية التعلم .فعلى المعلم أن يكون ملهما وباعثا على جعل التعلم أم ار

مشوقا وجذابا ممتعا ،وأن يكون نموذجا وقدوة لطالبه في كثير من أوجه النشاط االنساني .ومن هنا تظهر
محدودية تسمية المعلم بمجرد "معلم" فهذا يحد كثي ار مما نقصد بالمعلم ،فهو معلم وموجه ومرب وقدوة .يصل إلى

الطلبة ما يحمله المعلم في عواطفه ومشاعره فان كانت معتقداته وقناعاته ومشاعره مشوهة فهي قد تدمر
الناشئة عندما تصل اليهم وان كانت صحيحة سليمة فالبد أن تؤثر بهم أبلغ تأثير .وألن األستاذ الجامعي

يتواصل مع الشبان والشابات عبر منبر حساس مؤثر فمن المهم أن يراعي تماما دوره كقدوة لطالبه ،وأن

يمتلك القدرة على التأثير في اآلخرين ودفعهم إلى العمل بشكل ايجابي فعال .وان تعلم مهارات القيادة تعني بناء
روح المسؤولية لدى الفرد ورعاية اآلخرين .لذلك تنتشر الدورات التدريبية في مجال القيادة بشكل واسع في العالم
المتحضر ويحضرها جميع شرائح المجتمع.
مفهوم االحترام المتبادل

علينا أن نفرق بين االحترام الذي يكتسب ويقدم بشكل اختياري من قبل الطالب ،وبين الخوف والطاعة التي قد

كثير ما يخفق بعض المعلمين في الحصول على هذا
ا
تفرض على الطالب بالسلطة والقوة واالجبار .ولكن
االحترام الطوعي من الطالب بسبب عدم تقديم االحترام لهذا الطالب ولمقدراته ولفكره وعقله .واالحترام المتبادل
فن البد أن يتعلمه األستاذ قبل أن يعلمه للطالب .وعندما يتعلم الطرفان هذا الفن فانهما سوف ينجحان معا في
تحقيق التعاون المثمر وااليجابي.
إن فن االحترام يبدأ باحترام مشاعر الطالب كأن يسألهم األستاذ كيف يشعرون في درسه ،أو ما هو رأيهم في
أسلوبه الذي يعتمده في التدريس وماشابه من األسئلة التي تسعى لتفهم حقيقة مشاعرهم ،وأخذ رأيهم بعين
االعتبار عند ات خاذه القرار وترك المجال لهم للتعبير عن عواطفهم الذاتية بحرية وأن يحسن األستاذ االستماع

دون اصدار األحكام ودون اتخاذ الموقف الدفاعي ،وأن يكون قاد ار على تغيير أسلوبه إذا تطلب األمر دون
انزعاج .وباختصار فان الدور الذي يؤديه األستاذ الجامعي اليقل أهمية عن دور األسرة واالعالم والمدرسة في
زرع القيم لدى طالبه .فان كان تعليمه يقوم على القهر واالستهزاء بعقل الطالب وفرض الرأي باإلكراه فان

الطالب سيحمل هذه األساليب كقيمه ومبادئه في الحياة ،يحيا بها ويمارسها في كل معامالته مع اآلخرين

وستنعكس بالدرجة األولى على األستاذ ذاته الذي كرس مثل هذه "القيمة" السلبية لدى الطالب والتي ستأخذ شكل
عدم احترام الطالب لألستاذ.
إن طرق الضغط والقهر والترهيب ،مع قليل من االحترام للناشئة ومشاعرهم ،تؤدي إلى تراكم المشكالت التربوية
والنفسية والعاطفية والتي نرى نتائجها في سلوك الشباب والمجتمعات .ان العالقة السليمة الصحية بين األستاذ

والطالب البد أن تأخذ شكل الصداقة المبنية على الثقة .وهي واحدة من أجمل أشكال الصداقة المثمرة لدرجة أن
بعض الدراسات نظرت إلى العملية التعليمية من منظار جمالي وأطلقت على النموذج األمثل من التعليم اسم
"التعليم الجمالي" وعالجت القضايا المتعلقة بالتعليم كالصف والدروس واالمتحانات من هذا المنظور الجمالي
المرتبط باالنسانيات والفن.
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الوعي لفوائد العملية التعليمية وأهدافها:

ان الهدف األساسي من التعليم هو العمل على اعداد وتطوير فرد متكامل الشخصية ،قادر على أداء مسؤولياته

في المجتمع بكل مالديه من طاقات .كما أن من األهداف األساسية تنمية حس السعادة عند المتعلم ،والتي تأتي
من شعوره باالنجاز الذاتي والقدرة على العطاء .ان التحدي الحقيقي هو اشراك الطالب الستخدام المعرفة في
سياق ذي معنى بالنسبة له ،مما يؤدي في نهاية األمر إلى أن ترتفع دافعيته للتعلم ،ويبلغ إحساسه بمتعة التعلم
القمة .ان اصالح عقول الطالب وتحسين نوعية تفكيرهم يعد مطلبا أوليا وضروريا للتعليم ،وال يمكن للمعلم أن
ينجح في التعليم ان لم يكن لديه الوعي الكافي باحتياجات المتعلم .أي اليمكن الفصل بين مهارة التعليم كفن

ودراسة نفسية المتعلم كعلم .وهذا ما يفسر ظهور علم قائم بذاته يدعى علم النفس التربوي/التعليمي
 Educational Psychologyأو علم التعليم  Educational Scienceوالذي يقوم أساسا على دراسة قوانين
التعلم بشكل علمي وأسباب التأخر الفكري .ومن الجدير بالذكر أن عددا كبي ار من القادة في إصالح تعليم مادة
الرياضيات كانوا في الوقت ذاته أخصائيين في علم النفس أو مهتمين في دراسة المفهوم النفسي للدراسة الدائرة

حول المتعلم .كل هذه الحقائق مؤشر إلى أن مجرد الحصول على شهادة الدكتو اره ال ينتج بالضرورة أستاذا

ناجحا .ولكن المطمئن مع ذلك هو أنه باالمكان اعداد األستاذ الجامعي الجيد القادر على فهم دوافع المتعلم
واتجاهاته وميوله وأساليب التعليم المفضلة لديه وحاجاته وأنماط تفكيره لجعل استراتيجيات التعليم والتعلم تتناغم

مع "النموذج الذهني للطالب " .اال أن الكثير من طرق التدريس المستخدمة داخل قاعات المحاضرات التعكس
دراية واضحة وجلية ومحددة بأهداف العملية التعليمية .صحيح أن األستاذ الجامعي قد اليملك المقدرة على
التحكم بجميع الظروف المحيطة اال أنه على األقل يمتلك المقدرة على خلق بيئة تعليمية مشجعة أثناء وقت

درسه وفي عالقته المباشرة مع طالبه .وهو بالتأكيد قادر على تغيير ذاته حتى وان لم يكن قاد ار على التحكم
بسلوكيات اآلخرين .إن األستاذ إذا نجح في تحقيق الخصائص المشجعة على التعلم في درسه فانه يكتسب

بالضرورة تقدير الطالب الطوعي له والرغبة في حضور درسه بحماس ودافع حقيقيين بدال عن الحضور القهري
والذي يكون دافعه عادة الحرص على العالمات أوالخوف من سلطة األستاذ ومن النتائج المترتبة على عدم
الحضور .أصبح باالمكان وبقليل من الخيال وسعة األفق تحقيق الحضور الطوعي وااللتزام واالنضباط في جو
من التعامل الحكيم مع الطالب .عندها تصبح الجامعة مكانا لالثراء والتفكير ال للتعلم فقط ،ووسطا ترتقي فيه
عقول الطلبة وأرواحهم وقيمهم في جو مليء بالمتعة والتشويق .هكذا يمكن لألستاذ الجامعي أن يصل إلى

مراتب البداع في أدائه لعمله وأن يسهم في تخريج طالب يتصفون بالتعلم الذاتي المستمر وفي خلق جيل
جديد ينأى بنفسه عن التخلف والتبعية والمهم في نهاية المطاف توظيف كل ذلك الغناء االنسانية.

مهارات التفكير
وهذا المحور يعالج انعدام التطبيق العملي للتفكير االبداعي المنظم في المواقف التعليمية التي تحتاج إلى مهارات
فذة في حل المشكالت وصناعة القرار عبر بناء هيكل عام للتفكير يتعلمه األستاذ الجامعي أوال ليتبناه ثم
يعلمه لطالبه ويدربهم عليه ليمارسونه في حياتهم اليومية داخل الحرم الجامعي وخارجه .تكثر األبحاث وتتعدد

حول التفكير في ضوء أبحاث الدماغ .فللدماغ دور مهم ومعقد في الطريقة التي نشعر بها ونعالج المشكالت
الحداث التغيير .واليتوقف الطموح عند هذا الحد بل ينطلق إلى مجال أوسع وأرحب فيرتفع العقل عن مجرد العلم
باألشياء إلى عقل األشياء أي إلى مصافي الحكمة وهي أعلى قدرات االنسان وأسماها .انها الدرجة التي تجتمع
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فيها كل جوانب المعرفة والوجدان والعقل والفعل في السلوك االنساني وهي نقطة التقاء جميع أنواع الذكاء
المختلفة.
وبما أن طلب العال يبدأ باألساسيات أوال ،فإنه يصبح من المفيد أن يتصف األستاذ الجامعي بالشغف لقراءة
كتب التطوير الذاتي ومهارات التفكير وأن يشجع طالبه على قراءة هذه الكتب .لكن عندما ينغلق التفكير ضمن

حدود االختصاص في هذه الحالة تتفاقم المشكلة .اذن التوسع في الفراءة بات مطلبا والقراءة شكل من أشكال
الفعل .انها مثل آلة الزمن المذهلة ،يمكنك أن تذهب بها إلى أي مكان ،في أي وقت.ان نقص الكفاءة أمر

اليمكن تجاهله أو ا لتغاضي عنه ،وان عدم رؤية المؤسسات لنقص الكفاءة أو الكشف عنه يعد في حد ذاته
نقص كفاءة .اال أن الفرد الواعي في مجتمع غير واع يجب أن الينتظر من المؤسسات أن تلتفت اليه وتعالج
نقص كفاءته ومن السذاجة أن يتوقع حدوث ذلك أصال .واألستاذ الجامعي شأنه في ذلك شأن أي فرد واع في
المجتمع يمكن أن يسارع إلى رفع كفاءته بنفسه ،وعلى األفراد المبدعين أن يجمعوا جهودهم ويحاولوا أن

يخلقوا بأنفسهم ولو على نطاق ضيق بداية البيئة االبداعية المالئمة .واألفكار كثيرة ومتنوعة تنتظر من يخرج

من الصندوق ليفتش عنها.

رفع مستوى الذكاء العاطفي

والذكاء العاطفي يختلف عن الذكاء الذهني والذي يرتبط بالتحصيل العلمي العالي واإلنجاز األكاديمي .وللذكاء
العاطفي بضعة جوانب أساسية.منها القدرة على قراءة عواطف اآلخرين وتمييزها وضبط العواطف الذاتية وتحويل
العواطف السلبية إلى ايجابية واإلبقاء على عالقة منفتحة ومتفاعلة مع اآلخرين .يحتل األستاذ الجامعي منبرا

مهما يتيح له فرصة ارئعة في رفع مستوى الذكاء العاطفي عند طالبه إذا تمكن من رفع ذكائه العاطفي هو

أوال .والخطوة األولى لتطوير الذكاء العاطفي هي المطالعة المكثفة والغزيرة في هذا المجال ثم تأتي مرحلة
الممارسة والتدرب .ويتصاعد الدافع للتغيير عندما يعيد األستاذ النظر في الغرض من وجوده في الجو
األكاديمي الجامعي ويفكر جليا وبصدق مع ذاته في دوافعه وغاياته من مهنة التدريس أوال وفي دوره األكثر

شموال كفرد في هذا المجتمع ثانياً .إن لعواطف الطالب وقدراته العاطفية تأثي ار كبي ار على قدراته الذكائية

والتعليمية ،وعلى مدى اندفاعه ورغبته في التعلم .قد يعترض البعض فيقول إن األستاذ الجامعي مثقل بكثرة

الواجبات وأن ال وقت لديه إلضافة أعباء تعليمية إضافية لتولي تنمية الذكاء العاطفي عند الطالب .ولكننا في
الحقيقة ال نحتاج إلضافة مادة جديدة خاصة بتنمية الذكاء العاطفي وانما باالمكان أن تدمج عناصر تنمية

الذكاء العاطفي من خالل طرق بسيطة ال تتطلب أي وقت اضافي وانما يتم استخدامها أثناء شر األستاذ

لدرسه أو عبر جلسات "عصف ذهني" أو عقد مناقشة ومناظرة في نهاية الدرس.والحقيقة أن األفكار التي
يمكن لألستاذ أن يلجأ اليها كثيرة التنضب.

تحمل المسؤولية

وأخي ار فان أكثر المشكالت إعاقة للنمو والتطوير هي تلك العقلية التي تنهال باللوم على بيئة العمل والفوضى
وضيق الوقت وقلة الموارد وانعدام التقدير للجهود المبذولة أو التشجيع والحوافز وعدم تناسب أعضاء الهيئة
التعليمية مع أعداد الطلبة وتدني دخل األساتذة وروتينية االدارة الجامعية..الخ .هذه العقلية السائدة حولت األستاذ
الجامعي إلى مجرد ضحية للظروف التي تكالبت عليه .ولكن األستاذ الجامعي ان لم يكن قاد ار على تغيير أي
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شيء حوله فهو قادر على تغيير ذاته بكل تأكيد .والحالة االبداعية التي سينعم بها ذلك الذي يخرج من

الصندوق أثمن من أن يقدرها أو يقيمها أولئك المحتجزون داخل الصندوق .ولذلك من المجزي لألستاذ

الجامعي أن يعي أن مايقوم به من جهود انما يقوم بها لذاته ولنهضته ولديمومة تحرره خارج الصندوق طيلة
حياته وعليه أن الينتظر الشكر من أحد .يكفيه فخ ار أن يصبح واحدا من "صناع الحياة" وصناع األجيال

القادمة.

ان عقدة لوم األخر قد أسهمت إلى اليوم في المزيد من تأخرنا وتكاسلنا وتخلينا عن االحساس الجدي بالمسؤولية
تجاه كل ما يجري لنا .فاآلخر هو السبب في مشاكلنا دائما .ان اعتناق هذه النظرية يقدم نوعا من المؤاساة
والراحة للناس .ولكن إذا أراد األستاذ الجامعي القيام فعال بتغييرات ايجابية فيكفي أن يبدأ بنفسه أوال دون

االلتفات إلى ما يفعله غيره وأن يستعد للقيام بالمخاطر الضرورية والتي قد تعني انتقاد سجناء الصندوق له.
من المفيد أن يتحلى بالصبر في وجه النقد لشخصه وأن يكتسب مهارات جديدة لم يسبق له أن مارسها.

تحديد األهداف والتقييم الذاتي

في البداية من المحفز أن تكون هناك أهداف محددة مكتوبة .ومن األفكار العملية التي يمكن أن يستعين بها

األستاذ الجامعي أن يقوم باعداد "محفظة أوراق أو مستندات" (أو حقيبة علمية) Teaching Portfolio

يؤرشف فيها جميع االنجازات التي يحققها يوميا  -كالدورات والندوات التي حضرها والمهارات الجديدة التي
اكتسبها وجميع األساليب الجديدة والمبتكرة التي استخدمها مع طالبه) .كما يحتفظ الفنان بأجمل لوحاته
والمصور بأجمل صوره وكذلك األستاذ الموهوب يمكنه أن يحتفظ بكل مايفخر به من مستندات تلخص نقاط

قوته ونجاحه وتوحي بمستوى أدائه في التدريس وطبيعة األدوات التي يستخدمها .ان الحقيبة العلمية بالنسبة
لألستاذ مثل السيرة الذاتية Curriculum Vitaeبالنسبة لمن يتقدم بطلب عمل حيث يورد مثال الكتب التي

نشرها واألعمال التي قام بها ،ومثل فهرس المراجع والموضوعات  Bibliographyبالنسبة لمن يكتب بحثا
فيدرج الباحث في نهاية بحثه جميع المراجع التي اعتمدها .والهدف من هذه الحقيبة العلمية هو المراجعة الدائمة
أوال الكتشاف نقاط الضعف للعمل على ردمها والتقييم الذاتي وتقييم األداء ومقارنة األداء بمفهوم التدريس الفعال
للتأكد من أن األداء يتالءم ويتناغم مع األهداف التي كتبها األستاذ سابقا .وبامكان األستاذ أن يغني حقيبته هذه

باستبيانات يستطلع عبرها أري طالبه في تدريسه بين الحين واآلخر.
إغناء المناهج الجامعية بالبعد االنساني ومهارات التفكير:

ويمكن لألستاذ الجامعي ادراج مقررات اضافية اثرائية تغني المنهاج بالبعد االنساني ويكون محورها تطوير
مهارات التفكير لدى الطالب .ويتم ذلك عبر ثالث مراحل :المرحلة األولى :تنقية الفكر (ازالة األعشاب الضارة)
 المرحلة الثانية :تعلم تقنيات التفكير ( زرع البذور )  -المرحلة الثالثة :اختبار تطوير التفكير (الحصاد)في المرحلة األولى تتم تنقية الفكر من البرمجيات السلبية مثل الشرود وأحالم اليقظة ( أثناء الدراسة وأثناء
المحاضرة) ،عدم القدرة على التركيز ،الصوت في العقل (التفكير القهري) أي االستغراق بحوارت وأفكار داخل

العقل بحيث تمنع الطالب من التركيز مايقوم به من أفعال،.كما يتم تعليم الطالب بعض البرمجيات والتقنيات
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األساسية التي تساعد على هدوء العقل وارتياحه (اثناء المحاضرة والدراسة) ،توجيه العقل بشكل فعال نحو الهدف
المطلوب (قوة التوجه العقلي) ،واالستفادة من القوى الكامنة في العقل الباطن
في المرحلة الثانية يتم تعلم تقنيات التفكير مثل آلية عمل العقل (أقسامه ووظائفه) ،الفرق بين الذكاء التقليدي

والذكاء اإلبداعي :األول يرتكز على قياس المهارات العددية واللفظية واليوازي تلقائيا النجاح المهني أو الشخصي
واليحقق القدرة على التخطيط والتطوير واالرتقاء .أما الذكاء االبداعي فهو وحده الذي يساعد على االرتقاء في

جميع المستويات.

في المرحلة الثالثة يتم اختبار تطور التفكير عبر امتحان يتم تصميمه بحيث يسجل مدى تقدم الطالب في
مهارات التفكير ومدى مقدرته على اإلبداع واالبتكار واألصالة.

عبر هذا المنهاج نصل بالطالب إلى مستوى اإلنسان المنسجم مع ذاته والمتمتع بالصحة النفسية الالزمة لإلبداع.
المبدعون يتصفون عادة باإلصرار والمثابرة ويمتلكون مستويات عالية من الحيوية والطاقة عندما ينشغلون بمهام
إبداعية.
في الحقيقة كانت تلك مجرد ومضات من األفكار ولكن بامكان األستاذ الجامعي أن يذهب إلى نهاية العالم أثناء
بحثه عن األفكار التي الحدود لها .واألمر في النهاية مسألة قيم والقيم التسكن في األفواه بل تعيش مع الناس
أثناء عملهم وفي الشوارع وتتجسد في سلوكهم .واالبداع اليزدهر اال حيث يوجد الصدق فالصدق أكثر أهمية من
التقنيات .اننا بحاجة إلى "قفزة كمية في تطور الوعي" وبحاجة إلى تحول جوهري عميق في النفس البشرية وفي

الوعي الجماعي ،في وعي الكرة األرضية وما وراءها ،بحاجة إلى ما يسمى "قيامة الوعي" ،عبر قيام الناس بمحو

نماذج العقل التي تسببت بعذابهم وآالمهم .فلينظر القارىء إلى بحثي هذا (الذي يستعصي على االنتهاء) على
أنه دعوة استقراء وتبحر عميق في الذات .أن نعي أو أن ننكر ،أن نصحو أو أن ننام ،أن نحيا أو أن نموت،
هذا االختيار ق اررنا.
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