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كلمة مؤسسة الباحثني السودانيني

 Sudanese السودانيني  الباحثني  “مبادرة  مجموعة  بإطالق  كان  املؤسسة  هذه  إنشاء  بداية 
Researchers Initiative” يف العام 2009 عىل الفيسبوك، مببادرة من الدكتور أنور دفع الله، 
والتي وصلت عضويتها حتى كتابة هذه الكلامت إىل قرابة الـ 130 ألف شخص، وتُعترب من 
بطرح  املجموعة  تتميز  واملعرفة.  بالبحوث  املهتمني  السودانيني  بني  تفاعالً  املجموعات  أكرث 
الكثري من القضايا العلمية التي تُسهم يف إثراء الحراك املعريّف بني املشاركني و ما يشمل تبادل 
السودانيني  للباحثني  تأسيس فهرس  إىل  األساس  املبادرة يف  املهارات. تهدف  الخربات وتطوير 
حول العامل وتوطيد الروابط بينهم وتأهيل الباحثني مام يسهم يف تحويل إنتاجهم ومشاريعهم 
وبناء قاعدة بيانات معرفيّة لتكون مصدراً لكل باحث، باإلضافة إىل إثراء الحوارات والنقاشات 

لكل املوضوعات العلميّة واإلنسانيّة خصوصاً تلك التي تتعلق بقضايا السودان ومشكالته.

مل يَقترص نشاط املبادرة عىل الفضاء اإلسفريي، وإمنا نَظمت عدداً من اللقاءات والورش املفتوحة 
التي شهدها املئات من األشخاص، حيث أقيمت أول فعالية للمجموعة يف إبريل 2012 كانت 
الفعاليات والسمنارات، عىل  التحليل اإلحصايئ وتوالت بعدها  عبارة عن كورس تدريبي عن 
سبيل املثال نُظَمت ورشة بعنوان ” كيف تكتب وتنرش ورقة علمية؟ ” وفعالية أخرى بعنوان 
الدكتوراه يف مختلف  الدكتوراه؟” قدمها عدد من حاميل شهادة  لنيل  بحثك  “ما هو عنوان 
املجاالت. وكان آخر هذه الورش هو ورشة معرفية أقيمت يف الخرطوم يف أغسطس من هذا 
العام 2016 تناولت قضايا البحث العلمي يف السودان ومشكالته وطرحت الكثري من الحلول 

والنصائح لطالب البكالوريوس والدراسات العليا.

من  فريداً  سيكون  املوقع  هذا  قريباً.  كامالً  سيُطلق  والذي   )www.s-rf.org) هو:  موقع  وللمبادرة 
الجامعية  دراساتهم  ملتابعة  الطامحني  الطالب  لتحفيز  تجربة سودانيّة  تقديم  إىل  يسعى  ألنه  نوعه 
وللباحثني السودانيني يف كل املجاالت أن يتواصلوا مع أقرانهم يف السودان ويف كل دول العامل. وجود 
موقع إلكرتوين سيقلل من فجوة هجرة العقول السودانية ويفتح الباب ملن هم يف الخارج أن يتواصلوا 
انتظارها  للمبادرة خطوة طموحة طال  إنشاء موقع  السودان. ميثل  العلمي يف  البحث  مع مسارات 
تجاه إنشاء منصة مركزيّة تهتم بتوثيق العطاء العلمي السوداين يف غياب منصات مثيلة تهتم بإضافة 
مهارات تتيح لنا كسودانيني تبادل الخربات عىل مستويات عاملية. املوقع سيُتيح الفرصة للسودانيني 
املختصني والطموحني من كل املجاالت ويف كل أنحاء العامل للتواصل وتبادل النصح واإلرشاد يف مختلف 
املجاالت العلمية وتطوير املهارات الناعمة كطرق كتابة رسائل علمية، إنشاء سري ذاتية قوية، إلقاء 
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العلمي. يف نفس األثناء سيعمل املوقع كملتقى أويل لعلامء  التفكري والنقاش  عروض علمية وطرق 
وبرامج  علمية  دراسات  يف  والتعاون  البعض  بعضهم  أنشطة  عىل  لالطالع  وخارجه  داخله  السودان 

بحثية.

أما بخصوص فكرة هذا الكتاب فقد جاءت من أن إحدى املشكالت الرئيسيّة التي نراها يف أغلب الطالب 
السودانيني من حولنا سواء كانوا ُمقبلني عىل الحياة بعد التخرج أو يف أثناء دراستهم أو حتى من بادروا 
وشيدوا ألنفسهم ذخرية معرفية أو علمية، هي إشكالية عدم وضوح الرُّْؤية الكلّية لحياة الطالب أو 
التبْعرث يف سبل الحياة ومشاريعها وفقدان املهارات البحثية والشخصية، مثل الرتدد يف أي املجاالت 
سيعمل؛ املجال العميل أم املجال العلمي، وداخل أي مجال سيختاره ما هي املُشكالت واالهتاممات 
التي ينبغي أن يعمل عليها، ومثل فقدان القدرة عىل التفكري العلمي وكتابة البحوث العلمية، وأين 
يدرس دراساته العليا خارج السودان وكيفية التحصل عىل الدعم املادي الذي يغطي تكاليف هذه 
الدراسة وغري ذلك من األسئلة واملهارات املهمة املفقودة لدى كثري من الطالب السودانيني. ومن ناحية 
تحليلية، فهذا أمٌر طبيعٌي بدرجٍة كبريٍة يف بيئة تعليمية مثل بيئتنا يف السودان وذلك أن تحديد املسار 
أو املرشوع العميل أو العلمي، وكيفية تنفيذ هذا املرشوع يكون بصورة عامة وفقاً لثالثة أموٍر رئيسية: 
أولها هو معرفة اإلنسان بقدراته وإمكاناته ونقاط ضعفه وقوته، وثانيها هو معرفة اإلنسان مبيوله 
وتفضيالته الشخصية، وثالثها هو معرفة اإلنسان بالفرص التي تقذفها الحياة أمامه والتحديات التي 

تفرضها الحياة عليه.

واألمر املزعج هو أن هذه الثالثة ليست ثابتة يف بيئتنا التعليمية والرتبوية واالقتصادية فال يوجد 
يف نظامنا التعليمي والرتبوي أُي منظومة عملية تساعد الطالب عىل اكتشاف قدراته وإمكاناته، 
أو تبني لديه تلك املهارات التي سبق ذكرها سواء أثناء الدراسة الجامعية أو ما بعد ذلك. ألجل 
كل ذلك فإن هذا الكتاب اإلرشادي هو كتاب سيناقش أهم األسئلة والقضايا التي تعرض عىل 
الطالب السوداين يف مسريته األكادميية ابتداًء من دخوله الجامعة وحتى ما بعد حصوله عىل 
الشهادات العليا سواء ماجستري أم دكتوراه. ويقدم هذا الكتاب إجابات عمليّة وفعالة ألغلب 
هذه القضايا والتساؤالت بلغة بسيطة سهلة الفهم وتفاصيل مهمة تتعلق بالواقع السوداين، 
مع الرتكيز عىل إعطاء األمثلة والتجارب، ومحاولة ربط القارئ باملصادر الرئيسية التي ميكنه 
االعتامد عليها فيام بعد يف كل مرحلة من مراحل مسريته التعليميّة وحتى الوظيفيّة. وقد قام 
الباحثني السودانيني املتميزين أكادميياً ووظيفياً، واألهم من  بكتابة هذه املقاالت كوكبة من 
ذلك أن كل كاتب مقال هو صاحب تجربة واقعيّة وعمليّة فيام كتب، مبعنى أن املعلومات 
التي وردت يف هذا الكتاب ليست نظرية محضة بل هي مستقاه من تجربة عملية واقعية، 
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مام يجعل هذا العمل من أميز األعامل اإلرشادية التي ظهرت يف الساحة السودانيّة إن مل يكن 
أميزها.

وقبل الختام البد أن نوجه شكراً خاصاً لكل املساهمني واملؤلفني معنا، والبد كذلك أن نشكر 
جزيل الشكر والتقدير فريق التنظيم واملتابعة الذي ضم األمني بابكر فضل املوىل، و عيل ميرسة 
محمود محمد ، و أمين زهري عبد الرحيم، و مرام عثامن العوض، و فائقة محمد العوض، و 
هاجر محمد عثامن عبد الرحمن، وهشام اليّض، ومحمد كامل عبد الله. وهنالك شكر خاص 
أيضاً نقدمه للمصمم والفنان الذي بذل مجهوداً كبرياً ليخرج هذا العمل يف هذه الصورة البهيّة 

والجّذابة، الفنان  محمد خليفة.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل مباركاً، وأن ينفع به ال أقول الطالب السودانيني بل كل 
الناطقني بالعربية وأن يكون إضافة جديدة ورساجاً يعني الكثري من الطالب يف أمتنا لتطوير 

مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وممكناتهم. 

خالد عثامن الفيل
مدير فريق مرشوع الكتاب اإلرشادي وأحد املرشفني مبؤسسة الباحثني السودانيني 

أكتوبر 2016
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ملتقى الطالب املتفوقني
املائة  تجمع  منظمة  “Outstanding Students Congress” هي  املتفوقني  الطالب  ملتقى 
األوائل يف املساق األكادميي المتحان الشهادة السودانية عىل مستوى السودان ، تأسست هذه 
املنظمة كمبادرة من أوائل الشهادة السودانية للعام 2004 و برعاية كرمية من وزارة الرعاية و 
الضامن االجتامعي وعىل رأسها الوزيرة السابقة االستاذة سامية أحمد محمد، وتهدُف إىل رعايِة 
متفوقي الشهادة الثانوية واالهتامم بهم وتطوير إمكاناتهم و قدراتهم ومتكينهم من توظيفها 

لخدمة املجتمع  . 

منذ انطالقها تستقبل كل عام  اليوم و بعد حواىل ثالثة عرش عاماً  ظلت هذه املنظمة حتى 
دفعًة جديدًة من أوائل الشهادة السودانية _فهى منظمة يف منو مستمر _,مام أدى اىل تجمع 
فيها  تتالقح  امللتقى ميثل حاضنة  فأصبح  البناءة  الطاقات  و  املتميزة  العقول  عدد مقدر من 

أفكارهم و تتجمع فيها طاقتهم حيث بلغ عدد أعضائها اليوم حوايل 1400 متفوق  .

طوال هذه األعوام تعاقبت عىل إدراة العمل بامللتقى مجالس سنوية يتم انتخابها من املتفوقني 
تأىت “العمرة”  من املشاريع حيث  نّفذ خاللها عدداً  الرؤى و  من  امللتقى َعربها عدداً  وتَبَّنى 
عىل  امللتقى  عمَل  التى  الربامج  أوائل  من  للمتفوقني  كتكريم  امللتقى  يقدمها  التي  السنوية 
الضامن  و  الرعاية  وزيرة  الدولب  مشاعر  لألستاذة  بالشكر  نتقدم  أن  هنا  يأيت  و   _ تنظيمها 
رعاية  تأيت  وكذلك   _ الربامج  هذه  الستمرار  دعم  من  تقدمه  ظلت  و  قدمته  ملا  االجتامعي 
املتفوقني و مساعدتهم الكامِل مسريتهم العلمية بنفس التميز الذى بدأوا به يف أولويات الربامج 
و  املتفوقني  من  املعرسين  للطالب    )tuition fees) الدراسية  املنح  توفري  يتصدرها  التي  و 
كذلك برنامج الكفالة املالية التي تقدم شهرياً لكل الطالب األوائل و غريها من برامج الرعاية 
لهؤالء الطالب يف السكن الداخيل للجامعات و توفري غرٍف خاصة لهم , كذلك يقوم امللتقى 
بتوفري ثالثة مراجع علمية “ورقية” لكل متفوق بصورة سنوية، باإلضافة ملا يقوم به امللتقى 
من تنظيم لعدد من املناشط األكادميية و الورش العلمية املفتوحة التى تقدم خاللها دورات 

علمية متخصصة .

تعد الفعاليات الثقافية من املناشط التي يعمل امللتقى عىل تنظيمها لتقوية الروابط االجتامعية 
بني أعضاء املنظمة حيث تأيت من أهمها الليايل الثقافية التي ينظمها امللتقى بصورة دورية و 
كذلك مجلة “لقيا” التى يصدرها امللتقى سنوياً باإلضافة لربامج الزيارات املدرسية التي يقوم 
بها امللتقى لتقديم النصائح و الدعم للطالب يف املدارس الثانوية الطرفية و الضعيفة . كذلك 
قام امللتقى بالتعاون مع قرص الشباب و األطفال بإعادة إعامر  املكتبة العامة بقرص الشباب 
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و األطفال وإعادة فتحها بصورة مستمرة . و بتعاقب األعوام ينمو امللتقى و تزداد الخربة و 
تتعمق التجربة و  صارت القيمة التي يقدمها امللتقى للمجتمع من أهم األولويات التي يعمل 

عليها امللتقى لتحويل طاقات أعضائه وقدراتهم لخدمة و تنمية املجتمع.

خالل هذه الدورة و عرب  مجلس امللتقى للعام 2015 - 2016 كان التحدي هو البدء لجعل 
امللتقى أكرث انفتاحاً نحو كل املبدعني واملتفوقني خصوصاً خارج نطاق الشهادة السودانية و 
كان االهتامم موجهاً نحو التعليم وقضايا املعرفة و جعل امللتقى يشكل بيئًة و حاِضَنة تهدُف 
القطاعات  مختلف  يف  و  السودان  أنحاء  كل  من  واملبدعني  املتفوقني  قدرات  وتطوير  لجمع 
من  التعليمية  املراحل  كل  تستهدف  التى  املشاريع  و  الربامج  من  بتنفيذ عدد  العمل  بدأ  و 
الثانوية و إىل ما بعد الجامعية و بعقد عدد من الرشاكات مع املؤسسات التي أبدت اهتاممها 
يف مشاركاتنا رؤيتنا و أهدافنا , حيث يقوم امللتقى بتنظيم برنامج “moltaga talks” ، و هو 
الشباب بشخصيات سودانية متيزت يف مجاالتها يقومون خالله بتشارك  برنامج يلتقى خالله 
أفكارهم و نصائحهم, كذلك يقدم امللتقى برنامج “Step by Step” عىل قناته الخاصة مبوقع 
اليوتيوب . كام يقوم امللتقى بتنظيم برنامج التعليم املوازي “parallel school” وهي مبادرة 
تهدف اىل أن يقوم طالب الجامعات السودانية باملشاركة يف رفع الجودة التعليمية يف املدارس 
الثانوية من خالل تقديم التخصصات الجامعية بصورة تطبيقية للطالب يف املرحلة الثانوية مام 
يساعدهم بصورة عملية يف اكتشاف مهاراتهم و نقاط ضعفهم و قوتهم وكذلك ميولهم العلمية 

مام ينعكس بصورة مبارشة عىل خياراتهم الدراسية املستقبلية.

يعمل امللتقى خالل الفرتة القادمة عىل إطالق جائزة امللتقى لإلبداع و التميز العلمي كواحدة 
من أكرب الجوائز العلمية عىل مستوى السودان و تهدف إىل استكشاف املبدعني السودانيني يف 

مختلف التخصصات و رعاية أبحاثهم العلمية و التطبيقية .

يـأيت هذه الكتاب كثمرة للتعاون بني ملتقى الطالب املتفوقني و مؤسسة الباحثني السودانيني 
دفعاً لعملية التعليم و مساعدة الطالب لتخطي مراحلِه العلمية و ما قد يُْشِكُل عليِه خاللها 
من اْشَكاالت، إنطالقاً من عملية اختيار التخصص و فلسفة العلوم و حتى الدراسات العليا و 
البحث عن املنح األكادميية حيث حاولنا أن نضمن خالله كل ما قد يعرتض طريقُه من عقباٍت و 
تساؤالت ، وحيث إن هذه القضايا غالباً ما تكون متكررة فإن التجارب السابقة تكون لها قيمة 
كبرية يف توجيه الطالب وتوفري وقتهم و جهدهم وإنارة طريقهم, و هذا ما يهتم به الكتاب من 
تقديم عصارة تجارب عدد من املتميزين يف مجاالت مختلفة مبا فيها من إخفاقات و نجاحات 
و خربات وكُتبَت ونُظمت بصورٍة منهجية ووضعت بني يديكم دليالً و مرشداً يف طريق العلم 

و املعرفة .
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كذلك ال ننىس أن نتقدم بالشكر لكل من شارك يف هذا العمل من كُتاٍب و ُمنظمني و ُمنسقني 
وُمصممني وعىل رأسهم املهندس خالد الفيل صاحب فكرة  هذا العمل و رئيس فريق اإلعداد و 
نسأل الله التوفيق والعون عىل مواصلة إصداِر هذا الكتاب بصورة دورية تسهُم يف انتاِج كادٍر 
متفوٍق ، متميٍز ،مؤهٍل علمياً و عملياً لبناِء و تنمية البالد و خدمة املجتمع يف كافة املجاالت 

مبهنية عالية وحب للعطاء .

و ميكنكم متابعة برامج امللتقى عن طريق صفحاته عىل مواقع التواصل االجتامعي و موقعه 
 https://almoltaga.org الرسمي عىل الشبكة العنكبوتية

األمني بابكر فضل املوىل                  
رئيس ملتقى الطالب املتفوقني

سبتمرب 2016 
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تتقدم مؤسسة الباحثني السودانيني وملتقى الطالب املتفوقني بشكر خاص 
لهذه الكوكبة من الشباب والشابات الذين لوال الله ثم جهودهم املتكاملة 

ملا رأى هذا العمل العظيم النور

األمني بابكر فضل املوىل

أمين زهري عبد الرحيم

فائقة محمد العوض

عبدالرحٰمن بابكر فضل املوىل

عيل ميرسة محمود

مرام عثامن العوض

مروة عمر بابكر

محمد كامل عبدالله

محمد خليفة

محمد حيدر

هاجر محمد عثامن

هشام اليّض
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 الباب األول 

موضوعات ومفاهيم عامة تهم 
الطالب السوداني في كل مراحل 

حياته األكاديمّية والعملّية
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كيف تختار تخصصك الجامعي ؟
معمر سيد عمر قبسة1

حينام كنا صغاًرا كان الجميع يسألنا: (ماذا تريد أن تصبح عندما تكرب ؟( وعىل الرغم من بساطة 
بأننا  أو  املستقبل،  نكونه يف  أن  نريد  ملا  بعدم معرفتنا  إما  كانت  اإلجابة عنه  أن  إال  السؤال 
نريد أن نصبح أطباء أو مهندسني، وغالبنا كان يجيب بأنه يريد أن يصبح طياًرا (رمبا إلعجابنا 
بالطائرات التي كانت تحلق عاليًا يف السامء(. ملاذا تنحرص غالب اإلجابات يف تخصصات ثالثة 
عند الصغار ؟ هل لعدم معرفتهم بالتخصصات األخرى؟ أم ألن املجتمع فرض تلك التخصصات 

كأنها األفضل عىل اإلطالق ؟

قبل الخوض يف تفاصيل كيفية االختيار البد من الحديث عن:

 حقائق حول اختيار التخصص:
 القرار قرارك.( 1

إن قضية اختيار التخصص قضية مهمة جًدا يف حياتنا؛ وذلك ألن قرار اختيار التخصص ستبنى 
عليه حياتنا كلها. قد تجد أن هناك من يحاول مساعدتك يف االختيار، وقد ال تجد، ولكن  عليك 

أن تِعي أن كل من حولك مستشارون فقط، وأنت من يجب عليه اتخاذ القرار .

اليوجد تخصص أفضل من تخصص.( 2

تخصص  يوجد  ال  أنه  الحقيقة  ولكن  األخرى،  من  أفضل  تخصصات  هناك  أن  البعض  عي  يدَّ
كيف  فكر  فقط،  وأطباء  مهندسون  يسكنها  مدينة  يف  نعيش  أننا  اآلخر.ولنفرتض  من  أفضل 
سيكون حالهم! من سيقوم بتعليم أبنائهم؟ من سيفض النزاعات التي تقع بينهم؟ من سينتج 
احتياجاتهم؟ من سيقوم ببيع املنتجات؟ املجتمع  يحتاج إىل كل التخصصات، املهم أن تختار 

املجال الذي تحبه. 

درس يف كلية طب االسنان جامعة النيلني، ثم ماجستري ترشيح الجامعة الوطنية  وهو مؤلف لكتاب كيف تختار   1
تخصصك الجامعي. للتواصل مع معمر: 

Moameradrob@gmail.com 

https://www.facebook.com/moamerg?fref=ts
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الفرق بني التخصصات يأيت من أن لبعضها مساراً وظيفياً واضحاً كالطب، والهندسة، والقانون، 
الشخص  مهارات  عىل  تعتمد  بل  واضح؛  وظيفي  مسار  له  ليس  اآلخر  والبعض  والرشطة. 

وإبداعاته .

اختيار تخصص ال يعني بالرضورة ابتعادك عن التخصص اآلخر.( 3

ميكنك أن تكون صاحب هوايات متعددة وأنت تعمل يف مهنتك. ليس صحيًحا دامئًا أن اختيار 
تخصص سيمنعك من التخصصات األخرى. هناك أطباء ومهندسون وعسكريون وقضاة ميارسون 

هوايات كتابة الشعر والتلحني والكتابة يف الصحف (وهنالك أمثلة أخرى غري هذه(. 

أو ال ( 4 للتخصص  الالزمة  القدرات  إذا كنت ال متتلك  األمة والوطن  املهم حاجة  ليس 
تحبه.

يفكر البعض أن عليه أن يقرأ  التخصص املعني لحاجة األمة لهذا التخصص دون أن تكون له 
رغبة أو قدرة لهذا التخصص وهذا بكل تأكيد لن يفيد األمة والوطن كثريًا .

  أن تأيت متأخراً خري من أال تأيت.( 5

الثانوية ومل يخرت تخصصه بعد، فال تقلل بشأن ذلك  يتضايق البعض من وصوله إىل املرحلة 
ميكنك أن تحدد اآلن؛ فإن تخرت متأخراً بصورة صحيحة خري من أن تختار بصورة خاطئة.

ميكنك تغيري تخصصك.( 6

قد يجد البعض حرجاً من تغيري التخصص إذا مل يكن يالئم قدراتهم. تذكر أن هذا القرار يعتمد 
عليه كل مستقبلك فال تتضايق من تأخرك رمبا كان ذلك لخريٍ .

كيف تختار تخصصك ؟
ثالثية رفق

وضع بعض العلامء مجموعة من املوجهات التي تساعد عىل اختيار التخصص بصورة صحيحة 
وهي: الرغبة، والفرصة، والقدرة. 

	.ويقصد بالرغبة: مدى ميولك وحبك للتخصص

	.ويقصد بالفرصة: فرصة العمل يف املستقبل لهذا التخصص

	 ،ويقصد بالقدرة: اإلمكانات الالزمة للتخصص ( إمكانات صحية، ونفسية، وجسدية
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وعقلية، ومالية .... ( 

هذه الوسائل قد تساعدك يف اختيار التخصص بصورة صحيحة:

	:الوسيلة األوىل

 املادة التي تحبها يف املدرسة أو كنت متميزاً فيها قد تساعدك يف اختيار تخصص يناسبك 
( ال أعني بحب املادة - أو التمييز فيها- أن تكون حاصالً عىل درجات عالية فيها وحسب، 
أو أنك تحب مدرسها؛ وإمنا أتحدث عن تلك املادة التي تجد راحة يف دراستها وتقرأها 

برسعة كبرية(.

	:الوسيلة الثانية: تعرف عىل التخصصات املتاحة

تذكر أنه ال يوجد تخصص أفضل من تخصص؛ بل يوجد تخصص يناسبك وآخر ال يناسبك .

	:الوسيلة الثالثة: استكشف مهنة املستقبل

فكر يف مهنة املستقبل وقم بزيارة إىل مهنة املستقبل عىل أرض الواقع، وستجد من يعينك 

عىل التعرف عىل مهنة املستقبل بسهولة. قم بسؤالهم عن : 

-  طبيعة عملهم.   

-  القدرات التي يحتاجها من يريد أن يعمل يف هذه املهنة.   

-  املهارات التي تساعد يف التميز يف العمل.   

-  أهم الصعوبات التي تواجه  العمل يف هذه املهنة.  

-  األشياء التي تحفزهم عىل العمل.   

-  التخصص الذي تحتاجه للعمل يف هذه املهنة.   

	 :الوسيلة الرابعة: تعرف عىل ذاتك

إن الله سبحانه وتعاىل خلقنا متميزين عن بعضنا من ناحية الشكل واللون، وكذلك من 
ناحية امليول والقدرات، وهذا االختالف يدل عىل أن لكل منا تخصصاً يناسبه .

      تعرف عىل نفسك : 

من أنا ؟	 
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ما هي ميويل ؟	 

ما هي مقدرايت ؟	 

كيف أرى نفيس بعد خمسة أعوام وبعد عرشة أعوام ؟	 

	: الوسيلة الخامسة: أريد أن أصبح مثل فالن

وهي من الوسائل الجيدة التي تفيد يف اختيار التخصص: أن تحدد شخصاً مميزاً يف مجال 
ما وتقرر أن تصبح مثله أو أفضل منه ( لكن أرجو أن تنتبه إىل يشٍء مهم! يجب أال يجعلك 

اإلعجاب بشخص -وما يتمتع به من شهرة- تختار تخصصاً ال يناسب قدراتك( .

	:الوسيلة السادسة: استعن بالله وال تعجز

التخصص. اختيار  يعينك يف  أن  الله  اِسأل  أهميتها.  تأكيداً عىل  ورمبا ذكرتها آخر وسيلة 
صِل صالة االستخارة، ادُع الله أن يعينك عىل اختيار التخصص وكن واثقاً دوماً يف أن الله 

سيكون معك.

وحتى ال تختار بصورة خاطئة لنقف معاً:

 أسباب اختيار التخصص غير المناسب ؟
فقد أحدهم مفتاحه يف مكان مظلم وأخذ يبحث عنه، وطلب من صديقه أن يساعده يف 

البحث عن مفتاحه الضائع، وأثناء بحثهام سأله صديقه: أين سقط منك مفتاحك ؟ فقال 

له: هناك يف تلك املنطقة املظلمة. استغرب صديقه وسأل : ملاذا نبحث هنا إذاً ؟! فقال : 

ألن الضوء هنا أقوى !!

	 من أهم األسباب التي تجعلهم يختارون خطأ:  النسبة املئوية يف امتحانات الشهادة

الثانوية.

	 القرارات اتخاذ  اإلملام بطرق  أو عدم  القرارات  اتخاذ  التعود عىل  من األسباب عدم 

وحل املشكالت.

	.كذلك فإن تدخل املجتمع (األرسة والعائلة( قد يساهم يف اتخاذ القرار الخطأ

التخصصات  لبعض  الدونية  املجتمع  نظرة  خطأً  يختارون  هؤالء  جعلت  التي  األسباب  من 
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وإطالقهم األحكام عنها بأنها فاشلة وال توفر مستقبالً وظيفياً ألهلها، ولكن إذا سألت أحدهم 
عن التخصص املَْعني ستجده ال يعرف عن  ذلك التخصص شيئاً. وسأروي لكم قصة حدثت يل 
مع أحدهم. قابلني يف أحد املطارات، جلسُت إىل جانبه يف الطائرة، وكان من عاديت أن أتعرف 
عىل من يسافر معي، فسألني عن تخصيص، فقلت أنني أدرس طب األسنان. فرد عيلَّ : هل 
تقرأ خمس سنوات عن خلع وحشو فقط ( قالها بالعامية( واستمر يتحدث عن الخطأ الكبري 
الذي قام به العلامء يف فصل طب األسنان عن الطب و....... . انتظرته حتى فرغ من كالمه، 
فسألته: هل تعرف تخصصات طب األسنان؟ فأجاب: ال . ثم سألته: هل تعرف عن أعىل دخل 
الكبرية سبعة تخصصات  األسنان  إن تخصصات طب  له  فقلت  :ال.  فقال  وأوروبا؟  امريكا  يف 
وهناك تخصصات فرعية قد تصل اىل 20 تخصصاً! اندهش جداً حينام علم أن طبيب األسنان يف 
أمريكا هو صاحب ثالث أعىل دخل !!! بكل تأكيد قد تغريت نظرته وأظنه اآلن ينصح الجميع 

بقراءة طب األسنان.

	 .منهم من اختار التخصص الخطأ بسبب تدخل العائلة واألصدقاء

	.ومنهم من اختار خطأً ألنه ال يعرف قدراته وإمكاناته

	.وبعضهم اختار التخصص الخطأ لعدم اإلملام بالتخصصات املتاحة

	 مراعاة (دون  محددة  شخصيات  تقليد  يريد  ألنه  الخطأ  التخصص  اختار  وبعضهم 

قدراته وإمكاناته(.

القصتني هي قصة  أروي لكم قصتني: أوىل  أن  أود  التخصص  اختيار  بعد أن طفنا عىل طرق 

السيد عادي.

ولد السيد عادي يف أرسة عادية. بدأ السيد عادي يكرب بصورة عادية، ثم دخل روضة عادية، 
وبعد عام دخل مدرسة عادية وكان يف كل عام يحصل عىل درجات عادية. بعد أن أنهى مرحلة 
األساس دخل اىل مدرسة ثانوية عادية ألن مجموعه يف مرحلة األساس كان عادياً. بعد سنوات 
حصل عىل نسبة عادية أهلته لدخول جامعة عادية. بعد مرور السنوات تخرج بصورة عادية، 
حصل بعدها عىل وظيفة عادية، ثم تزوج من امرأة عادية. مرت األعوام، وأنجب السيد عادي 
أطفاالً عاديني .انتهت سنوات الخدمة، فأصبح السيد عادي من املعاشيني. ثم مات السيد عادي 

موتًا عاديًا.

أما القصة الثانية فهي ملحمد بن أيب عامر األندليس، الحاّمر الذي صار خليفة!
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كان محمد بن عامر األندليس يعمل حاّمراً ( ينقل األوساخ عرب الحامر من املنازل( وبعد انتهاء 
عمله يخلد للنوم يف اإلسطبل مع رفيقني يعمالن يف نفس املهنة. ويف ذات يوٍم جلس محمد بن 

أيب عامر مع أصدقائه يتسامرون ، سألهم ماذا تريدون مني إن أصبحت خليفة للمسلمني ؟!!

باملقلوب واجعل  ضحك األول ضحكة ملؤها الشفقة، وقال له: إن حدث ذلك اركبني حامراً 
األطفال يلقون عيّل الحجارة .

أما الثاين فقال له : أريد قرصاً جميالً وجواري وماالً وخيوالً .

استيقظ محمد بن أيب عامر وهو يعيش حلمه الذي لن يحققه إن واصل حاّمراً، فانضم إىل 
الجيش وتدرج حتى صار رئيساً للجيش. وتدرج حتى صار حاجباً لخليفة عمرُه أحد عرش عاماً 
، ثم صار خليفة للمسلمني . وبينام هو جالس يف قرص الخالفة تذكر ذلك الحوار الذي دار بينه 

وبني زميليه، فطلبهام وذكَّرهام بذلك الحوار فسأل الثاين: هل تذكر ما قلته؟

فقال: يا أمري املؤمنني، طلبت قرصاً وماالً وجواري وخيوالً، فقال : اعطوه ما سأل .

ثم ألتفت إىل األول، فقال له: يا أمري املؤمنني كالم الليل ميحوه النهار وإين ألطمع يف عدلك .

فقال لهم الخليفة : اركبوه يف حامر واجعلوا األطفال يلقون عليه الحجارة حتى يعلم أن الله 
عىل كل يشٍء قدير.

اختر لنفسك :
هل تريد أن تكون عادياً ؟؟!!

أم صاحب هدف عاٍل ؟!

إذا كنت تريد أن تصبح شخصاً عادياً فكل التخصصات عندك سواء، أما إذا كنت تريد أن تضع 
لحياتك أهدافاً عليا وتعمل عىل تحقيقها وأن تجعل لحياتك معنى آخر فاخرت بصورة صحيحة .

تتلخص مشكلة اختيار التخصص يف مسارين كبريين هام االستكشاف واالستعراض، وأعني بذلك 
أن البعض ال يعرف التخصصات املتوفرة (االستعراض( أو أنه ال يعرف ذاته. وحتى نساهم يف 
التخصصات، وسنستعرض منوذجني  املقال قامئة بأسامء  نهاية  حل هذين اإلشكالني ستجد يف 

للتعرف عىل الذات، للتعرف عىل التخصص الذي يناسبك (االستكشاف( 

أول تلك النامذج هو: 
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نموذج )هوالند(:
السامت  بدراسة  قام  األمريكية.   هوبكنز(  (جونز  جامعة  يف  أستاذ  هوالند(  (جون  الدكتور 
الشخصية وأثرها عىل االختيار املهني فخرج بنظرية سامها نظرية هوالند لالختيار املهني من 

امليول الشخصية.

 تقوم النظرية عىل تقسيم ميول الناس الشخصية إىل 6 أنواع هي :

Realistic واقعي  - 1  

. Investigative متحقق  - 2  

.Artistic فني  - 3  

. Social اجتامعي  - 4  

.Enterprising مبادر  - 5  

. Conventional تقليدي  - 6  

وقد وضع د.هوالند اختباراً مكوناً من 90 سؤاالً لتحديد امليول الشخصية وحدد لكل شخصية 
مجموعة من الوظائف تتامىش وامليول العامة للشخصية، فعىل سبيل املثال إذا كانت امليول 
العامة لشخص منطي أو تقليدي (Conventional( فإنه يصلح للوظائف التي تحتاج للمهارات 
والقدرات التالية: ( اتباع األوامر- املهارات املكتبية - مهارات الكمبيوتر - املهارات التنظيمية - 
القدرات الرقمية - االتصاالت املكتوبة ( وهي كثرية مثل وظائف املحاسبة واملراجعني القانونيني 

ومربمجي الكمبيوتر وغريها.

أما النموذج الثاين الستكشاف الذات فهو:

 نموذج أو مؤشر )مايرز بريغز(:
 يحدد هذا النموذج طبيعة الشخصية حسب خواص أربع وهي:

 	 )Extrovert) ًطريقة التعامل مع العامل الخارجي: وفيها إما أن يكون الشخص منفتحا
.)Introvert) ًأو منطويا

 	 .)intuitive) ًأو حدسيا )Sensor) ًمصدر التعلم لدى الشخص: وهو إما أن يكون حسيا 
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 املركز املؤثر يف اتخاذ القرارات لدى الشخص: وهو إما العقل (Thinking( أو الشعور 	 
.)Feeling)

  نظرة الشخص للحياة وتعامله معها: فهو إما أن يكون صارماً وحازماً (Judging( أو  	
.)Perceiving) ًمرناً ومتساهال

منها  مجموعة  كل  تتسم  مجموعة،  لـ16  البرش  تقسيم  تم  فقد  األربع  الخواص  لتلك  ووفقاً 
باختبار  الشهري  بريغز  اختبار  ويتكون  التخصصات.  وبعض  تتامىش  الصفات  من  مبجموعة 
تحديد  يتم  ومنها  شخصيتك،  طبيعة  تحديد  يتم  عنها  باإلجابة  سؤاالً،   28 من   )MBTI)
التخصصات التي تالئم شخصيتك، ويُعد هذا االختبار من أنجح االختبارات النفسية لتحديد 

الشخصيات.

من أمثلة شخصيات منوذج أو مؤرش بريغز شخصية (ENFP(. يسمى صاحب هذه الشخصية 
بامللهم أو البطل أو طبيب القلوب.

الشخصية يف العمل :

مييل للعمل يف املشاريع، أكرث من العمل يف عمل روتيني.  	  

فطن وقادر عىل العمل.   	  

لطيف وطيب ومتحمس لفهم الناس، ولديه قدرة عىل التعامل مع الناس.   	  

لديه حدس وإدراك قوي للناس.  	  

قادر عىل النزول أو الصعود ملستوى تفكري الناس.   	  

خدوم، قد يضع احتياجات الناس قبل احتياجاته.   	  

نظرته مستقبلية.   	  

يكره األعامل الروتينية.   	  

يحتاج لالستامع ملوافقة ومدح اآلخرين.   	  
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مبدع ونشيط.   	  

له قدرة كتابية وكالمية متطورة.   	  

قائد بطبيعته ولكنه يكره التحكم باآلخرين.  	  

يكره أن يتم التحكم به.   	  

لتحديد  الحدس،  استخدام  فهم  من خالل  وعقالين،  منطقي  بشكل  العمل  يستطيع   	  
الهدف واكتشاف طريقة العمل بعد ذلك. 

عادة ما يتمكن من فهم النظريات واملفاهيم املعقدة والصعبة.   	  

الوظائف التي تناسب الشخصية:

استشاري – مستشار: توفر هذه الوظيفة جميع التخصصات وتحتاج إىل خربة كبرية   	
ودراسات عليا يف التخصص الذي سيصبح استشارياً فيه.  

طبيب نفيس: توفر هذه الوظيفة تخصصات (الطب ثم التخصص يف الطب النفيس ،   	
علم النفس(. 

مستثمر:  توفر هذه الوظيفة تخصصات (العلوم اإلدارية ، التجارة، التسويق وعلوم   	
البنوك( وتحتاج لرأس مال.

ممثل: توفر هذه الوظيفة تخصصات (الدراما واملرسح ، الفنون الجميلة(.   	

معلم: توفر هذه الوظيفة تخصصات (الرتبية، اآلداب، العلوم(  وقد يعمل صاحب   	
الشخصية معلاًم يف أي تخصص من التخصصات. 

القانون،  السياسية،  (العلوم  تخصصات  الوظيفة  هذه  توفر  دبلومايس:   – سيايس   	
العالقات الدولية(. 

(قسم  اآلداب  الصحافة،  (اإلعالم،  تخصصات  الوظيفة  توفر هذه   : كاتب – صحفي   	
اإلعالم((.
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مراسل تليفزيوين :  توفر هذه الوظيفة تخصصات (اإلعالم، الصحافة،  اآلداب (قسم   	
اإلعالم((.

مربمج، محلل نظم، أو اختصايص حاسب آيل: توفر هذه الوظائف تخصصات (علوم   	
الحاسوب، هندسة الحاسب اآليل، نظم املعلومات، الربمجة(.

عالِم: توفر هذه الوظيفة جميع التخصصات املتاحة مع الحاجة لعمل دراسات عليا   	
(ماجستري ودكتوراه(.

	  مهندس : توفر هذه الوظيفة تخصصات (العلوم الهندسية مبختلف تخصصاتها(.

وألهمية قضية التخصص يف حياتنا ال بُدَّ من التعامل معها بصورة أكرث دقة يف االختيار؛ ألن 
االختيار الخاطئ قد يجعل حياتك  دون معنى.

المصادر :
ابن عذاري، أبو العباس أحمد بن محمد (1980(. البيان املغرب يف اختصار أخبار ملوك   .1

األندلس واملغرب. دار الثقافة، بريوت.

 Jung, Carl Gustav )August 1, 1971). Psychological Types )Collected  .2
-691-Works of C.G. Jung, Volume 6). Princeton University Press. ISBN 0
.4-09770

د.يارس عبد الكريم بكار .(2009(  »كيف تختار تخصصك الجامعي ؟ أساسيات مهمة«،   .3
متوفر عىل الشبكة اإللكرتونية. 

د.طارق السويدان. مهارات التأثري، دار اإلبداع الفكري، 2011.  .4
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إشكالية تغيري التخصص وعدم وضوح الرؤية الكلّية عند الشباب السوداين: 
أزمة تحديد القدرات والرغبات والفرص

خالد عثامن الفيل1

» إن تأخري تَكوين املثقف/ العامل/ السيايس/ الباحث الرشعي يف العالَم العريب أمر يُؤثر يف 
التنمية فهذا يعني أن الكثريين يتساقطون يف أثناء العملية الرتبوية، وإن من يخرج سليامً 

منها فإن سنني العطاء عنده تكون محدودة للغاية «

نقالً -بترصف-عن عبد الوهاب املسريي

أزْعُم أن إحدى املشكالت الرئيسية التي أراها يف أغلب الشباب من حويل (والتي عانيت منها 
أنا نفسياً( سواًء أكانوا ُمقبلني عىل الحياة بعد التخرج أم يف أثناء دراستهم أو حتى من بادروا 
وشيدوا ألنفسهم ذخرية معرفية أو عملية، وبصورة عامة اتحدث عن الشباب بني سن العرشين 
وسن الثالثني، هي إشكالية عدم وضوح الرُّْؤية الكلّية لحياة الشباب أو التبْعرث يف ُسبل الحياة 
دد بني أي املجاالت سيعمل؛ املجال الَعميل أم املجال الِعلمي؟ وداخل أي  ومشاريعها، مثل الرتَّ
أن يعمل عليها؟ ومثل ذلك من  ينبغي  التي  املُشكالت واالهتاممات  مجال سيختاره ما هي 
األسئلة املهمة. وال أذكر أنني جلست مع شاب أو صديق إال وكان غالباً يعاين من هذه اإلشكالية 

سواًء كانت بنسبٍة كبريٍة أم بنسبٍة أقل.

ومن ناحية عْقلية تحليلية محضة، فهذا أمٌر طبيعٌي بدرجٍة كبريٍة يف بيئة تربوية وسياسية مثل 
بيئتنا لثالثة أسباب فيام أرى:

أموٍر  لثالثة  وفقاً  عامة  بصورة  يكون  العلمي  أو  العميل  املرشوع  أو  املسار  تحديد  أن  أولها: 

كان من ضمن املئة األوائل يف امتحانات الشهادة السودانيّة، درس البكالوريوس يف كلية الهندسة – قسم   1

الهندسة الكهربائيّة جامعة الخرطوم وتخرج مبرتبة الرشف األوىل. ثم َغريَّ مجال تخصصه لالقتصاد السيايس ودراسات التنمية. 

أكمل أول ماجستري له مبركز دراسات السالم والتنمية بجامعة بحري يف عام 2015. يف ذات العام فاز خالد مبنحة القادة 

األفارقة Lalji LSE Program for African Leadership )PfAL) scholarship لدراسة ماجستري يف دراسات التنمية 

the London School of Economics and Political Sci-  واالقتصاد السيايس بجامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة

ence )LSE(، للتواصل مع خالد الفيل: 

Kh_alfeel@hotmail.com

https://www.facebook.com/khalid.alfeel

https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=en_US&trk=prof-0-sb-preview-primary-button
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رئيسية: أولها هو معرفة اإلنسان بقدراته وإمكاناته ونقاط ضعفه وقوته، وثانيها هو معرفة 
الحياة  التي تقذفها  اإلنسان مبيوله وتفضيالته الشخصية، وثالثها هو معرفة اإلنسان بالفرص 
أمامه والتحديات التي تفرضها الحياة عليه. واألمر املحزن هو أن هذه الثالثة ليست ثابتة يف 
أو  أُي منظومة  التعليمي والرتبوي  التعليميّة والرتبويّة والسياسيّة فال يوجد يف نظامنا  بيئتنا 
مرشوع أو حتى مقاربة عملية تساعد الطالب عىل اكتشاف قدراته وإمكاناته، وعىل اكتشاف 
ميوله ورغباته الشخصية، كام ال يوجد نظام سيايس عادل ومستقر ميْكن للطالب معه أن يتنبأ 
بحجم الُفرص التي ميكن أن يجدها يف أي طريق من طرق الحياة. هذا الواقع يجعل من هذه 
األمور الثالثة متغرية بصورة مستمرة، فكلام زادْت ِخرْبة اإلنسان وعلمه كلام بدأ يف اكتشاف 
إمكاناته وميوله ومعرفة الفرص واحتاملية حصوله عليها. هذا الواقع املتغري لهذه األمور يخلق 
مسارات  يف  لالضطراب  يؤدي  بدوره  والذي  جداً  متفشياً  تراه  الذي  الرُّْؤية  يف  الوضوح  عدم 
الحياة وعدم االلتزام مبسار كُيّل معني للمرء يف حياته، مام يجعل جهود املرء مبْعرثة يف طرائق 
متعددة، وال يوجد مجموع لهذه الجهود يف طريق معني يثمر إنجازاً يحفز اإلنسان عىل امليض 
يف ذلك املسار، فينظر الشاب فيام قدم فيجد جهوده مبعرثًة موزعًة فال يكون مردود ذلك إال 

اإلحساس بالعجز والَخور.

اإلنسان  افرتضنا أن هذا  فإذا  الضبابيّة،  التي نعيشها هي من أسباب هذه  البيئة  أن  وثانيها: 
وبتنمية  بالقيم واألخالق  يكون مدفوعاً  كبري يف حياته  أو مرشوع  لهدف معني  الذي يسعى 
وتطوير حال بالده وأهله فإن الواقع الذي نعيشه هو واقٌع متدهوٌر عىل كل األصعدة السياسية 
التحرك يف  بالرغبة يف  اإلنسان  يُشعر هذا  والعلمية، مام  والتنموية  واالجتامعية  واالقتصادية 
كل االتجاهات واملساعي فاإلناء كام يقول السودانيون »مخروٌق من كل مكان« ! أو حتى إذا 
النامية نعاين مام يسميه  املاديّة واالقتصاديّة والسياسيّة فإننا يف دولنا  كان مدفوعاً مبصالحه 
االقتصاديون information externalities والتي تعني أن املعلومات حول األعامل التجاريّة 
تكون يف يد الرشكات التي أتاحت لها قدرتها  أو االقتصاديّة األكرث ربحاً واألعامل األقل ربحاً 
االقتصاديّة السابقة الدخول يف سوق العمل ومعرفة املُربح من غري املربح من األعامل التجاريّة 
ثم أن هذه الرشكات تحتكر هذه املعرفة لها وال تتشاركها مع غريها (وهذا الدور هو من أدوار 
الدولة التي تقوم بها يف الدول املتقدمة واختالل هذا الدور كان من أسباب األزمة املاليّة يف 
عام 2008( وبالتايل تكون هذه املعلومات عملياً يف أيدي من له القدرة عىل الدخول يف سوق 
العمل والتعلم من الخطأ، وعملية التعلم هذه مكلفة مادياً لذلك فإنه حتى يف سوق األعامل 
االقتصاديّة والتجارية هنالك عدم عدالة يف املقدرة عىل حصول املعلومات باإلضافة إىل احتكار 
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هذه املعلومات يف أيدي رشكات معينة.

األمر الثالث، إن حالة عدم الوضوح يف الرُّْؤية يف هذه الفرتة (بني العرشين والثالثني عاماً( هي 
العبارة  تواضعنا يف  ولو  ونبغوا يف مجاالتهم،  انجزوا مشاريع عظيمًة  لكثريٍ ممن  غالبٌة  سمٌة 
فهي »منٌَط غالٌب« ومنترٌش يف كثريٍ ممن نجحوا وبّرزوا يف هذه الحياة، كنتيجة طبيعة لعدم 
معرفة اإلنسان الكاملة بذاته باألمور الثالثة التي سبق أن ذكرناها. وال زلت أذكر مقولة قرأتها 
للمسريي يف فرتة تخرجي يف الجامعة عندما كنت اقرأ كتابه »رحلتي الفكرية« أعادْت إيّل بعض 
األمل، يقول املسريي: » أذكر واقعة حدثت يل يف الواليات املتحدة. كنت يف سن األربعني تقريباً، 
وكانت إحدى عادايت أن أجري يف الحدائق يف املدينة الجامعية ألخفف من حدة التوتر الذهني 
وألزيد من لياقتي البدنية. وبينام كنت أعدو، وجدت بعض الشباب يف سيارة يقولون بسخرية: 
»اذهب واحرق نفسك«. وحينام استفرست من أصدقايئ، أخربوين أنني يف مثل هذه السن البد 
أن أعاين مام يسمى أزمة منتصف العمر والتي تعني أن ما تبقى من عمري أقل مام فات، وأنه 
ال يوجد مجال للتجريب والخطأ. فدهشت كثريا ألنني مل أكن قد بدأت حيايت الفكرية بعد، 
وأعرف كثرياً من املفكرين واألدباء يف الرشق والغرب والشامل والجنوب ممن بدأوا حياتهم 
بعد سن األربعني !! « تأمل كيف أن رجالً بقامة وفكر وإنجاز املسريي بدأ حياته الفكرية بعد 
األربعني، وليس هذا فحسب بل إن الرجل يعرف كثرياً من املفكرين واألدباء يف كل أنحاء العامل 

قد بدأوا حياتهم بعد سن األربعني!

 What 11 Highly Successful People Were Doing هنالك مقال جيد يف هذا املعنى اسمه
in Their 20s ستجد فيه أكرث الناجحني يف حياتهم كانوا يفعلون أشياء ال عالقة لها ال بإمكاناتهم 

وال بشغفهم الحايل وال بالنجاحات التي حققوها، ومثل هذه القصص كثرية فيام أعلم!

ما العمل إذًا ؟!
أغلب النصائح التي تتحدث عن القضايا التى تتعلق بالشأن اإلنساين من زواج أو عمل أو دراسة 
تُعاين من مشكلٍة بُْنيويٍة يف ذاتها، وذلك أنها تقدم عىل أنها حكمة أو نصيحة! ويف الحقيقية فإن 
النصائح أو الِحكم يف هذا الشأن مثلها مثل غريها من النصائح االجتامعية اإلنسانية التي قد 
تصل حد التناقض الذي تجده يف أبسط الِحكم واألمثال مثل التناقض بني املَثَلني: » كل قارب 
له قبطانان، سيغرق«، وبني املثل الثاين: » رأسان خري من رأس واحدة«، بتأمل بسيط يف هذين 
املثلني ويف غريهام من األمثال والحكم املشابه سيخرج القارئ بالتناقض الرصيح بني كثري من 

هذه الحكم والنصائح.
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إثارة  تخيله  ميكننا  ما  أكرث  هي  الحْكمة  بأن  »أعتقد  املعنى:  هذا  يف  جيجك  سالفيوي  يقول 
لالشمئزاز، الحْكمة هي أكرث السبل تنميطاً وإلزاماً، فمهام فعلَت يف حياتَك فسيأيت رجٌل حكيٌم 
من بعدَك ليربر ما قمَت به، كأن تقوم بيشء فيه مجازفة وتنجح، فسيأيت رجل حكيم ليقول 
شيئاً مقارباً لحكمة سلوفاكية – جيجك من سلوفاكيا- قد تكون يف بالدكم يشٌء قريٌب منها 
وهي: »ال يربح إال من يجازف«، لنقل يف املقابل أن شخصاً آخر قام بنفس ما قمَت به ولكنه 
فشَل، فسيأيت حكيم ليقول عن تجربة ذلك اآلخر يشًء مقارباً ملثل سلوفايك كذلك ينص عىل: 
»ال تستطيع التبول عكس الرياح«، هذه هي الحكمة، مهام فعلت فسيأيت رجل ليربر ما فعلته، 
لذلك كان كريكغارد مناهضاً للحكمة، كل ما تقوله تستطيع تسويقه كحكمة« هذه هي مشكلة 
حقيقية يف كل مقولة ميكن أن نُسميها حكمة غري مسبوقة بتحليل جيّد، ويف كل رجل يدعي 

هذه الحكمة !!!

هل هذا يعني فشل أو خطأ أي حكمة أو مثل من األمثال السابقة التي ذكرتها أو التي ذكرها 
جيجك؟! 

بالتأكيد ال وهذه نقطة خاليف مع جيجك يف تعميمه ونقده للحكمة، فأي نصيحة اجتامعيّة ال 
يُصطحب فيها سياق املرء الذايت ستكون فاشلة، وسنطبق فيها النقد السابق الذي ذكرناه، إذاً 
الشخيص،  السياق  السياق! وإذا كان  مربوطاً مبعرفة  النصيحة االجتامعيّة يكون غالباً  فنجاح 
املزيد من  إال عىل  يساعد  املقال ال  أول هذا  الزماين كام ذكرنا يف  والسياق  املكاين،  والسياق 

اإلْضالل، فام العمُل إذًن؟ 

اكتشاف  يف  يساعد  يشء  أفضل  نعم  مبارشًة،  بالواقع  واالحتكاك  عملية  تجربة  يف  االنخراط 
وتحديد الرُّْؤية هو االنخراط يف تجربة عملية (سواء يف املجال الَعميل، أو يف املجال الِعلمي( 
وهذا ليس من قبيل الحكمة أو النصائح التي سبق أن انتقدناها، ولكن هذا من باب استكامل 
التحليل الذي بدأناه يف هذه املقالة. فإذا كنا قد قررنا أن تحديد املسار والرُّْؤية يعتمد بصورة 
ضعفه  ونقاط  وإمكاناته  بقدراته  اإلنسان  معرفة  هو  أولها  رئيسيٍة:  أموٍر  ثالثة  عىل  رئيسيّة 
اإلنسان  معرفة  هو  وثالثها  الشخصية،  وتفضيالته  مبيوله  اإلنسان  معرفة  هو  وثانيها  وقوته، 
أفضل طريقة  فإن  عليه،  الحياة  تفرضها  التي  والتحديات  أمامه  الحياة  تقذفها  التي  بالفرص 
الكتشاف هذه الثالثة أمور يف حياة املرء هي االحتكاك واالنخراط يف الواقع، وليس بالتفكري 

املجرد أو التأمل (مع اعرتافنا بأهمية هذا اليشء وأنه البد منه(.

من أبرز األمثلة التي عرفتها مؤخراً عن قوة الواقع يف تعريفك باملجال الذي تريده هام الدكتور 
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حسن الرتايب رحمه الله، واإلمام الصادق املهدي. بالنسبة للدكتور حسن الرتايب فقد بزغ نجمه 
السيايّس يف ندوة جامعة الخرطوم التي كانت يف يوم 9 سبتمرب 1964 و التي ناقشت قضية 
بنظام  أطاحت  التي  أكتوبر  ثورة  بداية رشارة  أسباب  من  كانت  التي  الندوة  الجنوب، وهي 
الفريق عبود رحمه الله. بعد تلك الندوة ارتفع الرصيد السيايّس للدكتور الرتايب بصورة كبرية 
جداً حتى أنه نال أكرب عدد من األصوات يف دوائر الخريجني يف انتخابات عام 1965. كانت تلك 
الندوة بداية نقلة كبرية يف حياة الدكتور الرتايب نفسه، حيث أن الرجل (كام يقول يف مراجعاته 
عىل قناة الجزيرة( كان قبل أيام من الندوة يبحث عن مطبعة تقوم بنرش رسالته للدكتوراه 
فقد كانت آماله وتَطلُعاته يَغلُب عليها الطابع األكادميّي حتى أنه مل يكن معروفاً داخل الحركة 
اإلسالميّة السودانيّة نفسها بصورة كبرية قبل تلك الندوة، وكان » بالكاد معروفاً خارج الدوائر 
العلميّة يف جامعة الخرطوم ومحيطها«. تحول الدكتور الرتايب من رجل قانون أكادميي إىل رجل 
القانون يف جامعة  الكلمة من معنى، فقدم استقالته من عامدة كلية  سيايس بكل ما تحمل 

الخرطوم وتفرغ للعمل السيايّس متاماً.

أما اإلمام الصادق املهدي، فقد بزغ نجمه السيايّس كذلك يف ثورة أكتوبر عندما كان قائداً لقوى 
الصادق  اإلمام، فقد كان  أيضاً عىل مستوى حياة  نقلت كبرية  أكتوبر  ثورة  املعارضة. وكانت 
املهدي (كام يقول يف شهادته عىل العرص يف قناة الجزيرة( قبل ثورة أكتوبر بقليل جهَّز نفسه 
للسفر لدراسة الهندسة الزراعية يف أمريكا، غري أنه وبعد الفرصة التي صنعتها مشاركته يف ثورة 
أكتوبر تغري مسار حياته متاماً من مهندس زراعي إىل سيايس! كان عمر الرتايب يف ذلك الوقت 
33 عاماً، وكان عمر الصادق املهدي 30 عاماً وقتها، مبعنى آخر فإن التجربة الواقعيّة والفرصة 
التي قذفتها الحياة كانت من املحددات الرئيسيّة ملسارات الحياة عند الرجلني. وسواًء أتفقنا 
أثراً عميقاً ال يستهان به يف تاريخ السودان  أو اختلفنا معهام فإن الرجلني من أكرث من تركا 

الحديث.

من  الحقيقة  إىل  أقرب  بصورة  الثالثة  األمور  هذه  معرفة  عىل  يساعد  بالواقع  االحتكاك  إن 
التفكري املجرد. ومن خالل االنخراط املسبوق بتخطيط عقيل وتفكري، سيكون اإلنسان قد أوجد 
أو خطة. واألهم من  ّرؤية  أي  الرئيسية لوضع  أمور  الثالثة  وحقيقة عن  أكرث متاسكاً  مقاربة 
ذلك أن يقف اإلنسان بعد ذلك ثم يقيم تجربة االحتكاك بالواقع، ثم يبدأ بالتعديل يف رؤيته 
وخططه والسؤال واملناقشة ملن يثق يف عقلهم وأفكارهم، فالحياة كام يقول املسريي (ووفقاً 
لتحليلنا السابق الطويل( رحلة استكشاف مستمرة، رحلة نجاح وفشل وتحقق وإحباط، وعىل 
ثم  العامل وعىل تجاربه، يحاول فهمها  يبقي عقله منفتحاً عىل  أن  أن يدرك ذلك، عليه  املرء 
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يتحرك، وعىل املرء أال يحاكم املايض وإمنا يستفيد منه وأن يتحرك إىل املستقبل، فاملستقبل هو 
دامئاً مجال الحرية، واملايض هو مجال العربة، وعىل املرء أن يحاول أن يكتشف ما بداخله فإن 

كان رشاً فليحاول فهمه وتقوميه، وإن كان خرياً فليحاول التعبري عنه.

وأخرياً فالبد من اإلخالص يف السعي، فمع اإلخالص تعمُل يَُد الله، التي تُقّوم النقص، وتبارك يف 
الفعل والثمرة.

_____________________________________________________

الهندسة-  كلية  تخريج طالب  يوم  يف  كتبته  آخر  مبقال  شديداً  ارتباطاً  مرتبط  السابق  املقال 
جامعة الخرطوم عام 2014 وقد يكون من املفيد ذكره هنا كذلك: 

ال أملك أكرث من التهاين والتربيكات لكل يف تخرجوا من كلية الهندسة (والكالم يعم كل الخريجني 
من الجامعات(، غري أن لدي خمس نقاط أود أن أقولها، وهي من ضمن سياسات أخرى اتبعتها 
أفادتني كثرياً، وأحب أن أشارككم بها. السنة املاضية والتي تلت تخرجي مبارشة وقد   خالل 

أن  الجامعة  يف  الدراسة  أعوام  خالل  من  اكتشفوا  الذين  تخص  النقاط  هذه  من  ثالث  أول 
التخصص  يتوافق مع شغفه وقدراته سواء كان  أو ال  الذي درسه هو غري مناسب  التخصص 
الجديد الذي يريده داخل الهندسة نفسها أو خارجها، والنقاط الرابعة والخامسة تخص كل 
الخريجني عىل حٍد سواء، وغني عن الكالم أن هذه وجهة نظر من تجربة شخصيّة قد ال تصلح 

للتعميم لكنها مثل كل التجارب الشخصيّة جديرة بالتأمل.

والسبب الرئييّس الذي جعلني أكتب هذه النصائح  اآلن ألنني عندما احتجت إىل هذه النصائح 
بعد التخرج، مل أجد من يقولها يل وتعلمتها بالكد والتعب بني الفشل والنجاح فأحببُت أن أؤدي 

زكاة العلم بنرشه للناس:

هذا الكالم طويل قليالً , لكنك إذا مل تحب أن تقرأ يف مثل هذا املوضوع فمتى ميكن أن تفعل 
ذلك ؟!

)1(

واحدة من أهم البدهيات الستة التي يُقيم بها االقتصاديون املشاريع ويطبقونها قبل اتخاذ 
أي خطوة هي:

   Values comes from the future; we have nothing to do with the past! Past is relevant
  to the extent that it helps you to predict the future, or its impact to the future
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القيمة الحقيقة لألشياء واملشاريع تأيت فقط من املستقبل، مستقبل هذه املشاريع، املايض ال 
يعني شيئاً أبداً يف عملية اتخاذنا ألي قرار يتعلق بقبول أو رفض أي مرشوع، املايض ال يستعمل 
إال يف االستعانة به يف توقع النتائج املستقبليّة، أو دراسة آثار هذا املايض يف املستقبل. لذلك إذا 
أردت أن تُقيّم أي ُخطة جديدة يف حياتك إياك أن تنظر إىل املايض وخسائره، انظر فقط من 
اآلن وحتى آخر يوم يف حياتك هل الخطة الجديدة أفضل أم القدمية؟ واسأل نفسك: (من اآلن 
فصاعداً وإذا تجاهلنا كل املايض( هل املواصلة يف املجال أو التخصص القديم أفضل أم التخصص 

و املجال الجديد؟

ما معنى هذا الكالم ؟!

ما دمت قد عرفت أن الهندسة ال تناسبك أو أن هذا التخصص املعني ال يناسبك، إياك أن تُلقي 
كثري باٍل للسؤال الذي يردده كثرٌي من الناس: وماذا تفعل بالخمس سنوات التي درستها؟ أو 
بسنتي التخصص التي درستها؟، هذا النوع من األسئلة يف عرف االقتصاديني سؤال ال معني له 
وال فائدة منه إال بقدر ما يؤثر يف مستقبل الخطة الجديدة أما يف ذات الخطة فال يؤثر إطالقاً.

)2(

ما دمت قد قررت ترك املجال أو ترك التخصص املعني اآلن، فإن تنفيذ الخطة ال ينبغي أن يتأخر 
أبداً عن وقت اتخاذ القرار. أفضل وقت لعمل أي يشء بعد تحليله وكشفه هو اآلن ثم اآلن. 
أنسب وقت لرتك هندسة أو أي مجال هو اآلن ثم اآلن، وأنسب وقت لتحويل تخصصك هو 
اآلن ثم اآلن بقدر ما تتأخر وتساوم مع الواقع بقدر ما يستعبدك الواقع ويجعلك تابعاً له حتى 

تنىس أهدافك وتطلعاتك وقبل ذلك شغفك.

ترك  أمل  أن  راتباً. وتذكر  تريده ولو كان أعىل  الذي  يتناسب مع تخصصك  ارفض أي عمل ال 
أهدافك هو أمل مييض مع الزمن يف عالقة أُسيّة  exponential function ، مبعنى كلام زاد الزمن 
كلام ارتفعت وترية األمل ونوباته بدرجات عالية جداً. لكن اتعرف ما املحزن يف هذه العالقة ؟! 
أنها تصل إىل مرحلة معينة من الزمن تصبح عالقة صفرية متاماً فكلام زاد الزمن، مل تشعر بأي 

أمل أتدري ملاذا؟! ألنك قد فقدت االحساس وقررت االستسالم والرضا بالواقع.

)3(

ننقل هنا اقتباساً جميالً لتجربة األستاذ وائل عادل يف تغيري التخصص:

» رفضت فكرة أن أعمل بالهندسة ولو بشكل مؤقت، بحجة شغل الوقت حتى أجد العمل 
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الذي أحب، ووجدت أن نصائح الناس كثرياً ما تكون ُمضللة، حني ينقلون لك نصيحة محفوظة 
دون اكرتاث بحالتك الخاصة، كالقول اعمل اآلن ثم حول املجال... إذ يختلف األمر من حالة 
ألخرى. إن كنت ال أرصف عىل بيت، أو ال أساهم يف أي مصاريف. فام جدوى البحث عن عمل. 
ملجرد العمل؟! أو ألن هذا هو املنطق الشائع يف معالجة هذه األزمة. كام رفضت فكرة »أحب 
ما تعمل حتى تعمل ما تحب « ، كنت أرى هذه العبارة من أخبث ما تكون. فلامذا ال أعمل 
ما أحب مبارشة؟ وملاذا أجرب نفيس عىل حب عمل ال أريده؟ كنت أتريث كثرياً يف تطبيق أي 
مقولة شائعة. يف الغالب أتوقع أن يكون بداخلها فخ كبري. وألنها مقولة شائعة لدى الناس، ففي 

الغالب لن تذهب يب إىل أبعد مام ذهب إليه الناس. وبالتايل سأعيش حياة غري حيايت.

رفضت الهندسة لعدم استعدادي أن أعيش حياتنْي، حياة العمل وحياة االهتامم... وألين أشعر 
أن العمل عصب من أعصاب الحياة، لكنه يؤثر يف مجرى الحياة كلها، ميكن أن يشكل بقية 

الحياة، فهو ليس قراراً ثانوياً كرشاء قميص.

وقررت أال أدخل يف تسوية مع الواقع، سأنازعه حتى أحصل عىل ما أريد، ولنئ صربت عىل عدم 
ال أريده. لقد مكثت ستة أشهر بال عمل، وكان أصحايب  العمل، خرياً يل من أن أختار مساراً 
خريجو الهندسة يعملون فور التخرج مبارشة. وكان من أصعب األمور أن يُعرض عىل عمل، 
سواء من صديق للبيت أو صديق خاص، فأذهب مجاملة -براً بأهيل-للمقابلة بدون نية العمل. 

حدث ذلك مرتني فقط.

كنت أقول. لست دامئاً بحاجة إىل توفري البديل برسعة. ألن إيجاد البديل عمل يف حد ذاته، 
كل املطلوب أحياناً أن ترفض بجرأة ما هو موجود. أن تجلس يف البيت احتجاجاً لتؤكد لنفسك 
أنك جاد فيام تريد، قطعت الحبال مع الهندسة متاماً. حتى ال تقعدين عن البحث عن بديل. « 

)4(

ال تقلل أبداً من قيمة الحوارات القصرية! فهي تفعل الكثري، وقد فعلت معي الكثري فعالً!

قد يظهر أن هنالك تناقضاً بني هذه النصيحة وبني النصيحة السابقة التى تقرر أن أغلب نصائح 
الناس تكون مضللة وغري صحيحة. ولكن ال يوجد تناقض، ففي النصيحة السابقة أتحدث عن 
عامة الناس أو ما يعرف بالعقل الجمعّي للناس يف بيئتنا العربيّة. أما هذه النصيحة فهي تتعلق 
بالشخصيات التي تتميز برجاحة العقل والتي تستطيع تفهم ظرفك وقراراتك، أي الخاصة أو 

الصفوة من الناس، وهذا أمر ال يوجد يف عامة الناس.
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واألسئلة  واملقابالت  الحوارات  من  جداً  كبرية  مبجموعة  تقوم  أن  ينبغي  أنك  أعنيه  الذي  و 
والنقاش حول خططك املستقبليّة. ال تخجل أبداً أن تتصل بزميلك الذي يتقدمك يف الدراسة أو 
أستاذك الذي تثق فيه وتطلب منه لقاء ولو لنصف ساعة حتى تستفيد من خربته، وحاول دامئاً 
أن تخلق من حولك بيئة من املستشارين حتى ولو مل يكونوا من خاصة أصدقائك أو أقاربك ما 

دمت تلتمس فيهم رجاحة العقل والفكر.

وتحديداً ركز يف هذه الحوارات عىل شيئني: 

1 - ماهية هذه الخطط وهل تناسبك أم ال؟ والغرض من ذلك أن تكون خططك واضحة املعامل 
الرئيسية, وأقول املعامل الرئيسية ألن أي خطة البد ان تحتفظ بقدر كبري من املرونة ليس لتغيري 

آلياتها بل رمبا لتغيري أمور مهمة فيها.

مع  تتعامل  كيف  و  ؟  املحتملة  العقبات  ماهي  و  ؟!  الخطط  لتحقيق هذه  آلية  أفضل   -  2
العقبات املحتملة ؟!

)5(

عموماً فإن أي حياة ليس فيها تفاعل واٍع نافع هي أبغض حياة بالنسبة يل، وليس من الرضوري 
والكتابة،  بالقراءة،  يقع  الواعي  التفاعل  بل  أهمها،  من  أنه  مع  الناس  مع  التفاعل  يكون  أن 

وبالتجارة وبالعمل وغريها.

ادع الله أن يُختم لك وأنت تقرأ، تكتب، متسح دمعة مسكني، تساعد أهل حيك، تلعب مع 
بناتك، تضحك مع زوجتك، تقبل رأس والديك، إلخ.و حاول دامئاً أن تقلل من عدد حامقاتك 

املستقبلية بأن ترتكب عدداً كثرياً منها اآلن!

وتذكر دامئاً أن الحياة ال تعطي حكمتها إال ملن يتفاعل معها بوعي. 

هنالك نقطة مهمة أريد أن اختم هذين بها املقالني، وقد تبدو يف أول األمر متعارضة متاماً مع 
فكرة املقال الثاين، لكنني أعتقد أنها تكمل وتوازن فكرة البحث عن الشغف وتغيري التخصص 
بإضافة عنرص مهم البد من أخذه يف االعتبار. وهو أن األمل جيد وبحث اإلنسان عام يناسبه 
كذلك مهم كام وضحنا ذلك يف املقال الثاين، لكن البد من الوضع يف االعتبار العامل االقتصادي 
يف تحقيق هذا األمل. فكام يقول الصديق خالد وداعة الله: » إن من يريد أن يتبع شغفه عليه 
أن يكون قادراً عىل تحمل تبعات ذلك مادياً«. و كل من أعرف من الشباب الذين نجحوا يف 
تغيري مسارات تخصصاتهم كانوا يف الواقع إما من أرُس غنيّة جداً أو من أرس وعوائل مل تكن 
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تحتاجهم لرعاياتها بسبب وجود من يكفل البيت من أب أو أخ أكرب.

عىل املستوى الشخيص فإن أول قرار اتخذته عام 2012 بعد قرار عدم املواصلة يف كلية الهندسة 
(أعني عدم العمل يف الهندسة بعد أن احصل عىل شهادتها( كان قرار إنشاء مرشوع لتمويل 
هذا االنتقال من الهندسة إىل االقتصاد. فبدأت يف تجارة املوبايالت ثم فشلت، ثم قمت بفتح 
جيداً  األمر  فميض  الخرطوم،  جامعة  الهندسة  بكلية  املهندس  كافيرتيا  يف  الكفتة  لبيع  نافذة 
حتي حصل خالف بيني وبني صاحب الكافيرتيا حول نسبة األرباح وحول طبيعة الوجبات التي 
من شبكة  اإلعالن مستفيداً  تعمل يف مجال  لتأسيس رشكة صغرية  أخرياً  ثم توصلت  أقدمها. 
عالقايت التي بنيتها عندما كنت رئيساً لرابطة دفعتي لدورتني متتاليتني، وعضواً مؤسساً لجمعية 
دعوية، ورئيساً ألسبوع املهندس عن قسم الهندسة الكهربائيّة. وحتى بعد إنشايئ لتلك الرشكة، 
فطوال السنتني األوليتني كانت أرباح الرشكة بالسالب، ولوال أنني كنت انحدر من أرسة ميسورة 
الحال، ملا استطعت الصرب طوال تلك السنتني. املهم أن عدم مراعاة العامل االقتصادي والوضع 

األرسي سبب رئييس لفشل أي تخطيط مستقبيّل.
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ملاذا يجب أن تتعلم اللغة اإلنجليزية مبكراً؟ وكيف تفعل ذلك؟
فارس جامل حمدتو1

ال شك أن تعلم اللغة اإلنجليزية أمر مهم لتقدمك املهني والعلمي، و يف هذا املقال سأحاول 
تسليط الضوء عىل بعض النقاط املهمة يف تعلم اللغة اإلنجليزية والعقبات التي تواجه املتعلمني 

الجدد، وهي النقاط اآلتية : 

ملاذا يجب أن تتعلم اإلنجليزية ؟ ، هل تعلم اللغة اإلنجليزية صعب ؟ ، ما أفضل وأرسع طريقة 
لتعلم اللغة ؟ ، كيف أبدأ ؟ ، وأخرياً سأختم بتجربتي الشخصية يف تعلم اللغة اإلنجليزية . 

لماذا يجب أن تتعلم اللغة اإلنجليزية ؟
بالرغم من أنه سؤال قد يبدو بدهياً إال أنه من املهم جداً أن تجيب بنفسك عىل هذا السؤال 

وتذكر به نفسك باستمرار ألنه سيكون مبثابة دافع و حافز لك.

يف مجال العمل: 

حالياً أصبحت معظم الرشكات يف أغلب الدول العربية ويف العامل تعتمد عىل اللغة اإلنجليزية يف 
التعامالت اليومية اعتامداً كامالً. وذلك ألن الرشكات الكبرية بحاجة إىل عامل وموظفني أجانب, 
إما بسبب رخص العاملة األجنبية أو الرغبة يف االستفادة من خرباتهم ومهاراتهم. ولذلك من 
الصعب جداً أن يتم قبولك يف وظيفة يف إحدى تلك الرشكات بدون أن تتقن اللغة اإلنجليزية.

يف مجال الدراسة والبحث:

يف  العلمية  األوراق  كل  فستجد  اإلنجليزية.  اللغة  عىل  حرصاً  حالياً  العلم  إنتاج  يكون  يكاد 
املجالت العاملية منشورة باللغة اإلنجليزية, وكذلك املؤمترات العلمية العاملية، وكذلك أغلب 

املراجع واملصادر.

فارس جامل حمدتو: تخرج يف جامعة الزعيم األزهري هندسة كهربائية تخصص قدرة، ثم عمل مساعد تدريس   1

يف نفس الجامعة ملدة فصل درايس.  قام بتطوير اللغة اإلنجليزية و دراسة اللغة األملانية أثناء فرتة الجامعة. يدرس حالياً 

ماجستري قدرة كهربائية يف جامعة ميونخ التقنية يف أألملانيا كام يعمل كباحث مساعد يف نفس الجامعة كدوام جزيئ. إىل 

جانب النشاط األكادميي عمل فارس كمتطوع يف مخيامت الالجئني يف أملانيا كمرتجم أملاين -إنجليزي-عريب وتم اختياره 

كممثل للطالب األجانب يف الجامعة للرتحيب بالطالب الجدد. للتواصل مع فارس: 

https://www.facebook.com/faris.hamadto
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(عادة  اإلنجليزية  للغة  إتقانك  دون  متقدمة  جامعة  يف  قبولك  يتم  أن  »يستحيل«  أنه  كام 
يطلب من املتقدمني شهادة اختبار IELTS أو TOFEL( إال إذا كانت الدراسة بلغة أخرى غري 
اإلنجليزية.  وكباحث سيكون من الصعب أن تكتب بحثاً متميزاً باالعتامد فقط عىل املصادر 
العربية وذلك إما لقلة إنتاجها أو لتأخر الرتجمة. فإذا أردت معلومات دقيقة وواسعة فام عليك 

إال البحث عنها باللغة اإلنجليزية.

عىل الصعيد الشخيص:

باإلضافة إىل أن تعلم لغة جديدة عموماً هو أمر يف غاية املتعة، فإن اللغة االنجليزية ستتيح لك 
فرصة التواصل والتعرف عىل أشخاص من ثقافات و بيئات مختلفة حول العامل مام سيوسع شبكة 

معارفك وعالقاتك باإلضافة إىل إمكانية تبادل املعرفة والخربات.

أضف إىل ذلك إمكانية االطالع عىل األخبار العاملية أو حتى أخبار دولتك ومنطقتك من وجهات نظر 
أجنبية حتى تكون لك رؤية أشمل لألحداث وتتمكن من بناء آراء أعمق بدالً من االعتامد فقط عىل 
األخبار واملقاالت املحلية. كام تتمكن من متابعة كل ماهو جديد يف مجال التقنية والعلم والصحة 

والرياضة وأي مجال آخر يثري اهتاممك.   

أو  التي تعذرت  الربامج وقراءة اإلصدارات األجنبية  اللغة اإلنجليزية من مشاهدة  أيضا  ستمكنك 
تأخرت ترجمتها إىل العربية حتى وإن كانت ليست إنجليزية األصل. فتوفر ترجامت إنجليزية أسهل 

بكثري من توفر الرتجامت العربية.

كذلك ميكنك الحضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات العاملية يف كل املجاالت حتى التي تقام يف 
الدول العربية. و لن تحتاج إىل مرافق يتقن اللغة اإلنجليزية إذا أردت أن تسافر إىل دولة غري عربية 

ألي سبب كان (عالج، زيارة، سياحة، بعثة .........إلخ(.

هل تعلم اللغة اإلنجليزية صعب؟
قد يبدو أن تعلم لغة جديدة أمر صعب، قد يكون ذلك صحيحاً عندما تتعلم اللغة العربية 
(للناطقني بغريها( أواألملانية أو رمبا الصينية ولكن ذلك ال ينطبق عىل اللغة اإلنجليزية لعدة 

أسباب أهمها :-

مبا أن عدد املتعلمني للغة اإلنجليزية  هم األكرث يف العامل، فستجد اللغة موجودة يف كل 	 

مكان ومن السهل جداً الحصول عىل مصادر متنوعة تناسب كل املستويات. كام ميكنك 
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مامرسة مهارات اللغة األربع بسهولة (كام سأوضح الحقاً(.

إذا كنت اآلن يف املرحلة الثانوية أو الجامعية فأنت بكل تأكيد اكتسبت مهارات وأدوات 	 

ذات  ليست  بأنها  تشعر  كنت  وإن  التلفاز......إلخ( حتى  الجامعة،  املدرسة،  (من  لغوية 

بلغة جديدة  بناء وتطوير لغتك برسعة مقارنة  تأكيد ستساعدك عىل  قيمة ولكنها بكل 

أخرى.

أن تكون صيغة 	  السهولة. تخيل  اإلنجليزية يف غاية  اللغة  العربية، قواعد  باللغة  مقارنة 

الجمع يف اللغة اإلنجليزية (جمع مذكر سامل وجمع مؤنث سامل وجمع تكسري( بدالً من 

إضافة حرف “s” فقط يف نهاية كل اسم مفرد، أو تخيل أن يكون ترصيف األفعال عىل وزن 

(فعل يفعل فعلوا فعالً فعلتم فعلن.....إلخ( بدالً من إضافة حرف “s”  للمفرد فقط. أو 

قواعد الرفع والنصب والجر .....إلخ.

      تخيل كل الصعوبات التي واجهتها يف اللغة العربية لن تواجهها يف اللغة اإلنجليزية إطالقا.

نطق حروف اللغة اإلنجليزية أسهل بكثري من العربية. وستالحظ ذلك بشكل واضح عند 	 

( فهي صعوبة حقيقية  ( ص، ض، ع، ق  الحروف  العربية خصوصاً  اللغة  يتعلمون  من 

ألغلب من يتعلمون اللغة العربية. 

ما أفضل وقت لتعلم اللغة اإلنجليزية؟
إن أكرب تحٍد سيواجه الطالب السوداين قبل وأثناء مرحلة التعلم هو أن يتغلب عىل »التسويف«. 
وذلك بأن ينتظر وقتاً يكون فيه »فارغاً«  ليك يبدأ تعلم اللغة. ذلك الوقت الذي هو غالباً لن 
يأيت. فمثالً ينتظر طالب املرحلة الثانوية حتى إجازة الصيف، أو ينتظر حتى يدخل الجامعة ثم 
بالتزامات معينة ينتظر  التخرج ينشغل  البدء لحظة تخرجه وبعد  الجامعة ينوي بجدية  بعد 
حتى يفرغ منها. أو أن يبدأ تسويف قصري املدى كأن يقول سأبدا من األسبوع أو الشهر القادم 

......وهكذا تضيع الشهور والسنني وهو ال يستطيع أن يقول جملة صحيحة باإلنجليزية.

لذلك فإن أفضل وقت لبدء تعلم اللغة بشكل منتظم والتخطيط لذلك مع »الجدية وااللتزام« 
هو متاما »اآلن« بعد أن تفرغ من قراءة هذا املقال. وكلام بدأت مبكراً زادت فرصتك يف أن تجد 
وضعاً أفضل يف مرحلتك املقبلة (دراسة يف جامعة خارج السوادن, منحة للدراسات العليا, فرصة 

وظيفة أفضل......إلخ(.
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ما أفضل  وأسرع طريقة لتعلم اللغة اإلنجليزية؟
لسوء الحظ ال يوجد طريقة أو كتاب أو دورة رسيعة متكنك من تعلم اللغة يف فرتة قصرية 
الحاسوب........ برمجة  الجسم.  وبناء  الكرة,  (كلعب  أخرى  مهارة  كأي  مهارة  اللغة  فتعلم   .

إلخ( تحتاج أن تعرف أساسياتها وقوانينها ثم تبدأ باملامرسة والتدريب حتى تصل للمستوى 
لتعلم  بذلته  الذي  الجهد  وكمية  الساعات  بعدد  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  للغة  إتقانك  املطلوب. 
اللغة, فكلام زادت عدد ساعات التدريب واملامرسة كلام تطورت وتحسنت مهارتك. لذلك فإن 

عملية تعلم اللغة عملية طويلة فال بد أن تتحىل بالصرب.

كيف ابدأ؟
إذا عقدت العزم عىل تعلم اللغة اإلنجليزية فأنت قد بدأت بالفعل. وعليك بعدها باآليت:-

تحديد الحوافز والدوافع. 1

اإلحساس بامللل أثناء مرحلة التعلم والتدريب أمر ال مفر منه. لذلك حدد أهدافك التي من 

أجلها تدرس اللغة (الدراسة بالخارج, وظيفة مرموقة.......إلخ( وذكر نفسك بها باستمرار 

فستكون مبثابة تحفيز معنوي سوف يرد إليك نشاطك كلام أحسست بامللل. ميكنك أيضاً 

أن تتخيل نفسك وأنت تتحدث مع زمالئك األجانب باللغة اإلنجليزية بطالقة أو تتناقش 

مع مديرك األجنبي يف الرشكة عن أحد املشاريع .....إلخ.

تحديد مستواك يف اللغة. 2

إن تحديد مستواك سيساعدك عىل البحث عن املصادر واألدوات التي تحتاج إليها وتحديد 

مقياس  أفضل  برأي  الدراسية.  تبدأ خطتك  أن  قبل  اإلنرتنت  تناسبك عىل  التي  الدورات 

   Common European Framework of لتحديد املستوى هو املقياس األورويب املوحد

 (Reference for languages )CEFR والذي يقسم املستويات عىل النحو التايل:-



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

42

شكل 1-1

البحث  محرك  استخدام  مبجرد  مجاناً  االختبار  لك  تقدم  التي  املواقع  من  عدداً  وستجد 
 .)english test CEFR) جوجل بكتابة مثال

تحديد وقت الدراسة وااللتزام به. 3

قد تكون هذه الخطوة أهم خطوة وذلك ليك ال تقع يف الخطأ الشائع والذي هو أن ترتك 
الدراسة إىل وقت مفتوح خالل اليوم عىل أمل أن تجد وقتاً تستطيع فيه الدراسة، ذلك 
اللغة  الذي ستخصصه لدراسة  الزمن  الذي غالبا لن يأيت. عليك أن تحدد وبدقة  الوقت 
اإلنجليزية وتلزم به نفسك كأنه محارضة جامعية أو موعد ال ميكنك التخلف عنه. فمثال أن 
تقول : سوف أدرس يوم األحد واإلثنني والخميس من الساعة  6 إىل الساعة 8 مساء ملدة 
ستة شهور، ويصبح هذا الوقت مبثابة التزام ال تسمح لنفسك وال ألحد أن يقاطعك فيه. 
أنت أعلم بظروفك وإمكانياتك فكن واقعياً، أن تخصص عرش دقائق يومياً وتلتزم بها خري 

من أن تحدد 6 ساعات وال تلتزم بها.

تحضري الوسائل واألدوات. 4

إذا استطعت أن تشرتك يف دورة ميكنك من خاللها التفاعل مع بقية الطالب، واملدرب يف 
الدورة يتابع تقدمك ويزودك باملصادر والتامرين التي تحتاجها لتطوير مهارتك فهذا أمر 
جيد. وإن مل تجد، فالدورات عىل اإلنرتنت متعددة ومجانية تقدم لك كل املصادر التي 

A l
A- Le٧e،s Basic User

A 2

B I
Independent UserCEF B-Levels

B 2

C l
C- Levels Proficient User

C2

o
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 )BBC و   )British council) موقع  مثل  مستمر  بشكل  تقدمك  لك  وتسجل  تحتاجها 
(Learning English . يف تلك املواقع ستجد كل التامرين التي تحتاجها لتعلم القواعد 
القراءة  لتطوير مهاريت  التامرين  املستوى A1 و حتى B2  وكذلك بعض  واملفردات من 
والسامع. حدد بالضبط املواقع واألدوات التي ستعمل عليها ويفضل أن تحدد أيضاً وقتها 
وتخصصه لذلك. فمثال تحدد لليوم التايل أنك ستتدرب عىل السامع ملدة نصف ساعة عىل 

املوقع كذا وبعدها سأتدرب عىل القراءة ملدة ساعة عىل املقال كذا........إلخ. 

تطوير املهارات األربع. 5

السامع،  الكتابة،  (القراءة،  التواصل  لغة  بها  تستخدم  التي  املهارات  هي  األربع  املهارات 
املخاطبة(. وليك تطور تلك املهارات ال توجد أي طريقة أخرى “حتى اآلن” إال عن طريق 
التي  الساعات  بعدد  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  املهارات  تلك  إحدى  يف  فمستواك  استخدامها. 
تقضيها يف مامرسة هذه املهارة. إتقانك لكل قواعد اللغة وامتالكك حصيلة كبرية من املفردات 
للغة يف إحدى املدارس  “بدون التدرب عىل املهارات األربع” قد يؤهلك أن تكون معلامً 
الحكومية ولكنه لن ميكنك من استخدام اللغة بالصورة املطلوبة. فال تقع يف الخطأ الشائع 
وتصب كل اهتاممك عىل تعلم القواعد وحفظ الكلامت وترتك االستخدام “الحقيقي” للغة.

أوالً: القراءة والسماع :
الطريقة  أيضاً  ويعلامنك  مبهر  بشكل  مفرداتك  حصيلة  يطوران  أنهام  املهارتني  هاتني  مامييز 
واملخاطبة.  الكتابة  مهاريت  تطور  بالرضورة  يقتيض  وذلك  املفردات  تلك  الستخدام  الصحيحة 

لحسن الحظ أن التدرب عليهام سهل جداً وذلك لكرثة مصادرهام وتعددهام.

من املهم أن تختار املصادر التي تناسب مستواك الحقيقي. فالتامرين السهلة بالنسبة لك لن 
التامرين مبستويات مختلفة عىل  والصعبة منها قد تكون محبطة. ستجد  تكون مفيدة كثرياً 

املواقع املذكورة مع بعض األنشطة التي تخترب فهمك للمعروض. 

مام يجدر ذكره أن التدريب عىل القراءة هو “عند أغلب الناس” من أكرث املهارات ملالً، لذلك 
زيارة  فمثال ميكنك  اهتاممك  تثري  التي  املواضيع  تتكلم عن  التي  املقاالت  تبحث عن  أن  أقرتح 
موقع (Wikipedia Simple English( والذي ستجد به مجموعة ضخمة من املقاالت يف مجاالت 
 )News in Levels) متنوعة بلغة بسيطة وهي رائعة لتطوير مستواك يف القراءة. وأيضا موقع
والذي يقدم مواد مقروءة ومسموعة مبستويات مختلفة باإلضافة إىل غرف للمحادثة ومساحات 
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للكتابة والتفاعل مع أشخاص آخرين.    

األخبار من  املستوى B2 فال متنع نفسك  من تصفح مواقع متقدمة كأن تسمع  إذا وصلت 
BBC  أو تقرأ مقاالت من Wikipedia األصلية. وكذلك ميكنك املشاركة يف املواقع األكادميية 
مثل (Coursera( وتسجل لدورة علمية يف مجال تخصصك وتضاعف الفائدة. كذلك من هذا 
. )TOFELأو IELTS) املستوى تستطيع أن تبدأ باالستعداد والتحضري لالختبارات العاملية مثل

ملحوظة : ( ميكنك أن تصل إىل املستوى B2 تقريباً بعد 360 ساعة من التدريب أي مايعادل 
دراسة ساعتني يومياً ملدة ستة شهور. وهذا بافرتاض أنك بدأت من الصفر ( 

ثانيًا: الكتابة والمخاطبة :
لحسن الحظ فإن هاتني املهارتني يتم تطويرهام تلقائياً أثناء التدرب عىل مهاريت القراءة والسامع, 
القواعد  استخدام   من  تتمكن  عليهام حتى  والتدرب  يغني عن مامرستهام  ال  فهذا  ذلك  ومع 
أنك تحتاج إىل  ؛ هو  الكتابة واملخاطبة  التي تعلمتها بشكل رسيع وفعال. مايعيب  واملفردات 
طرف ثالث ملامرستهام وتقييم أدائك. فإن مل تجد ذلك يف دورة تفاعلية جيدة يف منطقتك أو 
أحد معارفك ممن يتقنون اللغة متارس معه الكتابة وتعرض عليه كتاباتك ، فستجد أيضاً بدائل 
كثرية عىل اإلنرتنت. فمثالً ميكنك أن تتواصل مع أصدقائك باللغة اإلنجليزية يف مواقع التواصل 
االجتامعي أو تشارك يف التعليقات واملنتديات املتاحة يف املواقع التعليمية للغة اإلنجليزية مثل 

(British Council( وتبدي آراءك وتعليقاتك يف املواضيع املطروحة.

أما بالنسبة للمخاطبة فاألمر أسهل بكثري. ميكنك أن تبحث يف جوجل عن مواقع تبادل اللغة 
(Language Exchange Websites(. هذه املواقع ستمكنك من التواصل و مامرسة اللغة مع 
أشخاص من كل أنحاء العامل إما عن طريق (Skype( أو عن طريق غرف محادثة خاصة باملوقع. 
طريقة أخرى فعالة للتدرب عىل مهارة الكالم، هي عن طريق تسجيل صوتك وأنت تبدي رأيك 
يف موضوع أو تلقي عرض قصري مثالً أو تنشئ محادثة مع نفسك وبعدها تعيد سامع التسجيل 
وعندها ستستطيع بسهولة تحديد كثري من أخطائك التي غالباً لن تالحظها وأنت تتحدث. وإذا 

وجدت هذه الطريقة محرجة فحاول استخدامها عندما تكون بعيداً من الناس.
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تعلم المفردات :
مهاراتك  ازدادت  كلام  اللغوية  حصيلتك  زادت  فكلام  الفقري،  عمودها  هي  اللغة  مفردات 
يف استخدام اللغة. ستجد طرق كثرية عىل اإلنرتنت لتعلم املفردات وقد يكون بعضها مفيداً، 
ولكن أفضل طريقة -حسب رأيي- هي تعلم املفردات من السياق (أثناء القراءة أو السامع( 
وذلك لسببني. أوالً ألنك ستتعلم االستخدام الصحيح للكلمة. وثانياً تعلم الكلامت يف جمل أو 
من خالل السياق سيسهل عليك تذكرها مقارنة بالكلامت التي تتعلمها بصورة منفردة. أثناء 
تدربك عىل مهارة القراءة والسامع ابدأ بجمع املفردات الجديدة يف قاموسك الخاص وحاول 
أن تكتب إىل جانب كل كلمة جملة بسيطة من تأليفك باستخدام تلك الكلمة فذلك سيسهل 

عليك الحفظ كثرياً.

من املهم جداً أن تستعني بناطق إلكرتوين كجوجل مثالً أو بشخص يتقن اللغة ليك تتعلم منه 
الكلامت الجديدة وهذا أمر مهم ألن تعلمك للكلمة يف البداية بصورة خاطئة سيصعب عليك 
النطق  عىل  مقدرتك  هنا  الصحيح  بالنطق  أعني  وال  الصحيحة.  بالصورة  الكلمة  تذكر  الحقاً 
باللهجة األمريكية أو الربيطانية فذلك غري مهم عىل اإلطالق. وإمنا فقط نطق الكلمة بالصورة 

التي تعطي الكلمة معناها الصحيح.

أن تستفيد  أمتنى  والتي  اللغة  تعلم  أثناء مرحلة  بها  التي مررت  النقاط  إليك بعض  وأخرياً 
منها:-

- إذا كنت التزال يف املرحلة الجامعية فحاول إنشاء ناٍد أو مجموعة (إن مل تكن موجودة أصالً( 
ملامرسة اللغة مع بقية الطالب. وليس بالرضورة مامرسة املخاطبة فقط . ميكنك أيضاً املشاركة 
يف مقاالت ومناقشة محتواها أو تبادل الكتابات وتقييمها. أو ميكنك أيضاً تكوين مجموعة من 
أنها  إىل  الطريقة إضافة  بتلك  اللغة  اللغة. دراسة  لدراسة  الجامعة  املعارف واألصدقاء خارج 

ممتعة فهي أيضاً فعالة.

- تخصيص زمن قصري لدراسة اللغة عىل فرتات طويلة (ساعة يومياً ملدة سنة مثالً( أفضل كثرياً 
من تخصيص زمن طويل عىل فرتة قصرية (ست ساعات يف اليوم ملدة شهرين مثالً(.

- ال تنقطع عن اللغة مدة طويلة. كام أن العضالت تضعف بعد االنقطاع عن التدريب فكذلك 
مهارتك يف اللغة ستضعف إن توقفت عن املامرسة.

- ال تستعجل!. عملية تعلم اللغة هي عملية طويلة وتحتاج إىل وقت فال تستعجل النتائج.
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باللغة  التدريس  إذا كان  اللغة وخصوصاً  بتدريس قواعد  تهتم فقط  التي  الدورات  - تجنب 
العربية.

- حاول أال تعتمد عىل مرتجم جوجل وخصوصا من العربية إىل االنجليزية ألن املعنى املقرتح 
للمفردات غالباً ال يصلح لنفس السياق املستخدم يف اللغة العربية وخصوصاً ترجمة األفعال.

إىل  تستمع  أن  أو  القواعد  للتدرب عىل  النقال  الهاتف  تطبيقات  أحد  تستعمل  أن  - ميكنك 
املقاطع الصوتية وأنت يف املواصالت العامة.

تجربتي مع اللغة:
كحال كثري من الشباب كانت لدي معرفة مسبقة باللغة اإلنجليزية من املراحل الدراسية ما 
قبل الجامعة وهي معرفة ال تتعدى معرفة بعض أحكام القواعد وحصيلة لغوية ضعيفة نسبياً. 
لبناء  الصحيحة  الطريقة  أعرف  أكن  اللغة وغالبيتها كانت ضعيفة ومل  حرضت بعض دورات 
اللغة عن طريق التعليم الذايت.يف تلك الفرتة »الطويلة« (تقريباً سنتني( تحسنت مهارايت قليالً 
 IELTS تحضريي الختبار بداية  منذ  كانت  الناجحة  تجربتي  املرضية.  بالصورة  ليست  ولكن 
فالتحضري لهذا االختبار عبارة عن قراءة وكتابة مقاالت واالستامع للتسجيالت ومشاهدة مقاطع 
الفيديو باإلضافة إىل اقتناص أي فرصة للتدريب عىل املخاطبة. تلك الفرتة البسيطة والتي كانت 
مدتها 3 شهور (20 ساعة يف اإلسبوع تقريباً( تطورت فيها مهاريت بشكل ملحوظ جداً وأصبحت 

بعدها مستعداً لالختبار.

استفدت من تلك التجربة وبدأت أتعلم اللغة األملانية باستخدام أغلب الخطوات التي ذكرتها يف 
املقال باإلضافة إىل املشاركة يف بعض الدورات التفاعلية (معهد جوته السودان(. ويف خالل سنة 

.B2 ونصف (مبعدل ساعة يومياً( من دراسة اللغة وصلت للمستوى

# تذكر أن الطريقة الوحيدة للتعلم هي التدريب واملامرسة وال مفر من ذلك، وبدون التدريب 
واملامرسة واالستمرار لن تتقن اللغة. لذا عليك باالستمرار حتى تصل إىل ما تصبو إليه.
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ملاذا يجب أن تطور من قدرات التفكري واملناقشة لديك؟

وكيف تفعل ذلك؟
عمرو صالح يس1 تمهيد :

التفكري  املنطق الالصوري    التي يقدمها  يتناول هذا املقال بشكل رسيع وعام أهم األدوات 
النقدي   باعتباره أهم األدوات املتعلقة بتطوير قدرات التفكري والنقاش. يبدأ املقال بتعريف 
القارئ بـ املحاجة باعتبارها مركز اهتامم املنطق الالصوري، ثم يستعرض بيشٍء من التفصيل 
ح املقال للقارئ سبل  أدوات هذا املنطق واملتعلقة بـ متييز وتحليل وتقييم الحجاج. وأخريا يوضِّ

التعرف مبزيد من التفصيل عىل هذا املجال. 

مقدمة :
يعترب التفكري النقدي Critical Thinking من أهم املجاالت التي تبحث مناهجها يف زيادة 
قدرتنا عىل التفكري واملناقشة. وللتفكري النقدي تعريفات متعددة ومتنوعة لكن أغلبها يدور 
حول تعريفه بأنه القدرة عىل تحليل وتقييم املعلومات واألفكار ومناقشتها بطريقة منهجية. 
ويف الحقيقة، التفكري النقدي مسمىًّ عام، فهو ال يدل عىل فرع ُمعني من املعرفة، لكنه مصطلح 
يشري إىل حد كبري ألدوات منهجية يبحثها بشكل رئيس فرع حديث من املنطق يسمى املنطق 

 .Informal Logic الالصوري

ويف الحقيقة، نحن ال نتعامل مع املعلومة أو الفكرة بصورة منفصلة ولكننا دامئاً ما نهتم، يف 
كافة مناحي حياتنا العملية والعلمية، مبا ميكن أن نبنيه عليها من آراء أو اعتقادات أو قناعات 
أو قرارات أو أهداف أو غريها. مبعنى آخر، نحن دامئاً ما نتعامل مع املعلومات واألفكار كجزء 

من مواليد الخرطوم 1986 تخرج يف كلية الطب جامعة الخرطوم يف العام 2009، ثم غرّي مجال بحثه واهتامهه   1

للعلوم اإلنسانية. رشع املؤلف يف كتابة مؤلَِّفه »التفكري النقدي: مدخل يف طبيعة املحاجة وأنواعها«  منذ شهر يونيو من 

العام 2011، ومنذ ذلك الحني نِشط يف تدريب العديد من الشباب السوداين يف مجال التفكري النقدي، باإلضافة إىل مواد 

تدريبية أخرى من مواد مرشوع النهضة للدكتور جاسم سلطان ومواد متعلقة بالفكر اإلسالمي. يف العام 2015 قُِبل املؤلّف 

َسة للمنطق الالصوري، اعتامدا عىل جزء مرتجم من  إلكامل الدراسات العليا يف الفلسفة يف جامعة ويندسور الكندية املؤسِّ

كتابه، كام أنه قُبل حديثا يف شهر مايو من العام 2016، اعتامداً عىل ذات الجزء، إلكامل الدراسات العليا يف الفلسفة يف 

جامعة سينت آندروز الربيطانية والتي يُعترب قسم الفلسفة فيها الثالث عىل مستوى بريطانيا بعد كل من جامعتي أكسفورد 

وكامربدج.
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من استدالل Reasoning؛ فنحن باستمرار إما يف محل سؤال ما الذي يُدلّل عىل صحة هذه 
املعلومة أو الفكرة، أو يف محل سؤال كيف تُدلّل هذه املعلومة عىل رأي ما أو اعتقاد أو قناعة 

أو قرار أو هدف أو غري ذلك. 

فتربز قيمة التعرف إىل مناهج التفكري النقدي ومباحث املنطق الالصوري، من واقع أننا دامئاً ما 
نتعامل مع طيف واسع ومتعدد من املعلومات، وهو ما يجعلنا يف أشد الحاجة المتالك أدوات 
منهجية للتعامل معها، وذلك من حيث قدرتنا عىل تحليلها أوال وذلك ملعرفة طبيعتها، وطبيعة 
االستدالل املطلوب إلسنادها، ومن ثم قدرتنا عىل تقييمها، ثانياً، مبا يضمن أننا يف مكان الوصول 
إىل النتائج األكرث منطقية وعقالنية وتفادي االستدالل عىل نتائج أخرى غري موفقة. هذه الحاجة 
والحوارات  بل  اليومية،  نتعامل معها يف حواراتنا  التي  واألفكار  املعلومات  تربز عىل مستوى 
األكرث جدية عىل مستوى القضايا االجتامعية واالقتصادية والسياسية، لكن أكرث ما تربز فيه هذه 
الحاجة هو حني نتعامل مع موضوعات معرفية وبحثية جادة يف كافة أنواع العلوم؛ االجتامعية 

واإلنسانية منها عىل وجه الخصوص. 

وأكرث ما يجعلنا يف حاجة لتملُّك أدوات منهجية لتحليل وتقييم املعلومات واالستدالالت هو 
الخالف Disagreement الذي يظهر باستمرار حولها أو استناداً عليها، وذلك حينام يتجادل 
ذ الناس مواقف Positions مختلفة تجاهها،  الناس يف موضوعات محل خالف؛ موضوعات يتخِّ
فيه  يحاول  مكان  يف  أو  مبواقفنا  اآلخرين  إقناع  فيه  نحاول  مكان  يف  باستمرار  أنفسنا  فنجد 
ة وهي:  اآلخرون إقناعنا مبواقفهم إقناعاً عقالنياً Rational Persuasion. وهنا تربز أسئلة ملحَّ
  Argumentationكيف نتعامل مع الخالف الفكري بعقالنية؟ وأي املواقف نتّخذ يف الحجاج
الذي يظهر حول موضوع ما محل خالف؟ كيف نحلل ونقيم بطريقة منهجية حجاج اآلخرين؟ 
وكيف نركب بطريقة منهجية أيضاً حجاجنا الخاص؟ فهنا تأيت أدوات املنطق الالصوري لتحاول 
وتقييم  بتحليل  املتعلقة  األدوات  من  ملجموعة  التقديم  خالل  من  األسئلة  لهذه  تتصدى  أن 

مة يف الحجاج.   املواقف املُقدَّ

ة: التعرف إلى الُمَحاجَّ
يف آخر جملة وردت يف الفقرة السابقة تحدثنا عن أن أدوات املنطق الالصوري تهتم بتمليكنا 
هذه  طبيعة  ولفهم  النقطة،  هذه  عند  الحجاج«؛  يف  املقدمة  »املواقف  مع  للتعامل  أدوات 
التقديم ملفهوم غاية يف األهمية تدور حوله كل هذه األدوات وهو مفهوم:  املواقف، سنبدأ 
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سياق  يف  الواردة  واألفكار  املعلومات  إىل  املصطلح  هذا  يشري  حيث   .  Argumentاملحاجة
االستدالل عىل موقف ُمعنّي يف محل خالف.

واآلن لنتناول املثال البسيط التايل: 

السامسونج أفضل من اآليفون. وذلك ألن شاشة السامسونج أكرب، كام أنه يأيت بذاكرة 
أكرب ومعالج أرسع، باإلضافة إىل أن السامسونج يأيت بكامريا أكفأ من اآليفون.

بالتأكيد يف مجتمعاتنا اليوم، عىل مستوى الحياة اليومية، هناك جدال عريض حول (أفضلية 
الهواتف الذكية(. فالبعض يرى أن السامسونج هو األفضل، والبعض اآلخر يرى أنه األتش يت يس 
وبعض آخر يرى اآليفون وغري ذلك. وعند نشوء حجاج حول املوضوع سيحاول الفريق الذي 
يتبنى وجهة نظر معينة أن يقنعنا بادعائه الذي يتبناه وذلك عرب التقدم مبجموعة من الحجج 
التي تربر هذا االدعاء. ففي الحجاج ال يكفي أن تتقدم بوجهة نظر؛ فأنت دامئا يف محل التربير 
املنطقي آلرائك التي تتقدم بها. وهنا، تظهر املحاجة كقطعة كالمية فاعلة كوسيلة لإلقناع عند 
نشوء الخالف. فلو تناولنا املثال السابق سنجد أن املحاجج الذي تقدم بهذه القطعة من الكالم 

يدعي أوالً أن:

: السامسونج أفضل من اآليفون

ومن ثم هو يربر هذا االدعاء Claim من خالل أربعة ادعاءات داعمة، وهي: 

شاشة السامسونج أكرب من شاشة اآليفون	 

ذاكرة السامسونج أكرب من ذاكرة اآليفون 	 

معالج السامسونج أرسع من معالج اآليفون	 

كامريا السامسونج أكفأ من كامريا اآليفون	 

ثم سعى  ومن  رئيسياً  ادعاًء  ادعى  محاجة؛ وذلك ألنه  بـ  تقدم  الشخص  إن هذا  نقول  فهنا 
لتربير هذا االدعاء عرب أربعة ادعاءات داعمة. واصطالحياً يسمى االدعاء الرئييس بـ النتيجة 

.Premises وتسمى االدعاءات الداعمة بـ املقدمات Conclusion 
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فاملحاجة بهذا املعنى؛ أي القطعة الكالمية التي تتكون من مقدمات ونتيجة، ويتقدم بها بغرض 
تربير ادعاء معني يف موضوع محل خالف، هي مدار دراسة املنطق الالصوري. حيث إن هذا 
الفرع يهتم تحديداً بدراسة املحاجة ومتليكنا أدوات متكننا من التعامل معها بطريقة منهجية.

ما هي طبيعة األدوات التي يقدمها المنطق الالصوري؟ 
عىل  تعيينا  ومهارات  أدوات  لتمليكنا  يسعى  الالصوري  املنطق  إن  نقول  أن  ميكن  ببساطة 
باملحاجات.  يتعلق  فيام  هنا   Criticism النقد مفهوم  إذا حرصنا  وبالذات  النقدي،  التفكري 
بتمليكنا  يهتم  ال  فهو  املحاجات.  نقد  يف  فكرية  قدرات  لتمليكنا  يسعى  الالصوري  فاملنطق 
أدوات لنقد القطع األدبية كالشعر أو النرث، وال هو مهتم كذلك بتمليكنا أدوات لنقد القطع 
الفنية كاملوسيقى أو الرسوم. حيث ينحرص مفهوم النقد هنا فيام يتعلق بالحجاج، ويُقصد بنقد 
املحاجات هنا القدرة عىل متييزها Identification أوالً ومن ثم تحليلها Analysis ثانياً، ومن 
ثم تقييمها Evaluation ثالثاً، ومن ثم استصحاب كل من أدوات التمييز والتحليل والتقييم يف 

تركيب Construction محاجتنا الخاصة1.

بإظهار  أبداً  ترتبط  ال  فهي  هنا،  (نقد(  لكلمة  سلبية  داللة  أي  هناك  ليس  أنه  بالذكر  جدير 
النواقص أو العيوب يف حجاج اآلخرين، ولكن يقصد بها جملة املجهود املتعلق بتحليل وتقييم 
الحجاج سواء توصل الناقد جراء هذا النقد إىل قوة املحاجات التي هو بصدد نقدها أو ضعفها. 

واآلن حتى تتضح يف الذهن صورة كلية لطبيعة األدوات التي يقدمها املنطق الالصوري سنتناول 
جزءاً يسرياً جداً من بعض األدوات التمييزية واألدوات التحليلية واألدوات التقييمية التي تقدم 
بأدوات  لبعض هذه األدوات. سنبدأ  املجال. هي فقط مقدمات رسيعة جداً  يف مراجع هذا 
متعلقة بتمييز املحاجة ثم نذهب بعد ذلك ألدوات متعلقة بالتحليل وأخرياً سنقدم األدوات 

املتعلقة بالتقييم.

تمييز المحاجة: 
تخيل أنك تتحدث مع شخص ما، 

فقال لك: أنا لدي اعتقاد جازم أن داعش صنيعة أمريكية! 

 Blair) يف Anthony Blair وأنتوين بلري  Ralph Johnsonهذا التعريف للمنطق الالصوري عن رالف جونوسون  1

)& Johnson, 1987
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فسألته: وملاذا ترى ذلك؟ 

فأجاب: إنه شعوري األكيد بتآمر أمريكا علينا!

فقلت: أنا ال أتفق معك متاماً!

فهنا ومبا أنه طرأ خالف وجاءت محاولة إقناع أحد أطراف الخالف لطرٍف آخٍر من خالل تربير
أمام  نحن  األغلب  آخر، ففي  بإدعاٍء  وذلك مبحاولة دعمه  ما منطقياً  إدعاء   Justification 
محاجة؛ أي نحن أمام قطعة تتكون من مجموعة من االدعاءات تأيت بعضها »املقدمات« للتدليل 
عىل إحداها »النتيجة«. لكن، وبالرغم من ذلك، فإن املناطقة الالصوريني لن يعتربوا أن هذا 
الشخص الذي تقدم بادعاء أن داعش صنيعة أمريكية قد تقدم مبحاجة باملعنى الدقيق للكلمة! 
وذلك ألنهم يعتربون أن املحاجة يف األساس هي احتكام للدليل املنطقي، ويف هذا الصدد هم 
لن يعتربوا أن التربير الذي قّدُمه هذا املدعي احتكاماً لشعوره الخاص تربيراً »منطقياً«، فلامذا؟ 

لإلجابة عىل هذا السؤال سنضطر للوقوف مع مفهوم االدعاء أوالً، ثم نفتح الباب لسؤال آخر، 
وهو: ما الذي يجعل لكلمة »منطق« يف قولنا »تربيراً منطقياً« أو »دليالً منطقياً« داللة مرتفعة 

ومرغوبة عند نشوء الخالف وتأيت املحاولة لوصف اآلراء والقناعات؟ 

لنبدأ مبفهوم االدعاء: االدعاءات املُقّدمة يف الحجاج بشكل عام، املقدمات منها والنتائج، هي 
جمل خربية1 . مبعنى، أن الشخص الذي يحدثنا أن (السامسونج أفضل من اآليفون(، هو يف 
الحقيقة يتقدم بجملة خربية مبتدؤها (السامسونج( وخربها (أفضل من اآليفون(. وكذلك فإن 
املدعي األخري تقدم بجملة خربية مبتدؤها (داعش( وخربها (صنيعة أمريكية(. ولكن، اصطالحياً، 

 ،»Dialectical االدعاءات ليست جمل خربية فحسب؛ لكن يقال أنها جمل خربية »جدلية
أي واردة بغرض التربير املنطقي يف محل خالف، فهي جمل خربية تُقّدم للعامة يف محل خالف 
باعتبارها ذات مقبولية موضوعية للمقصودين بها2 ؛ أي قادرة عىل مخاطبة خلفية اآلخرين 
املعرفية، وهو ما يجعل املتقدم بادعاء ما يف محل مسؤولية عامة للتدليل عىل ادعائه من خالل 
التربير املنطقي له. وهنا مالحظة: ليس بالرضورة ليك نطلق عىل جملة خربية ما »ادعاء« أن 
تكون هي بذاتها محل خالف ولكن كل املطلوب أن تكون واردة يف سياق التدليل عىل جملة 
مة القائلة إن: (معالج السامسونج  خربية ما يف موضوع محل خالف. ففي املحاجة األوىل، املُقدِّ

أي جمل تتكون من مبتدأ وخرب، مبا يشمل كافة أنواع الخرب: الجملة األسمية والفعلية وشبه الجملة.   1

هذه املقولة يف تعريف االدعاء هي عن ستـيـڤـن توملني Stephen Toulmin، الذي يعترب األب الروحي للمنطق   2

)Johnson, 2014, p. 113)الالصوري. املقولة يف
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أرسع من معالج اآليفون(؛ قد ال تكون محل خالف بذاتها، ولكنها واردة يف تربير جملة خربية 
أخرى يف موضوع محل خالف وهي نتيجة املحاجة القائلة إن: (السامسونج أفضل من اآليفون(. 

وعىل ضوء هذا املفهوم لكلمة االدعاء باعتباره جملة خربية جدلية، لنا أن نسأل ما الذي يجعل، 
مة يف الحجاج بغرض  لكلمة »منطق« داللة مرتفعة ومرغوبة حينام نصف بها االدعاءات املُقدَّ

اإلقناع؟ ُمرّجح أن أحد أهم العوامل يف ترفُّع داللة هذه الكلمة يأيت من أمرين: 

 أوالً: أن اإلقناع هنا ال يأيت عرب اإلكراه بأي شكل من أشكال القوة، كام أنه ال يأيت عرب
االحتكام إىل أو استغالل أي شكل من أشكال العاطفة. 

 ثانياً: أن اإلقناع هنا يحتكم إىل أسباب خارجية تتجاوز ذات الشخص املدعي ودواخله
الخاصة من مشاعر وأحاسيس. فهو إقناع يحتكم إىل أسباب موضوعية خارجة عن 

ذات املدعي وقابلة لـ »االستيعاب« و«التقييم« من قبل اآلخرين. 

رجوعاً إىل املثال السابق، وباإلشارة إىل العامل الثاين، سنلحظ أن الشخص الذي ادعى أن (داعش 
صنيعة أمريكية( قد احتكم إىل شعوره الخاص. فمحاولة تربيره لهذا اإلدعاء جاءت بطريقة 
مغرقة يف الذاتية، حيث مل يراِع املدعي خلفية واهتامم الشخص املراد إقناعه. فهذا اإلقناع مل 
يحتكم إىل أدلة منطقية وذلك ألن الشخص املراد إقناعه هنا ال ميكن أن يستوعب هذا الشعور 

بطريقة تجعله قادراً عىل تقييمه بطريقة موضوعية وبعيداً عن ذاتية املدعي. 

فهنا املطلوب منا فكرياً وعقالنياً يف حال تقّدْمَنا َعالنِيًَة بادعاء ما يف موضوع محل خالف أن 
نحاول تربير هذا االدعاء احتكاما إىل إدعاءات أخرى بدالً من أن نحتكم إىل دواخلنا الخاصة، 
أي من خالل تجسيد مربراتنا Externalization of Reasons يف شكل جمل خربية قادرة عىل 
إخبار اآلخرين مبحتوًى يستطيعون استيعابه مبعزل عنا وذلك حتى يتسنى لهم فهمه وتقييمه1. 
وهذا يعني عملياً، باإلشارة إىل املثال، أن يقدم الشخص املدعي جمل خربية يف سند ادعائه 
الذي جاء به كأن يقول مثال: (الوثيقة (س( املنشورة يف املوقع املوثوق (ص( تشري إىل عالقة بني 
األشخاص فالن وفالن من تنظيم داعش باملخابرات املركزية األمريكية( و(الوثيقة (ع( املنشورة 
يف املوقع املوثوق (ي( تشري إىل تلقي فالن وفالن من تنظيم داعش مبلغ كذا أو عدد كذا سالح 

من أمريكا(، أو غري ذلك من األسباب القابلة لالستيعاب والتقييم من قبل اآلخرين. 

 Van ملؤلفيه فان إميرين  Speech Acts in Argumentative Discussions مفهوم تجسيد التربير عن كتاب  1

 .)Johnson, 2014, p. 80) جاء ذكر ذلك يف ،Rob Grootendorst  وروب قروتندورست  Eameren
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أهمية التعرف إىل هذا النوع من االحتكام إىل الذاتيات لتربير االدعاءات ال تأيت بشكل رئييس 
يف تحرينا ملنطقيَّة املحاجات التي تأيت يف سند ادعاءات معينة محل اهتامم بالنسبة إلينا، لكن 
األهمية القصوى له تأيت فيام يتعلق بتكويننا الفكري ذاته، وذلك حينام نبحث يف طبيعة التربير 
الذي يقف خلف قناعتنا الخاصة. فخطورة االحتكام للذاتيات يف التربير أنه قد يصلح للتربير 
عىل ادعاءات متضادة أو متناقضة وهو ما قد يهدد عقالنية قناعتنا. حيث مُيكن لشخص آخر 
أن يدعي أن: (داعش وليدة الظروف الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية يف املنطقة 

العربية( احتكاماً إىل شعوره الخاص أيضاً. وحتى تتضح الفكرة افرتض أن، 

شخصاً سألك: ما دليلك عىل صحة معتقدك بأن القرآن كتاب معجز موحى 
به من عند الله عّز وجل؟ 

كلام  تنتابني  التي  والراحة  الله!  عند  من  بأنه  العميق  إحسايس  فأجبته: 
سمعته أو تلوت آياته!

أن نعتربه »محاجة« وذلك ألنه ال يحتكم إىل  السابق، ال ميكن  فهذا االحتكام، كام االحتكام 
د يف شكل جملة خربية بحيث ميكن استيعابه مبعزل عن ذاتيتك الخاصة. واإلشكال  دليل ُمجسَّ
يف هذا االحتكام أنه بناء عليه ال يعود هناك فرق بني املعتقدات. فالشعور الذي قد ينتاب 
املسلم نحو القرآن ذاته قد ينتاب املسيحي نحو اإلنجيل. وهنا يقال إنه حني ينتفي الدليل 
تتساوى املعتقدات. فالعقالنية يف هذا الصدد تضعك أمام موقفني، األول: يف حال كنت تعتقد 
مبا  الكريم  القرآن  اإلعجاز يف  أوجه  بها عن  تخرب  بجمل خربية  تتقدم  أن  ادعائك  مبوضوعيّة 
يجعله كتاباً متعالياً عن قدرات البرش. أما الثاين: يف حال كنت تعتقد يف ذاتيّة اعتقادك بإعجاز 
القرآن أن تكون مدركاً لذلك أوالً، وأن تدرك أن ما قدمته هو تفسري Explanation لطبيعة 
اعتقادك ولكن ليس تربيراً Justification له، ويلزم عن ذلك أن تعرف أنه لن يكون لديك 
لتربير هذا االدعاء يف  دليل Reason، تستند عليها  الدقيق لكلمة  باملعنى االصطالحي  أدلة، 
حال طرأ حوله خالف أو حاولت أن تقنع به آخرين. وعليه، ال ينبغي لك يف مثل هذه الحالة 
أن تتقدم بهذا االدعاء يف سياق عام باعتباره ذو مقبولية موضوعية. ويف الحقيقة، واحدة من 
أهم أوجه العالقنية هي قدرتنا عىل التمييز بني الذايت واملوضوعي يف قناعتنا، أي قدرتنا عىل 
ر أن تكويننا لها يبني  التمييز بني قناعتنا التي نستطيع أن ندلل عليها مبوضوعية وتلك التي نقدِّ
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عىل يشء من الذاتية.

أهم  من  واحدة  هي  التربير،  موضوعية  إىل  بالتعرف  واملتعلقة  النقدية  األداة  هذه  إذاً، 
مغالطات  كـ  وتقدمها  الالصوري  املنطق  مراجع  تتناولها  عندما  املحاجة  متييز  أدوات 
 )Non-Argumentative االحتكام  يف  مبحاجة  ليس  ما  عنوان  تحت   Fallacies منطقية
تقديم  عن  املدعي  فيها  يعجز  التي  االحتكام  أنواع  كافة  يشمل  باب  وهو   ،Appeals(
خالف1  محل  يف  موضوعية  مقبولية  ذو  باعتباره  قدم  ادعاء  إلسناد  خربية  جمل  هيئة  يف   أدلة 
. هناك أدوات أخرى متعلقة بتمييز املحاجة كقطعة من الكالم عن سائر أنواع الكالم املختلفة 

كالوصف، الرسد، التفسري، االستنتاج، وغريها، وهو ما ال ميكننا أن نفصل فيه هذا املقال. 

تحليل المحاجة: 
تناولنا فيام سبق مفاهيم بعينها متعلقة بتمييز املحاجة، وهي املحاجة واالدعاء والدليل، وفيام 
ييل سنستعرض مجموعة متنوعة من املحاجات، سنتبني من خاللها أهم األدوات التي يقدمها 
املتعلقة  املفاهيم  لبعض  للتقديم  ذلك  بعد  نذهب  املحاجات،  تحليل  يف  الالصوري  املنطق 

بتقييم املحاجات. 

املثال األول: 

السائد يف  األفكار  بإصالح نظام  الحقيقي يف الرشق األوسط يكون  اإلصالح 
تنموي  مشاريعي  طابع  ذي  إصالح  أي  فإن  لذلك،  املنطقة.  هذه  شعوب 
رصف لن يكون له أثر حقيقي يف تقدم هذه الشعوب. كام أن ذلك يُحتِّم 
أدواتهم  تحويل  اإلصالح، يف  بقضايا  املهتمون  واملفكرون  الباحثون  يبدأ  أن 
قابلة  ميرّسة  وتدريبية  إعالمية  مواد  إىل  معرفة،  من  أنتجوه  وما  املنهجية 

للوصول إىل أكرب عدد من الشباب يف املنطقة.

املثال الثاين:

مثال (داعش صنيعة أمريكية( وقع يف مغالطة تسمى التوسل بالحدس  (Appeal to Intuition(، ومثال (إعجاز   1

القرآن الكريم( وقع يف مغالطة تسمى التوسل باالعتقاد (Appeal to Faith( . كلمة التوسل هنا تفيد ذات معنى كلمة 

االحتكام. هذا التغيري يف االستخدام جاء ألن يف املؤلفات الغربية دامئاً ما تنحت للمغالطات املنطقية مصطلحات تهكمية 

وملفتة، فبعضها مثالٌ يسمى مغالطة منر الورق (Paper Tiger( أو الرنجة الحمراء (Red Herring(  أو مغالطة الركوب يف 

املوجة (Fallacy of Jumping on the Bandwagon( وغريها.
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لكل حدث البد من سبب. وسلسلة األسباب البد أن تقف عند حد ما. فال 
ميكن لألسباب أن تتسلل إىل ماالنهاية؛ لذلك البد لعاملنا من سبب أول؛ هو، 
بال أدىن شك، الله عز وجل. فكام قال: (ُهَو األَوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َوالْبَاِطُن 

ٍء َعلِيٌم(. َوُهَو ِبُكلِّ يَشْ

املثال الثالث:

يف العام السابق، بدأ الربنامج اإلخباري املسايئ يف تخصيص وقت أكرث لألنباء 
الفرتة، كانت أغلب  العاملية ووقت أقل لألنباء املحلية والرياضية. يف هذه 
املحطة يف  قلقة بخصوص كفاءة  الفضائية  القناة  التعليقات من مشاهدي 
الرشكات  بعض  ألن  باإلضافة  هذا  الرياضة.  وأخبار  املحلية  األخبار  تغطية 
التجارية التي كانت تستغل هذه الفرتة لإلعالن قد ألغت عقودها. لذلك، 
وتفادياً  املسايئ  اإلخباري  للربنامج  املشاهدين  من  مزيد  جذب  سبيل  ويف 
لخرسان املزيد من عوائد اإلعالنات، يجب أن نعيد حجم الزمن الذي كان 

مخصصاً لألخبار املحلية وأخبار الرياضة.

املثال الرابع:

يف مسعى حكومة والية الجزيرة للتقليص من عدد وفيات الحوادث املرورية 
األخرية  السنة  يف  الوالية  حكومة  قررت  الرسيع،  مدين  الخرطوم  طريق  يف 
كلم/  80 إىل  كلم/ساعة   100 من  الطريق  يف  للسري  املتاحة  الرسعة  تقليل 

املرورية  الحوادث  عدد  ألن  وذلك  فشلت.  قد  السياسة  هذه  لكن  ساعة. 
مل يقل،كام أن تقارير رشطة املرور الرسيع تشري إىل أن كثرياً من السائقني 
تعتمد  أن  يجب  الوالية  حكومة  فإن  ولذلك،  املحددة.  الرسعة  يتجاوزون 
سياسة أخرى يكون هدفها زيادة عرض الطريق، وعزل مساريه بجزيرة يف 
املنتصف، وتسوية تعرجاته، وتحسني مجال الرؤية يف انحناءاته. حيث تشري 
التقارير إىل أن عدد الحوادث املرورية يف طرق رسيعة يف بلدان أخرى تتبع 
مرورها  حوادث  تقل  مثال،  السعودية  العربية  كاململكة  املواصفات،  هذه 
الرسعة  أن  رغم  وذلك  مدين  الخرطوم  شارع  حوادث  عن   %  25 بنسبة  

املسموح بها يف تلك الطرق هي 120 كلم/ساعة.
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املثال الخامس:

ال مُيكن ملا يُْعرف باإلعجاز البياين يف القرآن – واملتمثل يف وصف القرآن بأنه 
كتاب متعاٍل بيانياً بدرجة تفوق القدرات البيانية للبرش– ال ميكن هذا النوع 
من التعايل البياين وإن ثبت للقرآن؛ أن يكون دليالً عىل إعجازه. وذلك ألن 
لعامة  العربية. فكيف  اللغة  البياين رهني بفهم وإجادة  التعايل  إدراك هذا 
الناس وبسطائهم ممن هم غري ناطقني باللغة العربية، كبسطاء كوستاريكا 

ويوغندا والهند، أن يدركوا هكذا إعجاز؟

كالمية  قطع  أنها  مبعنى  محاجات.  متثل  جميعها  أنها  فسنجد  أعاله،  األمثلة  تأملنا  لو  واآلن، 
تتكون من مجموعة من االدعاءات جيء ببعض منها كمقدمات للتدليل عىل نتيجة ما أو نتائج. 
نقاشاتنا،  يف  بكرثة  موجود  فالحجاج  وموضوعاته.  الحجاج  مجاالت  تنوع  بوضوح  وسنلحظ 
للتعامل معه وهو ما يزيد من ملكتنا  ويهدف املنطق الالصوري إىل متليكنا األدوات الالزمة 
املنطق  كتب  تتعرض  حيث  واملعريف.  الفكري  تكويينا  إىل  يضيف  وبالتايل  النقد،  يف  الفكرية 
الالصوري للعديد من املهارات فيام يتعلق بتحليل املحاجات، لكن أحد أهم هذه املهارات هي 
القدرة عىل التعامل مع هذه القطع يف شكل مقدمات ونتائج. أي القدرة عىل تحليلها بدقة 
بطريقة تجعلنا نستطيع بيان كيف تقدم املحاجج من مقدمة إىل التي تليها حتى بلوغ النتيجة. 
فهنا، التعرف عىل نتيجة املحاجة ومقدماتها، والتسلسل املنطقي التي أدت به املقدمات إىل 
النتيجة والقدرة عىل رسم املسار املنطقي الذي اتبعته املحاجة، يعني أننا استطعنا الكشف عن 
املحاجة Argument Structure. مام  بنية  بـ  يعرف اصطالحياً  ما  أو  املحاجة  منطق هذه 
يعني أنه أصبح مبقدورنا تحويل هذه املحاجة من هيئة القطعة الكالمية األصلية التي تقدم به 
 Standardizedاملعيارية النسخة  إىل هيئة  أعاله(  األمثلة  عليها  املوجودة  (كالهيئة  املحاجج 
امل وسنستعرضها إدناه(،وهي هيئة تتكون من  Form (الهيئة التي يشري لها الرسم عىل الشِّ

سطور مرقمة من الجمل الخربية يتبني لنا بها 
بها  تقدم  التي  لالدعاءات  الكيل  العدد 
اتبعه  الذي  املنطقي  والتسلسل  املحاجج 
هذه  النتيجة؛  إىل  املقدمات  من  للوصول 
املحاجة1  معايرة  تسمى  التحليلية  العملية 

.)Govier, 2010, p. 56) املصطلح والتعريف عن  1
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Standardization of Argument. وعليه، فإن معايرة املحاجة هي أحد أهم سامت املفكر 
والوضوح   Precision الدقة مبديئ  وهام  املنطق  مبادئ  أهم  ألحد  تجسيد  وهي  النقدي 
بصورة  اآلخرين  حجاج  مع  نتعامل  ال  أننا  نضمن  الطريقة  هذه  عرب  ألننا  وذلك   ،Clarity 
عمومية وغري دقيقة، ولكن باللغة املفضلة للمناطقة؛ لغة املقدمات والنتائج؛ لغة مبا أن (1(، 
(2(، (3( فإذاً، (4(. فيام ييل سنستعرض األمثلة السابقة ذاتها بعد تحليل بنيتها أو معايرتها 
منطقها.  مسار  أو  بنيتها  شكل  يوضح  بنموذج  مصحوبة  معيارية  نسخ  إىل  وتحويلها 

النسخة املعيارية للمثال األول: 

اإلصالح الحقيقي يف الرشق األوسط يكون بإصالح . 1
نظام األفكار السائدة يف شعوب هذه املنطقة. 

إذاً،

لن . 2 رصف  تنموي  أّي إصالح ذي طابع مشاريعي 
منطقة  شعوب  تقدم  يف  حقيقي  أثر  له  يكون 

الرشق األوسط. 

وإذاً،

تحويل . 3 يف  يبدأوا  أن  يجب  اإلصالح،  بقضايا  املهتمون  واملفكرون  الباحثون 
أدواتهم املنهجية وما أنتجوه من معرفة، إىل مواد إعالمية وتدريبية ميرّسة 

قابلة للوصول إىل أكرب عدد من الشباب يف املنطقة.

فهنا، هذه النسخة املعيارية توضح أن هذه املحاجة قد تكونت من مقدمة واحدة ونتيجتني، 
 Divergentامل. تسمى شاكلة هذه البنية بـ الشاكلة املتفارقة يشري إىل ذلك الرسم عىل الشِّ

 Pattern وهي الشاكلة التي يتجه منطقها من مقدمة واحدة للتدليل عىل أكرث من نتيجة. 
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النسخة املعيارية للمثال الثاين: 

لكل حدث البد من سبب. 

األسباب ال ميكن أن تتسلل إىل ما ال نهاية.. 1

إذاً،

سلسلة األسباب البد أن تقف عند حد ما. . 2

إذاً،. 3

العامل البد له من سبب أول.. 4

الله عّز وجل يقول يف القرآن: (ُهَو األَوَُّل َواآلِخُر . 5
ٍء َعلِيٌم(. َوالظَّاِهُر َوالْبَاِطُن َوُهَو ِبُكلِّ يَشْ

إذاً،

السبب األول للعامل هو الله عز وجل.. 6

يف هذه النسخة املعيارية نلحظ أن البنية أكرث تعقيدا، فهذه املحاجة تكونت من ستة ادعاءات. 
نلحظ أن املحاجج استخدم كل من املقدمتني األوىل والثانية للوصول إىل االدعاء (3( كنتيجة، 
ثم استخدم هذا االدعاء األخري للوصول إىل نتيجة أخرى هي االدعاء (4(. بعد ذلك استخدم 
املحاجج االدعاء (4( ومعه االدعاء (5( للوصول إىل النتيجة الرئيسة (6(. وهكذا فإن املحاجات 
التي تتكون من مجموعة من النتائج التي تستخدم بدورها كمقدمات للتدليل عىل نتائج أخرى 
املحاجات  من  كل  تسمى  مركبة Complex Structure. حيث  بنية  تسمى محاجات ذات 
من (1( و(2( إىل (3(، ومن (3( إىل (4( محاجات فرعية Sub-arguments، وتسمى كل من 
و(5(   )4) من  املحاجة  تسمى  بينام   .Sub-conclusions فرعية  نتائج  و(4(   )3) االدعاءات 
 Main رئيسة نتيجة   )6) االدعاء  ويسمى  كام   Main Argument  رئيسة محاجة   )6) إىل 

.Whole Argument وأخرياً، تسمى املحاجة من (1( إىل (6( محاجة كلية .Conclusion
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النسخة املعيارية للمثال الثالث: 

الربنامج اإلخباري املسايئ بدأ يف العام السابق يف تخصيص وقت أكرث لألنباء . 1
العاملية ووقت أقل لألنباء املحلية والرياضية. 

أغلب التعليقات يف العام السابق من مشاهدي القناة الفضائية كانت قلقة . 2
بخصوص كفاءة املحطة يف تغطية األخبار املحلية وأخبار الرياضة. 

الربنامج اإلخباري املسايئ . 3 التي كانت تستغل فرتة  التجارية  بعض الرشكات 
لإلعالن قد ألغت عقودها. 

إذاً،

يف سبيل جذب مزيد . 4

من املشاهدين للربنامج 

اإلخباري يجب أن نعيد 

حجم الزمن الذي كان 

مخصصا لألخبار املحلية 

وأخبار الرياضة.

إذاً،

تفادياً لخرسان املزيد من عوائد اإلعالنات، يجب أن نعيد حجم الزمن الذي . 5
كان مخصصاً لألخبار املحلية وأخبار الرياضة.

من  أن جزءاً  بدى  هنا  ومن  إىل جزأين،  النتيجة  حلّلنا  أننا  نلحظ  املعيارية  النسخة  يف هذه 
املحاجة توجه أساسا إلسناد الجزء األول من النتيجة وأن الجزء اآلخر منها جاء إلسناد الجزء 
الثاين من النتيجة. كام أن إحدى املقدمات   االدعاء (1(   استخدم يف االستدالل أكرث من مرة. 
وهنا يالحظ باستمرار أن الرسم التوضيحي عىل اليسار يفهمنا مسار منطق االدعاءات املكتوبة 

يف سطور مرقمة عىل اليمني.  
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النسخة املعيارية للمثال الرابع: 

طريق . 1 يف  املرورية  الحوادث  عدد 
الخرطوم مدين الرسبع مل يقل.

إىل . 2 تشري  الرسيع  املرور  رشطة  تقارير 
أن كثرياً من السائقني يتجاوزون الرسعة 
املحددة للسري يف طريق الخرطوم مدين 

الرسيع.  

إذاً،

بتقليل . 3 الجزيرة  والية  حكومة  سياسة 

طريق  يف  للسري  املتاحة  الرسعة 

كلم/ الرسيع من 100  الخرطوم مدين 

ساعة إىل 80 كلم/ساعة لتقليص عدد وفيات الحوادث املرورية هي سياسة 

فاشلة. 

بلدان . 4 يف  رسيعة  طرق  يف  املرورية  الحوادث  عدد  أن  إىل  التقارير  تشري 
أخرى، كاململكة العربية السعودية مثال، طرقها الرسيعة عريضة، ومساراتها 
معزولة بجزيرة عند املنتصف، وتعرجاتها سويٍّت، ومجال الرؤية محسن يف 

انحناءاتها، يقل بـنسبة  25 % عن حوادث طريق الخرطوم مدين.  

طرقها . 5 السعودية،  العربية  كاملمكلة  بلدان  طرق  يف  بها  املسموح  الرسعة 
عريضة، ومساراتها معزولة بجزيرة عند املنتصف، وتعرجاتها سويَّت، ومجال 

الرؤية محسن يف انحناءتها، هي 120 كلم/ساعة.

إذاً،

زيادة . 6 هدفها  يكون  أخرى  سياسة  تعتمد  أن  يجب  الجزيرة  والية  حكومة 
عرض الشارع، وعزل مساريه بجزيرة يف املنتصف، وتسوية تعرجاته، وتحسني 

مجال الرؤية يف انحناءاته.
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هذه النسخة املعيارية أيضاَ تعرب عن بنية حجاجية مركبة. والجديد يف هذه البنية هو طبيعة 

االنتقال من (1( و(2( إىل (3(. حيث نلحظ أنه تم التعبري عن هذا االنتقال بسهمني ينتقالن 

مبارشة من كل من املقدمتني إىل النتيجة حيث تم االستغناء عن رمز (+( الذي كنا نستخدمه 

باستمرار يف املحاجات السابقة. وهنا جئنا عىل متييز مهم بني ما يعرف بـ الشاكلة االتصالية

الشاكلة  ذات  البنية  االنفصالية Separate Structure. يف   Linked Structure والشاكلة 

 )+) إىل ذلك عالمة  النتيجة كام تشري  للتدليل عىل  بعضها  املقدمات عىل  تعتمد  االنفصالية 

البنية ال ميكن للمقدمة األوىل مثال أن تكون بذاتها دليالً عىل  بني املقدمات. حيث يف هذه 

النتيجة، فهي تحتاج أن تتصل باملقدمة الثانية حتى يُعد التدليل عىل النتيجة ممكناً. وذلك 

عىل عكس البنية االنفصالية والتي تكون كل مقدمة فيها بذاتها دليالً منفصالً عىل النتيجة. 

ففي البنية االنفصالية املقدمات ال تعتمد عىل بعضها يف التدليل عىل النتيجة لكنها تتضافر يف 

التدليل عىل النتيجة. ولهذا فإننا نشري إىل هذه البنية بتصويب السهم مبارشة من املقدمة إىل 

النتيجة. وتأيت األهمية التحليلية للتمييز بني هاتني البنيتني يف مرحلة التقييم، وذلك ألن عدم 

مقبولية أي مقدمة يف البنية االتصالية يقطع الوصول إىل النتيجة، بينام ال يحدث ذلك يف البنية 

االنفصالية، وذلك ألن كل مقدمة يف هذه البنية تستقل عن املقدمات األخرى يف التدليل عىل 

النتيجة. فمثالً، بالرجوع إىل النسخة املعيارية للمثال الثاين سنجد أن الوصول إىل النتيجة القائلة 

إن (سلسلة األسباب البد أن تقف عند حد ما(، اعتمد عىل اتصال املقدمة األوىل القائلة إن 

(لكل حدث البد من سبب( مع املقدمة الثانية  (األسباب ال ميكن أن تتسلل إىل ما ال نهاية(، 

حيث يصعب الوصول إىل هذه النتيجة اعتامداً فقط عىل إحدى هاتني املقدمتني. بينام يف املثال 

الذي بني أيدينا، فإن كل مقدمة بذاتها؛ سواء مقدمة (عدم نقصان عدد الحوادث املرورية يف 

الطريق( أو مقدمة (نزوع السائقني لتجاوز الرسعة املحددة بغض النظر عن حدوث حادث أم 

ال(، كانت متثل دليالً منفصالً يف النتيجة.  
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النسخة املعيارية للمثال الخامس:

إدراك التعايل البياين يف القرآن رهني بفهم وإجادة اللغة العربية.. 1

إذاً،

عامة الناس، من غري الناطقني باللغة العربية، لن يدركوا التعايل البياين . 2
يف القرآن. 

إذاً،

التعايل البياين يف القرآن، وإن ثبت أن القرآن متعاٍل بيانياً، ال ميكن أن . 3
يكون دليالً عىل إعجاز القرآن.

الشاكلة  هذه  ويف   ،Linear Structure خطية  شاكلة  لها  للمحاجة  املعيارية  النسخة  هذه 
مقبولية  عدم  التقييم  حيث  فمن  النتيجة.  إىل  وصوالً  تليها  التي  املقدمَة  مقدمٍة  كل  تَدعم 
قبول  عدم  وكذلك  الثانية،  املقدمة  قبول  أمام  الطريق  يقطع  البنية  هذه  يف  األوىل  املقدمة 

املقدمة الثانية يقطع الطريق أمام قبول النتيجة.

التحليل وهي معايرة املحاجة فقد  أمثلة رسيعة ألحد أهم أدوات  تناولنا  وهكذا، نكون قد 
أن  إىل  التنويه  وجب  وهنا  متنوعة.  أشكال  ذات  حجاجية  لبنيات  متعددة  أمثلة  استعرضنا 
القدرة عىل تحليل بنية املحاجات بهذه الطريقة تتطلب استعراض جملة من املفاهيم وإجراء 
أن  بالذكر  جدير  وأيضاً  املقال.  هذا  حجم  لنا  يتيحه  ال  ما  وهو  عليها  التامرين  من  العديد 
منطق  فهم  نحاول  نحن  التحليل  ففي  والتقييم  التحليل  بني  التمييز  هي  النقد  مبادئ  أهم 
مع  األويل  اتفاقنا  مدى  أو  قوتها،  أو  ضعفها  مبدى  أنفسنا  إشغال  دون  وبنيتها  املحاجات 
أنه يف  التقييم. كام أنه جدير بالذكر أيضاً  نتيجتها أو اختالفنا معها، حيث نرتك ذلك ملرحلة 
خضم هذا االستعراض الرسيع ألدوات التحليل نحن مل نتناول جميع أدوات التحليل؛ بل، ويف 
الحقيقة، نحن مل نستعرض أحدى أهم أدوات التحليل وهي تحليل العنارص غري املنصوصة يف 
املحاجة  Unstated Argument Components وبالتحديد تحليل املقدمات غري املنصوصة

بناء  السابقة  املحاجات  حلَّلنا  فقد   .Assumptions االفرتاضات أو   Unstated Premises 
فقط عىل املنصوص أو املكتوب منها. وحتى يتسنى لنا رسم فكرة رسيعة عن تحليل املقدمات 
غري املنصوصة ميكننا إعادة تحليل املثال األخري. حني نريد تحليل مقدمة غري منصوصة نحن 
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دامئاً ما نبدأ يف سؤال: كيف انتقل املحاجج من املقدمات املنصوصة إىل النتيجة؟ وذلك بعد 
معايرة الجزء املنصوص من املحاجة. وهنا سنلحظ سمة بارزة للحجاج بشكل عام وهي أن 
غري املنصوص من املقدمات، أي االدعاءات التي يفرتضها املحاجج أو يضمنها حجاجه دون أن 
يتقدم بها رصاحة، قوالً أو كتابة، لها دور املنصوص من املحاجة ذاته إن مل يكن له الدور األكرب 
يف تدعيم منطق املحاجة. فلو رجعنا للمثال السابق سنلحظ أن كثرياً من الناس قد يختلف 
مع نتيجة املحاجج وهي االدعاء (3( والقائل إن: (التعايل البياين يف القرآن، وإن ثبت أن القرآن 
أن  نفسه سرنى  الوقت  ولكن يف  القرآن.(،  إعجاز  دليالً عىل  يكون  أن  ال ميكن  بيانياً،  متعاٍل 
األغلب األعم ممن يختلفون مع املحاجج لن يختلفوا معه يف املقدمة (1( أو املقدمة (2(؛ فهم 
لن يختلفوا معه يف أن: (إدراك التعايل البياين يف القرآن رهني بفهم وإجادة اللغة العربية.( أو 
أن: (عامة الناس، من غري الناطقني باللغة العربية، لن يدركوا التعايل البياين يف القرآن.(، ففيام 
املقدمة  من  االنتقال  يف  جاءت  منصوصة  غري  مقدمة  يف  معه  يختلفون  هم  معه؟  يختلفون 

الثانية إىل النتيجة، مفادها أن: 

 ال يثبُت أن القرآن كتاب معجز، بناًء عىل تعاليه البياين، إال إذا استطاع عامة الناس من

غري الناطقني باللغة العربية، أن يدركوا هذا التعايل البياين يف القرآن. 

فهذا االفرتاض، مصاغاً بهذه الطريقة هو محل االختالف وليس املقدمات املنصوصة يف املحاجة. 
فهذا التصور لإلعجاز قد ال يقبل به كثري من املقصودين بهذه املحاجة.

وعليه، فإن النسخة املعيارية لهذه املحاجة بعد إظهار هذا االفرتاض غري املنصوص ستأيت كام 
ييل:   

وإجادة . 1 بفهم  رهني  القرآن  يف  البياين  التعايل  إدراك 
اللغة العربية.

إذاً،

لن . 2 العربية،  باللغة  الناطقني  غري  من  الناس،  عامة 
يدركوا التعايل البياين يف القرآن.

تعاليه 3.  عىل  بناًء  معجز،  كتاب  القرآن  أن  يثبُت  ال   

الناطقني  غري  من  الناس  عامة  استطاع  إذا  إال  البياين، 

باللغة العربية، أن يدركوا هذا التعايل البياين يف القرآن.
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إذاً،

التعايل البياين يف القرآن، وإن ثبت أن القرآن متعاٍل بيانياً، ال ميكن أن يكون . 4
دليالً عىل إعجاز القرآن.

وهنا نلحظ أن هناك خطاً وضع تحت االدعاء املضاف؛ االدعاء (3(. وذلك ألنه باستمرار 
يجب متييز إضافات املحلل عن النص األصيل. يف األغلب لفعل ذلك نحن نضع خطاً تحت 

رقم االدعاء املضاف كادعاء غري منصوص. 

ويف ختام هذا االستعراض الرسيع ألهم أدوات النقد، وهي معايرة املحاجة أو تحليل بنية 
املحاجة، نود أن نذكر أن هذه األداة محورية جداً يف ضامن سالمة تفاعلنا مع الحجاج. 
فحني نتعامل مع املحاجات كمقدمات ونتائج نحن نضمن أننا لن نتفاعل معها بناء عىل 
مواقفنا املسبقة من نتائجها، ولكننا نتفاعل معها بناء عىل منطقها، اليشء الذي يضيف إىل 
تكويننا الفكري. كذلك، فإن معايرة املحاجات تضمن أننا نتعامل معها بطريقة منهجية وأن 
املداوالت حولها ستكون أكرث تنظيامً وأدق تناوالً وهو ما يساهم يف التقدم الفكري بشكل 

كبري جداً يف الحجاج الذي يتناول موضوعات ذات أهمية فكرية بالغة بالنسبة إلينا. 

وأخرياً، يجدر التنويه هنا، وتأكيداً عىل أهمية إجادة أدوات التحليل، إىل أن كالً من املثالني 
الثالث والرابع عبارة عن أمثلة مقتبسة  -املثال الرابع معدل قليالً- من موقع إلكرتوين1 يوفر 
 GRE )Graduate Records أمثلة للمحاجات املتاحة للتدريب عىل امتحان الـجي آر إيي
(Examination، وهو امتحان تطلبه أغلب الجامعات يف كندا وأمريكا كمطلب رضوري 
إلكامل الدراسات العليا بها. يتكون االمتحان من ثالثة أقسام: قسم يهتم بالقدرات اللغوية 
وقسم يهتم بالقدرات الحسابية أو الرياضية وقسم يهتم بالقدرات الحجاجية يسمى قسم 
بالقدرات  املتعلق  القسم  هذا  يخترب  حيث   .  Analytical Writing التحليلية  الكتابة 
الحجاجية قدرة املمتحن عىل نقد املحاجات من جهة، وقدرته عىل تركيب محاجات قوية 
من جهة أخرى. حيث يعترب التكوين النقدي لطالب الدراسات العليا مهارة رضورية جداً يف 

تحصيله يف الدراسات فوق الجامعية يف تلك األقطار من العامل.  

   www.ets.org   1
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تقييم المحاجة :
تُقيّم املحاجة يف ثالثة مباحث، وهي: 

Acceptability املقبولية

 Relevance الداللة

  Sufficiencyالكفاية

ثم  إلينا،  بالنسبة  أوالً مدى مقبولية مقدماتها  تقييم أي محاجة نخترب  بداية  إننا عند  حيث 
نبحث بعد ذلك مدى داللة هذه املقدمات يف النتيجة، ثم نبحث أخرياً يف مدى كفاية املقدمات 

املذكورة، إن كانت مقبولة لدينا وذات داللة يف النتيجة؛ يف التدليل عىل النتيجة أم ال؟

ولكن قبل البداية يف تقييم املحاجات البد من إيضاح بعض املفاهيم وهي:

 أوالً، أن ندرك أننا يف تقييم املحاجات نقيم قوة االستدالل يف املحاجة وليس مقبولية
النتيجة كادعاء ابتداًء. 

فواحدة من أكرب اإلشكاليات يف تقييم الحجاج هي رفض االستدالل يف املحاجات بناء 
عىل الرفض املسبق لنتيجتها، أو قبول االستدالل يف املحاجات بناء عىل القبول املسبق 
لنتيجتها. هذا النوع من التفاعل من الحجاج يعيق من تطورنا الفكري بدرجة كبرية 
ويضائل من قابليتنا للتفاعل النشط مع املعلومات والتحرك املستمر مع الدليل. صحيح 
أنه عند بداية تقييم أي محاجة غالباً ما سيكون لدينا موقف مسبق من نتيجتها رفضاً 
أو قبوالً، لكن املفكر النقدي يدرك باستمرار أن هذا املوقف ينبغي أن يكون موقفاً 
قابالً للتغيري بناًء عىل التقييم املحايد لالستدالل املوجود يف املحاجة. ولذلك،  مبدئياً 
باستمرار، ينبغي أن نضمن أننا نتفاعل مع االستدالل يف املحاجة وليس مع نتيجتها، 
بحيث نقبل بنتيجتها إذا قبلنا استداللها، أو نرفض نتيجتها بناء عىل رفضنا الستداللها، 

وذلك بغض النظر عن موقفنا املُسبق من نتيجتها.

 .ثانياً، أن ندرك أننا بني يدي تقديم محاجة حينام نأيت عىل تقييم محاجة

وذلك يعني أنه إذا تقدم لنا شخص مبحاجة يف موضوع ما، فهذا يعني أننا أمام أحد 
ثالثة خيارات، وهي:
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Reasoned Acceptance القبول املنطقي لنتيجتها  .1

Reasoned Rejection الرفض املنطقي لنتيجتها  .2

   Reasoned Suspension of Judgment التعليق املنطقي للحكم عىل نتيجتها  .3

ويف قولنا القبول (املنطقي( أو الرفض (املنطقي( أو التعليق (املنطقي( للنتيجة، فنحن 
بيان موقفنا من محاجات اآلخرين. فنقول  أنه ال بد أن نقدم (محاجات( يف  نقصد 
مثالً، إننا قبلنا بهذه املحاجة ألن مقدماتها مقبولة وهي ذات داللة كافية يف نتيجتها. 
فهنا البد أن نفصل بأن نبني مثالً ملاذا نحن نرى أن املقدمة (س( مقبولة، وملاذا نرى أن 
املقدمة (ص( ذات داللة يف النتيجة، وملاذا كانت املقدمات كافية للتدليل عىل نتيجتها. 
لنتيجة محاجة ما، فحينها علينا أن ندلل عىل  املنطقي  بالرفض  وباملثل، فلو حكمنا 
ذلك بأن نقول مثالً إن املقدمة (س( ليست مقبولة لألسباب كذا وكذا، أو إن املقدمة 
(ص( ليست ذات داللة يف النتيجة وذلك لألسباب كذا وكذا. وكذلك الحال لو علّقنا 
الحكم عىل النتيجة. فمثالً، لو تناولنا املثال الذي يرى بأن سياسة حكومة والية الجزيرة 
بتقليل الرسعة القصوى للسري يف طريق الخرطوم مدين، ففي هذا املثال لو ارتأينا مثالً 
أن املقدمة القائلة بأن: (عدد الحوادث املرورية مل يقل( هي مقدمة غري مقبولة، فإن 
هذا املبدأ يلزمنا بأن نقدم محاجة، أي أدلة، تسند رأينا بعدم مقبولية هذه املقدمة، 

كأن نشكك يف مصدر هذه املعلومة مثالً. 

تأيت الحاجة إىل هذا املبدأ يف أنه يضمن أننا نتفاعل مع الحجاج بطريقة موضوعية. 
وذلك ألنه يطالبانا عند التقييم بأن ال نكتفي بأن نقول مثالً إن هذه املقدمة ليست 
مقبولة، ولكن بأن نربر، حجاجياً، عدم مقبولية هذه املقدمة. وهكذا يضمن هذا املبدأ 
أننا نتفاعل مع محاجات اآلخرين بطريقة موضوعية وليس من واقع إحساساتنا أو 

تصوراتنا الذاتية. 

 ثالثاً، أن ندرك أن القبول املنطقي للمحاجة ال يعني القبول املطلق لنتيجتها، كام أن
الرفض املنطقي للمحاجة ال يعني الرفض املطلق لنتيجتها.   

فإذا ساق محاجج ما محاجة يف سند نتيجة معينة، ونحن قيمنا هذه املحاجة بالقوة، 
النتيجة بناء عىل هذه املحاجة. لكن هذا القبول  بقبول هذه  فنحن ملزمني عقالنياً 
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مت يف سندها يف املحاجة وليس قبولها مطلقاً.  يعني قبولها يف حدود األدلة التي قدِّ
وذلك ألنه رمبا نقف عىل معلومات جديدة فيام بعد تضعف من استدالل املحاجة 
م محاجة ما بالضعف ونرفضها،  التي قبلنا النتيجة بناء عليها. وكذلك أيضاً، حني نُقيِّ
فإن ذلك ال يلزم عنه عقالنياً رفض نتيجتها مطلقاً، ولكن ترفض نتيجتها فقط بناء عىل 
ضعف املحاجة املقدمة يف سندها واملَُقيَّمة بالضعف. هذا املبدأ مهم جداً يف تقييم 
لحظة  بالقوة يف  قيمناها  بناء عىل محاجات  قناعات  ن  نُكوِّ قد  ألننا  الحجاج. وذلك 
ما، ولكننا رسعان ما ندرك ضعف استدالل هذه املحاجات حال وقفنا عىل معلومات 
جديدة تضعفها. وكذلك من ناحية أخرى، نحن قد نحمل قناعات سليمة ولكن يكون 
ذلك قد حدث بناء عىل أدلة ضعيفة. فواحدة من أميز سامت الحجاج هو أنه قد قد 
تختلف درجة قوة املحاجات التي تقدم يف إسناد ذات املواقف واآلراء. ففي كثري من 
أننا  لنكتشف ذات يوم  الضعيف  الحجاج  بنوع من  األحيان نحن قد نكون قناعات 

نحمل ذات القناعات ولكن بناء عىل حجاج أقوى بكثري.

هذا املوقف جاء بنا عىل واحدة من أهم سامت املفكر النقدي، وهي سمة تكوينه 
للقناعات بطريقة مرشوطة. فاملفكر النقدي دامئاً ما يضع قناعته بهذه الشاكلة: 

(إذا( كانت مقدمايت صحيحة (فإن( نتائجي ستكون صحيحة.   	

تكوينه  حال  يدرك  ألنه  واألدلة،  املعلومات  مع  النشط  التفاعل  له  يضمن  ما  وهو 
النقدية يف  النزعة  تضعفها. هذه  قد  أخرى  معلومات  يقف عىل  رمبا  أنه  للقناعات 
تكوين القناعات تختلف بدرجة كبرية عن النزعة الوثوقية. وهي نزعة قد تعجز ابتداء 
عن أن تكون القناعات بناء عىل أدلة. ففي النزعة الوثوقية تنزع لتكوين القناعات 
كمسلامت يقينية غري قابلة ألي شكل من أشكال املساءلة أو املراجعة، وإن متلكت 

أدلة إلسناد هذه القناعات فهي غالبا ما تنزع لتكوينها بهذه الشاكلة غري املرشوطة:

مقدمايت صحيحة، إذاً نتائجي صحيحة.   	

وهكذا، فإن هذه النزعة تعجر عن التفاعل النشط مع املعلومات والتحرك مع الدليل، 
ن القناعات مبا يبطء من مساءلتها ويقلل من قابليتها للمراجعة.   وتكوِّ

هذا املبدأ التقييمي الذي تناولناه، أىت بنا عىل املبدأ األخري وهو: 
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 ودحض Conclusion Rejection رابعاً، أن ندرك أن هناك فرقاً بني رفض النتيجة
 .Conclusion Rejection النتيجة

ففي تقييم الحجاج ال بد من التمييز بني أن نرفض نتيجًة ما بناء عىل رفضنا للمحاجة 
مة يف سندها، وذلك بتقييمنا لها بالضعف إما فيام يتعلق مببحث املقبولية أو  املُقدَّ
الداللة أو الكفاية، وأن نْدَحَض نتيجتها وذلك بأن نتقدم بحجاج من أول وجديد تثبت 
خالف أو عكس نتيجتها. فمثالً، فلو تناولنا مثالً سياسة حكومة الجزيرة فيام يتعلق 
بتحديد رسعة السري يف طريق الخرطوم مدين الرسيع، قد يكون موقفنا هو رفض نتيجة 
مت يف سندها، وذلك مثالً بالتقليل من  هذه املحاجة بناء عىل تفنيد األدلة التي قُدِّ
موثوقية تقارير رشطة املرور أو تكذيب نسبة الحوادث املرورية يف الطرق الرسيعة 
اململكة العربية السعودية. فعند هذا املوقف نحن ال نقول إن حكومة الوالية يجب 
أن ال تتخذ سياسية زيادة عرض الشارع وعزل مساريه وتسوية تعرجاته ومجال الرؤية 
يف انحناءته مطلقاً، ولكننا نقول إنها يجب أن ال تتخذ هذه السياسة بناًء عىل هذه 
املحاجة. فهذا املوقف األخري يختلف متاماً عن موقف آخر داحض ابتداء لنتيجة هذه 
املحاجة. وهو موقف يصوغ محاجة نتيجتها الرئيسة هي أن : (حكومة والية الجزيرة 
مساريه  وعزل  الشارع،  زيادة عرض  يكون هدفها  أخرى  سياسة  تعتمد  ال  أن  يجب 
بجزيرة يف املنتصف، وتسوية تعرجاته، وتحسني مجال الرؤية يف انحناءاته.( وهنا من 
املهم التأكيد عىل أن تبني املوقف األول الذي هو رفض النتيجة بناء عىل رفض نتيجتها 

ال يلزم عنه منطقيا املوقف الثاين وهو دحض النتيجة. 

وهنا من املهم إدراك أن املواقف من ادعاء ما، يف غالب أنواع الحجاج، هي أربعة 
مواقف: 

Affirmative Position موقف املُثبت  .1

Counter-affirmative Position موقف رافض اإلثبات  .2

 Negative Position موقف النايف  .3

 Counter-negative Position موقف رافض النفي  .4

فمثالً، باإلشارة إىل مثال سياسية حكومة والية الجزيرة، قد يكون موقف البعض هو 
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أن الحكومة يجب أن تتخذ سياسة تقليل الرسعة القصوى. فهنا، هذا املوقف ميثل 
الحكومة  أن  البعض  يرى  قد  متاماً،  النقيض  وعىل  االدعاء.  هذا  من  املثبت  موقف 
من  النايف  موقف  عن  يعرب  األخري  املوقف  هذا  فهنا  السياسة.  هذه  تتخذ  أاّل  يجب 
هذا االدعاء. ويف هذا الصدد قد يتحّدد موقف البعض يف رفضهم ملحاجات اإلثبات. 
فهؤالء ال يرون أن الحكومة يجب أاّل تتخذ السياسة، لكنهم يرون فقط أن الحجاج 
املقدم يف سند هذه السياسة هو حجاج ضعيف بدرجة ما. فهم عىل ذلك يقدمون 
محاجات تثبت ضعف حجاج املثبتني. وباملثل، قد يوجد فريق رابع ال يرى أن الحكومة 
يجب أن تنفذ السياسة، ولكنهم يرون فقط أن الحجاج املقدم يف سند املوقف النايف 
لهذه السياسة هو حجاج ضعيف بدرجة ما. فهنا، من املهم جداً، أن ندرك أن هذه 
املواقف الحجاجية األربعة هي مواقف حجاجية متاميزة جداً، كام أن كل منها ميثل 
موقفاً حجاجياً معترباً بذاته. مبعنى، ليس مثة أي التزام عقالين يجعل الشخص الرافض 
لإلثبات، إن اختار هذا املوقف بالتحديد، نافياً، أو يجعل الشخص الرافض للنفي، إن 
اختار هذا املوقف بالتحديد، مثبتاً. صحيح أنه يف أغلب األحيان دامئاً ما يتبنى الشخص 
الواحد موقفني وذلك بأن يكون مثبتاً الدعاء ما من جهة ورافضاً لنفيه من جهة أخرى، 
للحجاج  املثبت ونستجيب  نقدم حجاجنا  أن  العقالنية وهي  تتطلبه  ما  إن هذا  بل 
النايف، لكن، وبالرغم من ذلك، تظل هذه املواقف الحجاجية مواقف متاميزة. صحيح 
قد يتبنى الواحد منا موقفني لكن ال ضري يف أن يتبنى يف حجاج ما يف سياق ما موقفاً 
واحداً. فمن أكرب األخطاء املنطقية هو عدم إدراك هذا التاميز، ومن ثم خلط مواقف 

اآلخرين وإعادة عرضها يف غري خانتها.

جدير  املحاجات.  بتقييم  املتعلقة  املفاهيم  أهم  من  تعترب  عنها  تحدثنا  التي  املفاهيم  هذه 
بالذكر أن مناهج املنطق الالصوري ال متتلك معايري صارمة متكننا من معرفة املحاجات القوية 
من املحاجات الضعيفة فالتقييم بالقوة أو الضعف هو تقييم ذايت إىل درجة ليست يسرية، فهو 
م إىل ُمقيِّم ومن سياق إىل سياق. ولكن بشكل  تقييم يختلف من محاجة إىل محاجة ومن ُمقيِّ
عام تتناول كتب املنطق الالصوري مبادئ ومفاهيم عامة تُرشد الناقد يف عملية التقييم، كام 
أنها تستعرض أهم املغالطات املنطقية املتعلقة بكل مبحث من مباحث التقييم الثالثة، فهناك 
مغالطات منطقية متعلقة مبقبولية املقدمات وهناك مغالطات متعلقة بداللتها وأخرى متعلقة 

بكفايتها.
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فمثالً، من أشهر املغالطات املنطقية املتعلقة مببحث املقبولية هي مغالطة االستدالل باملطلوب 
أو املصادرة عىل املطلوب Begging the Question أو الدور Circularity. ومثاٌل لها مام 

تناولنا، املثال الثاين وبالذات يف املحاجة الرئيسية يف االستدالل من (4( و(5( إىل (6(. 

العامل البد له من سبب أول.  .4

الله عّز وجل يقول يف القرآن: (ُهَو األَوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِهُر َوالْبَاِطُن َوُهَو ِبُكلِّ   .5
ٍء َعلِيٌم(. يَشْ

إذاً،

السبب األول للعامل هو الله عز وجل.  .6

فهنا سنلحظ أن املقدمة الخامسة يف هذا املثال تفرتض النتيجة. فلو مل يكن القائل يسلم مسبقاً 
بأن املتكلم يف القرآن   أي الله عّز وجّل   هو السبب األول للعامل ملا أمكنه االستدالل عىل 
النتيجة استناداً عىل آية قرآنية. ولذلك نقول هنا أن املحاجج استدل باملطلوب أو وقع يف الدور.

وكذلك مثال، ومن املغالطات املتعلقة بالداللة هي مغالطة الداللة Irrelevance، ومثاٌل لها 
مام تناولناه، املثال الثالث، وذلك يف االنتقال من (1( و(2( إىل (4(، كام ييل: 

الربنامج اإلخباري املسايئ بدأ يف العام السابق يف تخصيص وقت أكرث لألنباء . 1
العاملية ووقت أقل لألنباء املحلية والرياضية. 

أغلب التعليقات يف العام السابق من مشاهدي القناة الفضائية كانت قلقة . 2
بخصوص كفاءة املحطة يف تغطية األخبار املحلية وأخبار الرياضة. 

إذاً،

يف سبيل جذب مزيد من املشاهدين للربنامج اإلخباري يجب أن نعيد حجم   .4
الزمن الذي كان مخصصا لألخبار املحلية وأخبار الرياضة.

ففي هذا املثال نلحظ أن املقدمات مل تكن ذات داللة يف النتيجة وذلك لعدة أسباب. أوالً، 
بينام تتحدث املقدمة الثانية عن قلق (مشاهدي القناة الفضائية( بشكل عام تتحدث النتيجة 
عن (مشاهدي الربنامج اإلخباري املسايئ( بشكل خاص. وهنا تظهر املشكلة يف أنه رمبا تكون 
نسبة مقدرة من مشاهدي القناة الفضائية الذين أدلوا بتعليقاتهم ليسوا هم ذات الفئة التي 
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تشاهد الربنامج اإلخباري املسايئ. ومن هنا ميكن أن يكون إبداؤهم لهذا القلق ليس له أي 
ارتباط بتقليل الوقت املخصص لألنباء املحلية والرياضية. ثانياً، بينام تتحدث املقدمة عن (قلق 
املشاهدين( املرجح أنه بسبب تقليل الزمن املخصص لألخبار املحلية والرياضية، تقفز النتيجة 
الزمن  حجم  بإعادة  املسايئ  األخباري  للربنامج  املشاهدين(  من  املزيد  (جذب  عن  للحديث 
الذي كان مخصصاً فيه لألخبار املحلية وأخبار الرياضة. فهنا، يف حدود املعلومات املوجود يف 
املقدمات، إن صحت، سيكون مقبوالً، أن نقول إن إعادة حجم الوقت املخصص قد (يزيل قلق( 
املشاهدين فيام يتعلق بتغطية القناة لألخبار املحلية وأخبار الرياضة، لكن املعلومات املوجودة 
ال تدعم أن ذلك (سيزيد( من عدد مشاهدي الربنامج اإلخباري املسايئ. وعليه، فنحن نقول 

إن مقدمات هذه املحاجة ليست ذات داللة يف النتيجة أو وقعت يف مغالطة انعدام الداللة.

 Ad Hominem بالقائل التوسل الخاطئ  مغالطة  الداللة هي  انعدام  ومن أشهر مغالطات 
 Fallacy، حيث تظهر هذه املغالطة حيثام توسلنا بيشء متعلق بالقائل عن صحة أو عدم 
أو  سني  أو  شيوعي  أو  شيعي  ألنه  مثالً  فرتفضه  بادعاء  شخص  لك  يتقدم  كأن  قوله.  صحة 
علامين وما إىل ذلك. ومن أشكال هذه املغالطة ما يعرف بـ مغالطة التوسل الخاطئ بعظيم

 Fallacious Appeal to Authority وهي مغالطة تنشأ حينام يُعتقد يف صحة ادعاء فقط 
بناء عىل عظم شخص ما  أو عظم جهة ادعته، كأن يعتقد مثالً يف صدق فتوى بعينها فقط ألنه 
قال بها العامل الجليل فالن وذلك دون النظر يف حجية االدعاء. ومن مغالطات انعدام الداللة 
مغالطة  وهي   Fallacious Appeal to Popularity بكثري  الخاطئ  التوسل  مغالطة  أيضاً 
تنشأ حينام نعتقد يف صحة ادعاء ما فقط لكرثة أو شيوع االعتقاد به، أو حينام ال نعتقد يف 
آخر بناًء عىل ندرة االعتقاد به. و كذلك من مغالطات انعدام الداللة مغالطة التوسل الخاطئ 
للقدم فقط  يحتكم  تنشأ حني  بقديم Fallacious Appeal to Tradition، وهي مغالطة 
ة أو الحداثة عىل عدم صحتها. فهذه  كدليل عىل صحة املعتقدات واآلراء أو يحتكم عىل الِجدَّ
املغالطات املنطقية التي استعرضناها تعترب  أخطاء منطقية فاعلة جداً يف تأسيس العديد من 
املعتقدات عند كثري من الناس، واالنتباه لها يف تكويننا الفكري يعني متتعنا بدرجة عالية جداً 

.Intellectual Autonomy من االستقاللية الفكرية

 كيف تطور من مهارات التفكير والمناقشة لديك ؟ 
تناولنا بشكل رسيع جداً خارطة عامة ألهم األدوات التي تقدمها مناهج املنطق الالصوري وقلنا 
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إن هذه األدوات ترتبط أساساً بتمييز وتحليل وتقييم الحجاج. وبدا جلياً أن املنطق الالصوري 
والتفكري النقدي، مجاالت متثل ركن الزاوية يف تطوير مهارات التفكري والنقاش وذلك ألنها متكننا 
من أداء هذه العمليات بفاعلية وذلك لقدرتها عىل إكسابنا قوالب ولغة نعرب بها عن أفكارنا 
تولدت  النشأة  حديثة  مجاالت  هي  النقدي  والتفكري  الالصوري  واملنطق  نقاشتنا.  بها  وندير 
بشكل أسايس يف عقد السبعينات من القرن املايض. واليوم هناك دوائر معرفية نشطة جداً يف 
كل العامل، وبالذات يف كندا وأمريكا وهولندا، تتوىل البحث يف هذه املجاالت وتُخِرج أعداداً ال 
حرص لها من املراجع والكتب واملجالت واملقاالت التي تؤلف تحت مسمى الحجاج أو املنطق 
الالصوري أو التفكري النقدي. ولألسف فإن حركة الرتجمة والتأليف يف هذا املجال يف املنطقة 
العربية ال توازي نظريتها يف الغرب. لذلك، فإن امتالك ناصية هذه املجاالت املهمة سيتطلب 

بدرجة كبرية التمكن من القراءة واالستامع للغة اإلنكليزية.

 :أوالً، من أيرس الكتب وأرسعها تناوالً يف املجال هو كتاب

 Asking the Right Question; A Guide to Critical Thinking,

By: M. Neil Browne and Stuart M. Keeley

النقدي واملنطق  التفكري  كتاب مميز وميلك فكرة عامة جيدة عن موضوعات  وهو 
الالصوري. وتوجد منه نسخة مرتجمة للعربية.  

:ثانياً، كتاب مرجعي بعنوان

A Practical Study of Argument

By: Trudy Govier

هذا الكتاب مميز جداً، ويعترب بني كثري من املتخصصني من أفضل الكتب املرجعية 
يف املجال، كام أن مؤلفته الكندية، الربوفيسور ترودي قوفيري، تعترب أحد أبرز مؤسيس 

املنطق الالصوري.

 ثالثاً، لدراسة كورسات عىل االنرتنت توجد عدة كورسات مميزة يف موقع كورسريا
ديوك Duke University األمريكية  جامعة  من  أساتذة  يقدمها   Coursera.org

.Thing Again بعنوان
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 رابعاً، للرغبة يف التعرف إىل األسس النظرية للمنطق الالصوري والتقاطعات بينه وبني
التفكري النقدي واملنطق الصوري وغريها من مجاالت الفلسفة، ميكن النظر يف هذا 

املرجع:

The Rise of Informal Logic; Essays on Argumentation, Critical 
Thinking, Reasoning and Politics

By: Ralph Johnson

الالصوري، وهذا  للمنطق  املؤسس  األب  الكتاب  رالف جونسون صاحب هذا  يُعترَب 
الكتاب عبارة عن مجموعة املقاالت التي كتبها يف حوايل عقدين من الزمان تأسيساً 

لهذا املجال ومدافعة عن أُسِسه النظرية. 

 عىل والوقوف  املجال  يف  التخصصية  املسائل  دراسة  يف  التوسع  يف  للرغبة  خامساً، 
النقاشات الدائرة  عىل مستوى املؤسسني والباحثني ميكن متابعة إصدارات مجلة:

Informal Logic Journal

تصدر هذه املجلة عن جامعة ويندسور الكندية University of Windsor، وهي 
وهي  الالصوري.  املنطق  مجال  يف  لألبحاث  األساسية  الحاضنة  تعترب  التي  الجامعة 
مجلة متاحة مجاناً عىل اإلنرتنت. توجد مجالت علمية أخرى غري متاحة مجانا كمجلة 

 .Argumentation

 أقسام أهم  ومعرفة  املجال  هذا  يف  التطورات  وأحدث  أهم  متابعة  ميكن  وأخرياً، 
الفلسفة املهتمة به يف العامل عرب هذا املوقع: 

https://ailact.wordpress.com
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يف تاريخ العلم وفلسفته
معاوية مأمون أحمد الرشيف1

مقدمة عن العلم وتاريخه وفلسفته:
“ظاهرة الِعلم أخطر ظواهر الحضارة اإلنسانية، وأكرثها متثيالً إيجابًيا لحضور اإلنسان -املوجود 

العاقل- يف هذا الكون”!

(مُيَْنى الخويل(

إنَّ العلَم ينبوٌع يفيض بالحكمة والخري، ويستثري من مكامن النفوس والعقول اليشء الكثري، 
به، وحني  لنا  ما ال عهد  وندرك  نعلم،  نكن  مل  ما  نعلم  الطويل. حني  َمواتها  يبعثها من  وقد 
والحياة؛  الكون  بحقائق  ويبرصنا  عقولنا،  الجهل ىف  مناطق  ما ميحو  العلم  شتاِت  من  نجمع 
عقولنا  وتتغلغل يف  آثارها عىل جوارحنا،  فتظهر  تفيض  نفوسنا حتى  (والرسور(  الغبطة  متأل 
اإلنسانية  الحضارة  سياق  ىف  وتسري  تنمو  إنسانية،  ظاهرة  العلم  دام  وما  لكن،  وأعامقنا. 
الحكمِة قد يطال  الرِش وغياب  بأن قدًرا من  اإلنسان؛ فالبد أن نسلِّم ونتوقع  وبفعل وصنع 
العلم  تاريخ  بقيمة  واالهتامُم  الوعُي  جاء  لذا،  حياتنا؛  واقع  يطال  قد  كام  العلمية،  منجزاتنا 
خطواتنا،  مبواقع  يبرصنا  املعرفة،  فروع  من  مهم  فرع  وبأنه  للعلم،  الفلسفية  النظرة  يف 
ومبكامن الخري والرش فيه. يقول (جون غريبني( ىف ِسْفرِه املاتع (تاريخ العلم( : »جاء االهتامم 
الحضارات،  لبناء  الدافعة  الُقَوى  أهم  عن  برشيٌة  ذاكرٌة  باعتباره  والعلامء  العلم  تاريخ  بنرش 
األصغر،  والكون  األكرب،  الكون  أعامق  إىل  النفاذ  عىل  وقدرتها  اإلنسانية  عبقرية  وعن 
متجددة”2.  نظريات  صورة  ىف  اإلنسان  حياة  ذلك  ىف  مبا  الطبيعية،  الحياة  قوانني   واستيعاب 
إن تاريخ العلم -إذن- هو تاريخ العقل اإلنساين والتفاعل بينه وبني الخربات واملعطيات والحواس 
والكون والحياة. إنه كام يقول (جورج سارتون( ىف (تاريخ العلم واإلنسية الجديدة( : “ إنه تاريخ 
الحضارة - ال تاريخ بضعة القرون األخرية - ، إنه تاريخ الكل الحضاري منذ أَبُْكر العصور (وبقدر ما 

درس علوم وتقانة الحاسوب ىف جامعة الخرطوم وجامعة العلوم والتقانة، وميتلك عدداً من الشهادات العاملية   1

ىف أنظمة التشغيل والشبكات وقواعد البيانات. بدأ ماجستري علوم الحاسوب بكلية العلوم الرياضية جامعة الخرطوم، لكنه 

أوقفه وبدأ بدراسة العلوم االجتامعية وفلسفة العلوم؛ نسبة للحاجة املاسة لهذه التخصصات وأدواتها ىف االرتقاء باإلنسان، 

ورفع الواقع والنهوض به. 
 للتواصل مع معاوية رشيف:

maowiasharief@yahoo.com

جون غريبني، تاريخ العلم، عامل املعرفة، الجزء األول، ص 9  2
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يتاح لنا الرجوع إليها حتى عرصنا الحارض(. إنه تاريخ ال يقترص علينا، أو عىل أصدقائنا، أو تاريخ 
إقليمنا، أو قارتنا، أو ساللتنا؛ بل تاريخ كل املاملك والبالد: شاماًل وجنوبًا، رشقًا وغربًا. إنه تاريخ 
 البرشية، ويف الحق تاريُخ جزٍء منها؛ ولكنه الجزء األساس الذي يظهرنا عىل التقدم خالل العصور”1.

كتابها  مقدمة  ىف  طريف(   (مُيَْنى  الدكتورة  عنه  عربت  الذي  هو  وفلسفته  العلم  تاريخ  إن 
(فلسفة العلم ىف القرن العرشين( بالتساؤل: “كيف بدأت أصول العلم بالبدايات األنرثوبولوجية 
مَنَا وتطور؟ كيف اتجه وسار عرب الحضارات حتى وصل إىل القرن العرشين  السحيقة؟ كيف 
عمالقًا باذخ العطاء -منذ الحضارات الرشقية القدمية والحضارات اإلغريقية والعرص السكندري-؟ 
ملاذا بلغ العلم القديم قمته يف رحاب الحضارة العربية اإلسالمية؟ كيف كانت املرحلة العربية 
الظروف  ما  الحديث؟  العلِم  مرحلِة  إىل  وجغرافيًا  وتاريخيًا  منطقيًا  املُْفِضية  املقدمة  هي 
الحضارية واملعرفية التي انبثق عنها -وبفعلها- العلم الحديث ىف أوروبا؟ كيف استقامت ىف 
املنزلة  الرياضيات  تحتل  ملاذا  الفلك؟  دور  ما  املختلفة؟  العلم  فروع  الواعد-  -الصاعد  نسقه 
الُعليا حتى تلقب بـ(ملكة العلوم( واملبحث الصوري الرفيع املرتفع عن شهادة الحواس؟ كيف 
اتحد االستدالل الريايض مع وقائع التجريب ىف بُنية الفيزياء لتعطي َمثاًَل أعىل للمعرفة بهذا 
ترتكز  مل  -وهي  الحيوية  العلوم  مَتَثَّلتْه  كيف  الفيزيوكيميائية؟  العلوم  سائر  استوعبته  الكوِن 
عىل االستدالل الريايض- وأيًضا العلوم اإلنسانية -عىل الرغم من االختالف النوعي لظواهرها-؟ 
العرشين  القرن  لفلسفِة  عصبًا  ليصبح  الريايض  املنطق  نشأ  كيف  قدًما؟  دفعها  وكيف ميكن 
عموًما؟ كيف تطورت بفضله أدوات فلسفة العلم خصوًصا، ومعالجتها لبنية النظرية العلمية؟. 
فيتضح كيف أن إمكان التقدم مفطور ىف صلبها، ىف أصفى وأقوى صياغة ملقولة الثورة والتقدم 
ىف حياة البرش...”2.ويجب أال نخلط هنا بني الفكرة يف التاريخ و»الفذلكة« أواملقدمة إليه، إذ 
إن املقدمة لعلم ما، هي مجرد عرض وتقديم ملَْولِد العلم، ونشأته، وأهم رجاله، ومواضيعه. 
هذا نحتاجه وال شك -وهو مهم ىف التمهيد للموضوع العلمي- لكن ما نعنيه هنا بتاريخ العلم 
مناهج  فيه،  املعرفة  نظريات  تطوره،  العلم،  بنشأة  يُعنى  الذي  (العلم   : -إجاماًل-  وفلسفته 
البحث فيه، مقوالته العلمية -كالحتمية والعلية واليقني واالحتاملية-، طبيعة القانون العلمي، 
املنظورات الكربى ىف هذا العلم، طريقة التحقق من املعرفة ىف العلم، وتخلق األفكار وتفاعلها، 
»ىف  العميقة  ومياهه  العلم  فلسفة  بحور  ىف  الغوص  إنه  للعلم....إلخ(.  املؤِسسة  واملقوالت 
لتاريخ  واملتقابلة  املختلفة  والرؤى  وفعالياتها،  ومراميها،  ومنحنياتها،  وإشكالياتها،  نصوصها، 
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العلم ومسريته عرب الحضارات«. إنه جزء مام يسميه املفكر املغريب طه عبد الرحمن بـ (فقه 
العلم(، وأحياناً يسميه البعض بـ(علم العلم - Science of science(، أي فَْهُمنا للعلم، وكيفية 

عمله، وماِهيْة مناهجه، وأسسه، وقيمه، وافرتاضاته املسبقة....إلخ.

ما أهمية تاريخ العلم وفلسفته؟
»فلسفة العلم من دون تاريخه خواء، وتاريخ العلم من دون فلسفته عامء”!

(إمري الكاتوش(

لقد كان إهامل أهمية تاريخ العلم قصوًرا كبريًا يف بنية التفكري العلمي وفلسفته، و كان حدثًا 
الفتاً يوم أن ارتبط  تاريخ العلم وفلسفته ارتباطـًا حقيقيًا وحميميًا، نتاًجا لتطور ومناء فلسفة 
العلم ذاتها ىف الثلث األخري من القرن العرشين. لقد كان فتًحا عظياًم للعقل الفلسفي والعلمي 
مًعا! وبعيًدا عن الغوص عميقـًا ىف بحور العلوم وفلسفاته- ولضيق املساحة- فإننا هنا سنعدد 
علم-  أيِّ  العلم-  بتاريخ  املعرفة  من  سنجنيها  التى  ة  الجمَّ والفوائد  األسباب  من  بعًضا  فقط 

وفلسفته:

أواًل: أنسنة الظاهرة العلمية.

إن العلم ِمن ُصْنع اإلنسان، وبيد اإلنسان وعقله املتأمل، الناظر يف الطبيعة وملكوت 
الساموات واألرض. هذه حقيقٌة أوضح من الشمس يف رابعة النهار، لكنها –ويا للحرسة- 
املستمر  بحثه  اإلنسان يف  العلم صنيعُة  إّن  الغيوم.  بعض  بفعل  أحياناً  تغيُب  حقيقٌة 
عن الحقيقة واملعنى وتنظيم حياته وتيسريها. إنه فعاليٌة ناميٌة باستمرار، كل خطوة 
إلنسان قابلة للتجاوز من إنساٍن آخر، للتقدم نحو آفاٍق أخرى، بيد أخرى، وعقٍل آخر.

ليس حكرًا عىل  الحياة وتيسريها،  الحقيقة واملعنى، وتنظيم  البحث عن  أن  وال ريب 
أمة. وإننا  الناس دون  أمٍة من  إنسان، وال عشريٍة دون عشرية أخرى، وال  إنساٍن دون 
“إذا استوعبنا املايض ىف مجموعِه، ووعيناه، ومل نقترص عىل عرٍص بذاته، وأحطناه بكل 
السالسل مجتمعة ال ببعضها وحسب؛ بَاَن لنا أن أناًسا من مختلف الشعوب قد أسهموا 
يف هذا العمل. وما من أحد يف استطاعته أن يتنبأ أين ومتى سوف تـُكتَشف الحلقة 
املفقودة ىف سلسلة من السالسل. ىف حني أن هذه الحلقات هي مستقلة متام االستقالل 
تاريخه،  يف  بالنظر  العلم هو  لتأنيس  األمثل  الطريق  أن  ريب،  عن مستكشفيها”1.وال 
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متاًما كام ننظر ىف كل املنتوجات اإلنسانية األخرى. أن ندرس نشأته، وتطوره، وشـَُعبه، 
وقضاياه عرب العصور. أن نُحلل دوراته ومراحله، تراكمه وانقالباته، انتصاراته وهزامئه، 
أن نعرف األسباب التى أدت لبطء تقدم العلم وتلك التى أدت الزدهاره؛ وسوف نقتنع 
-ويقتنع الناس- بأن منتوجات العلم ىف كل عرص كانت دامئًا -وأبًدا- منتوجات إنسانية. 
إن دراسة الطبيعة أو املجتمع أو اإلنسان ذاته، هي بالرضورة دراسة إنسانية، ومهام 
(أي  اإلنساين  األفق  ىف  محصورًة  ستظل  فإنها  املوضوعية،  ىف  الدراسة  هذه  اْجتَهَدْت 

ستكون عرضة للخطأ والصواب( وقد يكتنفها الحق وغريه.

والفراغ،  الرثاء  أهل  ومتعة  هواية  اآلن  يعد  مل  العلمي  النشاط  أن  إىل  التنبه  ينبغي 
حيث ميكن أن يكون الهتامماِت وقدراِت فرٍد وحده تأثريها العميق (من حيث اإلبداع 
العلمي( مع فريق محدود من الدارسني. أصبح العلم نشاطـًا مؤسسيًا ممتًدا ىف الزمان، 
وليس جهد فرد منعزل يف برج عاجي، أو مجتمع مستقل مكتٍف بذاته. ثم إن النشاط 
العلمي يتغذى يف احتضان املجتمع بفضل نظامه التعليمي وِقيَِمه االجتامعية والرتبوية 
التى تؤسس للحرية واإلبداع، ثم ما يقدمه العلم من مثار تكفل األمن والحرية والفهم 
مستطاعنا  بها”1.ويف  واالستمتاع  والطبيعة  الحياة  ظواهر  فهم  أعني  واملتعة،  واملنعة 
بالطبع » أن نصور إنسانية العلم بأسلوب أكرث تواضًعا، بأن نلقي نظرة تأمل عىل أدواتنا. 
إنها تبني لنا أن العلم مل يخلق بعقولنا ال غري، بل انه إىل حد أكرث كثريًا مام نتصور ىف 
العادة، مثرة أليدينا؛ أو بعبارة أدق: إن كثريًا من تفكرينا قد انبعث عن طريق الناحية 
بعض  أن  إيّل  يخيل  ولقد  مجهودنا.  من  اليدوي  بالجزء  أي  املحضة،  الفنية  الصناعية 
العلامء (ال املخرتعني وحسب( ال يستطيعون التفكري إال إذا اشتغلت أيديهم. (كام لو 
أنهم يف الغالب يفكرون بها( ولقد نصادف بالرضورة هذه النغمة االخرتاعية نفسها ىف 
ميدان الفن. فمن سامء املوسيقى التجريدية الرفيعة، إىل الرسم املوغل يف الحسية، نقع 
عىل كل لون يف ألوان االتجاهات العقلية ممثاًل متثياًل. وابتكار الفنان إمنا يتألف بدًءا 
ىف طيات ذهنه، وال يستخدم أدواته إال لِيُلِبس آراءه صورًة متحيزة، ىف حني أن غريه قد 
يتعذر عليه أن يدرك من ىشء، ما مل تهده الفرجون (الفرشاة( أو يوجهه األزميل (أداة 

النحت(2.
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)الفيزيائية  الطبيعية  العلوم  فصل  والثقافة، وخطورة  الرتبية  ىف  العلم  دور  ثانًيا: 

والحيوية( عن العلوم االجتامعية واإلنسانية.

لقد آمن جورج سارتون (1884- 1956(، (مؤسس تاريخ العلم ىف أمريكا واألب الروحي 
لجعله مبحثـًا ونظاًما أكادمييًا ىف القرن العرشين( بأهمية تاريخ العلم، ورآه »رضورة 
علمية تربوية ثقافية ىف آن واحد«، فأكَّد عىل أن الطريق إىل تأسيس جهد علمي مثمر 
ومفيد لإلنسانية هو ىف »تلقيحه بيشء من الروح التاريخية«، وكان يتساءل بحق: »كيف 
عىل  يقف  الذين  العظام  السابقني  وجهد  تخلقها  وكيفية  أفكاره  أصول  العالِم  يجهل 
أكتافهم؟!« أما بالنسبة للطلبة، فكان يرى (وبال جدال( أهمية تدريس العلوم وقيمتها 
مت للدارسني  العملية، ويرى أنها »تفقد كل قيمة تربوية لها، بل تصبح مرضة إن قُدِّ
كمعرفة بال تاريخ«. كان يدعو وينتظر من أساتذة العلم أن يقوموا بغرس نوع ما من 
الرتبية، ال أن يعلموا فنيات العلم وحسب؛ ألنه إذا مل يكن الغرض من العلم هو الرتبية 
أال نقرص  العلم- ميكن  تاريخ  التاريخ -وبخاصة  يقول: »إن دراسة  كان  فامذا يكون؟! 
اعتبارها عىل أنها نبع الحكمة واإلنسية، بل نتخذها هاديًا، ومرشًدا، ومقوًما لضامئرنا. 
إنها تساعدنا عىل أن نكون متواضعني غري مغالني وال متجانفني لكربياء تلقاء انتصاراتنا، 

وأن نظل شاكرين آملني عاملني بهدوء وبال هوادة ىف سبيل إنجاز واجبنا”1. 

إن العلم من دون تربية وأخالق قد يكون جرًسا للهدم، عوًضا عن أن يكون جرًسا للبناء 
يكون  أن  إىل  العلم  يَُوِفق رجل  أن  العلم من شأنه  تاريخ  الوقوف عىل  إن  واإلصالح. 
متسامًحا مع اآلخرين. إن “طرائق البرش رجراجة غري مستقرة ىف أكرث األمر؛ فاإلنسان 
ال يهتدي إىل الطريق السوي إال بعد أن يتسكع ويلتف حول ذاته زمًنا طوياًل، وبعد أن 
يضل ىف كثري من املنحنيات واملنعطفات املسدودة. إنه قلَّام يتبع أقرص طريق من كشف 
إىل آخر؛ ذلك بأن أقرص مسافة إمنا تُعرَف بعد الوصول إىل الكشف الجديد. وبنظرة إىل 
املاىض ميكن أن نستشف االتجاه الحقيقي لجهود اإلنسان من مجمل الطرق املضلة التي 
استغرقت وقته وطاقته. أما الفرص التى تُتاح لإلنسان (عىل ما فيه من نقص وعجز( 
فبمتابعة الجهد ىف تذليل الطريق، والوقوع ىف خطأ بعد خطأ يف املستقبل كام حدث يف 
املايض. وبداًل من أن يقسو ىف الحكم عىل أخطاء أسالفه، ينبغي له أن يكون شكوًرا لهم، 
حانياً عليهم ألنهم وقعوا فيها، وبذلك أخذوا بيده عىل أن يتنكبها، يجب عليه أال يغفل 
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أبًدا عن أنه إذا أتيح له أن يرى أبعد مام رأوا فإمنا كان ذلك ألنه واقف عىل أكتافهم”1.
إن تلقني املعرفة العلمية، بال تاريخ، وعىل أنها مجرد معلومات أو تعليم فني، لخطٌر 

َماِحق، علميًا وتربويًا وثقافيًا.

ذات  العريقة،  كامربدج  جامعة  ىف  التطبيقية  للرياضيات  أستاًذا  كليفورد(  (وليم  كان 
القدح املعىل ىف الرياضيات، وهو أول من تكفل بعرض هندسة رميان- هندسة السطح 
يف  مميزة  أبحاٌث  أيًضا  وله  فيها،  املساحات  وبحث طوبولوجيا  بريطانيا،  املحدب- ىف 
الجرب. ىف سياق نقده للُهوة التى اتسعت وتعمقت بني الدراسات الحديثة والدراسات 
الحديثة  العلوم  تدريس  عىل  االقتصار  »خطورة  من  كليفورد  يحذر  كان  اإلنسانية، 
واعتبارها الثقافة الشاملة، مع الجهل مباىض العلم«. ورأى كليفورد أن مباحث تاريخ 
العلم من شأنها أن تردم الهوة التي انشقت وتعمقت بني الدراسات العلمية الحديثة 
والدراسات اإلنسانية، كام تعرب عنها الفنون الحرة واآلداب. وميكن اعتبار دعوى كليفورد 
لورد (سنو( يف محارضته  بعد  التي فجرها فيام  املهمة  للقضية  إرهاًصا ومقدمة  هذه 
الشهرية (ثقافتان( والتي ألقاها ىف الجامعة التي عمل فيها كليفورد (جامعة كامربيدج( 
ىف العام 1959. كان لورد سنو عاملًا طبيعيًا محرتفًا يقيض نهاره مع العلامء، وأديبًا هاويًا 
يقيض أمسياته مع األدباء. افزعته الُشقة الواسعة بني الثقافة العلمية والثقافة األدبية، 
حتى أصبحا فريقني متقابلني لكٍُّل خصائصه ومنطلقاته، ويجهل أو يتجاهل اآلخر وعامله 
عالقته  عن  ورموز،  وأجهزة  كمضامني  العلم  فصل  واضًحا خطورة  بدا  لقد  ومنجزاته. 
بالحياة والثقافة مبعناها الشامل”2.وهناك اآلن بعض الجامعات (بفضل هذه الجهود 
العلوم االجتامعية  إنسانية، كام أن طلبة  الطبيعية مادة  العلوم  وغريها( تدرس طلبة 
وكليفورد وسنو، وكام  يتمنى سارتون  كان  كام  متاماً  علمية؛  مادة  يدرسون  واإلنسانية 
نتمنى نحن أن نفعل ىف مدارسنا وجامعاتنا؛ حتى نرأب هذا الفصام املُّر بني (الثقافتني(. 
وال شك أن لتاريخ العلم وفلسفته قدرة هائلة عىل رأب هذا الصدع، حني يؤدي إىل 

»أنسنة« الظاهرة العلمية، أى الوعي بها كظاهرة إنسانية، ومن صنع اإلنسان.

)Paradigms( ثالًثا: ىف فهم العلم وهضمه واستيعابه، واإلبداع وابتكار مناذج إرشادية جديدة

إن من أهم األسباب التى تدعونا لالنكباب عىل دراسة تاريخ العلم وفلسفته (بعد أن 
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نستفيد ونحلل نشوء وتطور الحضارات ونفهم هذا اإلنسان نفسه( هو أن نفهم -بشكل 

عميق- العلم ومواضيعه. إن اإلنسان -غالبًا- ال يهتم ويبدع يف علم ال يعرف شيئًا عن 

تاريخه وأفكاره ومواضيعه. وعىل العكس من ذلك، فإن الطالب كلام كانت معرفتهم 

به وقدرة عىل  أكرث معرفة  كانوا  اتساًعا ورحابة؛  أكرث  العلم وفلسفته وأفكاره  بتاريخ 

استيعابه وهضمه، ومن ثم تجاوزه واإلبداع فيه، وبالطبع، كانوا أكرث حكمًة وأدبًا يف 

االنتفاع به. إن من أصعب النظريات الفيزيائية (والتي يشكو الطلبة من عدم القدرة 

عىل فهمها واستيعابها( هي النظرية النسبية الخاصة آلنشتاين. وأظن أنه لو عدنا قلياًل 

القرن  َر -ىف  تَطَوَّ التاريخي، ورأينا كيف  النظرية ىف سياقها  املايض، وُوِضعت هذه  إىل 

التاسع عرش- أسلوُب فهم طبيعة الضوء؛ ألمكن حينئذ فهم النظرية واستيعابها. 

إنه ما من يشء مييز العلم، ويساعده عىل التطور والنمو والتجديد، أكرث من االعتامد 

التي  الفيزيقية  واألمناط  (التصورات  هي:  باختصار-  والنامذج-  النامذج.  دور  عىل 

بالنسبة  الكواكب  منوذج  فيه(.  أو  عنه  نبحث  عام  واضحة  لصياغة صورة  نستخدمها 

والنموذج  الجينية،  للوراثة  (مندل(  ومناذج  للغاز،  البلياردو  كرة  ومنوذج  للذرة، 

وتطور  منو  ىف  بفعالية  ساهمت  لنامذج  أمثلة  كلها  الحجم؛  كبري  لالقتصاد  (الكينزي( 

ويوقف   ، العلم  تقدم  -أحيانًا-  يعيق  قد  بها  والتمسك  النامذج  هذه  لكن  العلم. 

فاعلية  بقدِر ما هو  بوبر- ليس نسًقا مشيًدا  اإلبداع واالبتكار. والعلم- بحسب كارل 

بتاريخ  املعرفة  من  املستفادة  الفوائد  أهم  من  وإن  متواصلة.  وثورة  وصريورة  ومناء 

واملينوويني  والبابليني  والسومريني  املرصيني  (منذ  القرون  مدى  عىل  وفلسفته،  العلم 

واألشوريني والفرس واملسلمني، مروًرا بكوبرنيكس وحتى اليوم( هو أن النموذج العلمي 

قد يكون ناقًصا وال يُتاح له تفسري كل يشء، وقد ال يكون منوذًجا جيًدا باألساس.  وها 

واالبتكار: واإلبداع  العلم،  وتقدم  تطور  ىف  وأهميتها  النامذج  فكرة  يجيل  مثال   هنا 

من  سيااًل  (باعتباره  الضوء  عن  نيوتن  مفهوم  كان  عرش  الثامن  القرن  نهاية  »حتى 

ويرجع  كموجات.  الضوء  يرى  الذي  النموذج  دون  املهيمن  املفهوم  هو  الُجسيامت( 

العلمية، بقدر ما يرجع  العناية  ذلك إىل نفوذ نيوتن بقامته الشامخة واعتباره رسول 

إىل افتقاد أي برهان يؤكد أن نظرية الُجسيم هي األفضل حقيقة من النموذج املوجي. 

ولكن عىل مدى القرنني التاليني (أو نحو ذلك( تم استحداث فهم جديد للضوء، والذى 
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بنيَّ أواًل (وقبل كل يشء( أن نيوتن ليس معصوًما من الخطأ ىف كل ما قال. وهكذا وصل 

األمر ىف مطلع القرن العرشين إىل أنه حتى قوانني الحركة عند نيوتن ليست هى الكلمة 

الفصل ىف امليكانيكا. وواقع األمر أن نفوذ نيوتن أعاق التقدم من هذه الزاوية، حتى 

ميكن القول  (وباستثناء جهود هايغنز الذى أسلفنا ذكره( إنه منذ نهاية القرن الثامن 

عرش توافرت بيانات كثرية تعتمد عىل املشاهدة، فكان ىف وسعها (لو أننا التزمنا بها مع 

التحيل بقدر أكرب من الحامسة لها( أن تؤدي بنا إىل تثبيت دعائم النموذج املوجي قبل 

عقدين من تاريخ ما حدث يف الواقع. لقد توافر يف الحقيقة ما يرقى إىل مستوى الربهان 

عىل أن الضوء ينتقل عىل هيئة موجة قبل أن يظهر نيوتن عىل املرسح، عىل الرغم من 

عدم إدراك أهمية ذلك الرأي عىل نطاق واسع، ويا لها من حرسة تثري األمل! ولكن ما من 

أسف بعد فوات األوان، حني نتأمل إىل أي مدى كان ميكن للعلم أن يتقدم لو أن نيوتن 

تحول بفضل كتاب غرميالدي إىل النموذج املوجي«1.

العرشين،  القرن  ىف   )quantum theory الكوانتم  نظرية  (خاصة  العلم  تطور  و“مع 
بدا واضًحا أكرث فأكرث أن التصورات واألمناط الفيزيقية التي نستخدمها كمحاولة لصوغ 
صورة ملا يحدث يف نطاقات أكرب تتجاوز قدرات حواسنا؛ ما هي إال دعامات لخيالنا، 
وأن كل ما نستطيع هو أنه يف ظروف بعينها تسلك ظاهرة بذاتها وكأنها –مثاًل- وتر 
يتذبذب، وليست هي فعاًل وترًا يتذبذب (أو أي يشء آخر(. ومثة ظروف -كام سوف 
نرى فيام بعد- يكون من املمكن فيها أن يَْستَخِدم أفراد مختلفون مناذج مختلفة لتصور 
التنبؤات نفسها تأسيًسا  للتوصل إىل  الظاهرة نفسها، ولكن سيكون لكل منهم سبيله 
عىل الرياضيات، وبيان كيفية استجابة الظاهرة إزاء منبهات محددة. وإذ نستطرد قلياًل 
يف قصتنا سوف نجد أنه عىل الرغم من صواب قولنا أن الضوء يسلك سلوك املوجة يف 
ظروف كثرية (خاصة عند االنتقال من أ إىل ب(، فإنه ىف ظروف أخرى يسلك كأنه سيال 
من جسيامت دقيقة، مثلام قال نيوتن متاًما. نحن ال نستطيع القول إن الضوء موجة أو 
جسيم؛ إمنا نقول فقط إنه ىف ظروف معينة يكون مثل موجة أو مثل جسيم. ومثة تناظر 
آخر (اعتامداً عىل علم القرن العرشين أيضاً( ميكن أن يساعدنا عىل توضيح الفكرة. كثريًا 
 Big ما يسألني البعض إذا ما كنت أؤمن حقيقة بحدوث ما نسميه (االنفجار العظيم
bang( واإلجابة املفضلة عندي هي أن الدليل الذى بني أيدينا يتسق مع الفكرة القائلة 
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إن الكون كام نشاهده اليوم تطور من حالة حارة وكثيفة (االنفجار العظيم( منذ حواىل 
13 بليون سنة. وحسب هذا الفهم فإننى أؤمن بحدوث االنفجار العظيم. بيد أن هذا 
يختلف عن اإلميان (كمثال( بوجود نصب تذكاري ضخم لـ(هوراتيو نلسون( يف ميدان 
(ترافلغار(؛ إذ إنني شاهدت هذا النصب التذكاري وملسته بيدي؛ ومن ثم أؤمن بأنه 
هو  العظيم  االنفجار  منوذج  ولكن  العظيم،  االنفجار  أملس  ومل  أشاهد  مل  إنني  هناك. 
الوسيلة األفضل التى أعرفها لتصور كيف كان الكون ىف املايض البعيد. هذا عالوة عىل 
أن تلك الصورة تتسق مع املالحظات املتاحة والحسابات الرياضية التى بني أيدينا (*(. 
ومتثل هذه جميًعا نقاطـًا مهمة عىل مدى الطريق ونحن ننتقل من العلم الكالسييك 
إىل  وصواًل  ونلمسها(،  نراها  التي  األشياء  مع  عام-  -بشكل  يتعامل  (الذي  نيوتن  عند 
أفكار القرن العرشين (التي تتعامل -مبعنًى من املعاين- مع أشياء ال نستطيع رؤيتها أو 
ملسها(. لذلك فإن النامذج مهمة وعامل مساعد، ولكنها ليست هي الحقيقة؛ ومن ثم 
فإن الحقيقة العلمية كامنة ىف املعادالت. وهذه املعادالت هي اليشء املهم الذي توصل 

إليه ماكسويل”1.

يف منطِقِه عن الثورات العلمية، يقرر (جاستون باشالر( : »تتضمن أزمات النمو الفكري 
إعادة نظرًة كلية يف منظومة املعرفة«. لذلك فإن النامذج مهمة وعامل مساعد يف تصور 
املسائل العلمية، ولكنها ليست الحقيقة كاملة، فقد تتعرض النامذج والنظريات ألزمات 
حادة. لقد قال (هوايتهد( يوًما ما عن هذه النامذج والنظريات املتنافسة إن لكل منها 
يجدوا  مل  الذين  (ُمجدديه(  أو  (ُمحدثيه(  العصور  لكل عرص من  إن  ازدهار(.  (فرتات 
مندوحة عن االعتقاد بأن مناذجهم أتَمَّ وأكمل من مناذج القدماء، وهنا تأيت أهمية تاريخ 
العلم ىف تصحيح مثل هذه االعتقادات، وتحثنا (نحن أهل هذا العرص( عىل أن نصنع 

مناذجنا ونواصل املسري -بتواضع- ىف بناء وإكامل منظومة اإلنجازات البرشية.

رابًعا: تأثري العلم عىل املناحي الدينية والفلسفية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافية.

يقول (أليكس روزنربج( ىف كتابه (فلسفة العلم- مقدمة معارصة( :

»كانت هناك ِسَمة أخرى مهمة لتلك النظرة التي هيمنت عىل العامل قبل نيوتن. فسلوك 
كل يشء ىف العامل، بل كل حركة ىف الواقع، حتى حركة أقل األشياء غري الحية؛ كلها موجٌه 
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تندفع تجاه غاية ما، ولكل نوع مختلف من األشياء  لهدف، وكلها ذات غرض، وكلها 
التى  الخواص  تلك  وهي  األساسية-  خواصه  أو  طبيعته  تعكس  وغايٌة  وهدٌف  غرٌض 
منحت األشياء هويتها، وصنعتها من النوع الذي هي عليه. وهكذا -وكام تقول األغنية- 
إليه  الذي تسعى  الهدف  أيًّا ما كان  الطري أن يطري(،  السمك أن يسبح، وعىل  : (عىل 
الطيور ىف طريانها، واألسامك ىف سباحتها. إن الصلة واضحة بني نظرة العلم إىل العالَم 
قبل نيوتن، وبني نظرة الديانات التي سادت قبل الثورة العلمية. وقد أطاحت إنجازات 
كبلر وجاليليو ونيوتن خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش بتلك النظرة إىل العامل 
متاًما، واستبدلت بها ميتافيزيقا تعكس إنجازاتهم النظرية. وكان ىف لبِّ تلك اإلنجازات 
اكتشاف قوانني الحركة الساموية والحركة األرضية بواسطة كبلر وجاليليو (عىل التوايل( 
ثم استنباط كل منظومة منهام منطقيًا من منظومة واحدة من القوانني األكرث أساسية 
ال  وحيث  والنهايات،  واألهداف  للغايات  القوانني  ىف  مكان  ال  حيث  نيوتن،  بواسطة 

سلسلة من املاهيات املختلفة والطبائع التى تنتج عنها االختالفات يف السلوك.

َ أن قوانني كبلر عن حركة الكواكب وقوانني جاليليو عن  لقد كان إنجاز نيوتن هو أنه بنَيَّ
الحركة األرضية، ومعها الكثري من التعميامت األخرى حول الحركة ىف خط مستقيم، وىف 
َ أنها جميًعا من املمكن استنباطها  بنَيَّ املائلة، والطفو؛  منحنى، والبندول، واملستويات 
من مجموعة واحدة مكونة من أربعة قوانني، وهي قوانني تسكت عن ذكر الغايات أو 
النهايات أو األغراض أو املاهيات أو الطبائع؛ إنها قوانني تشري فقط إىل الخواص الفيزيقية 
الهامدة -العجامء- متاًما لألشياء: كتلتها، ورسعتها، وعجلتها (تسارعها(، واملسافات بني 

بعضها والبعض اآلخر، باإلضافة إىل قوة جاذبيتها.

وبهذا الشكل فقد أتاحت لنا ميكانيكا نيوتن أن نستغني متاًما عن األهداف واألغراض 
والغايات باعتبارها خواصاً كان العلم السائد قبل نيوتن يستحرضها ليفرس سلوك النظام 
العامل، ونظرية  النظر إىل  ِوْجَهة من  نيوتن بذلك  الفيزياىئ. وقد شجع نجاح ميكانيكا 
ميتافيزيقية، أصبح العامل الفيزيايئ وفقاً لها مجرد آلية مهولة -تعمل كالساعة- ليس فيها 

مكان للغائية من النوع الذي ناقشناه يف الفصل الثالث«1.

إذن، لقد صورت نظرية نيوتن الكون ككتل مادية تتحرك عىل سطٍح مستٍو عرب الزمان 
واملكان املطلقني (وامليكانيكا هي علم حركة األجسام(. إذن فالكون –بالتأكيد- نظام 
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ميكانييك. وهذا التصور امليكانييك للكون الذي رفعته نظرية نيوتن عىل رؤوس األشهاد 
هو التمثيل العيني النطلوجية الحتمية. والواقع أنه ال حتمية علمية بغري امليكانيكية؛ 
أي بغري النظر لكل الكون بكل محتوياته وعنارصه وظواهره عىل أنه مرتتب ىف صورة 
بواسطة  تلقائيًا  تسري  متجانسة(  مادة  (من  ذاتها  عىل  مغلقة  ضخمة  ميكانيكية  آلة 
ِعلَلِها الداخلية. وتبًعا لقوانينها الخاصة يف مسار، تفيض كل حالة من حاالته اىل الحالة 
التالية. وبعد أن وضع العلامء فَرَْض األثري (وهو وسط  ال نهايئ املرونة، كثافته أقل من 
الهواء( افرتضوه بوصفه ميأل كل الفراغات يف اآللة امليكانيكية العظمى، بحيث يحمل 
التفسري امليكانييك، وبعد أن اكتشفوا أن املادة  الضوء واإلشعاعات لتندرج بدورها ىف 
الحية مؤلفة من الذرات نفسها التي تؤلف املادة الحية، وأنها بالتايل تخضع للقوانني 
نفسها، وتصوروا أن الحياة أيًضا ذات طابع ميكانييك، وأن اإلنسان ال يعدو أن يكون آلة 
ميكانيكية حية (وإن تكن أكرث تعقيًدا( والعقل بدوره هكذا.بعد هذا أيقن العلامء أنه 
يستحيل أن يفهموا أي يشء بغري أن يصطنعوا له منوذًجا ميكانيكيًا، وأن التفسري الوحيد 

املمكن لهذا الكون، ككل وأجزاء هو التفسري امليكانييك«1.

وباملثل: »اعتقد كثري من البيولوجيني وعدد غري قليل من الفالسفة أن البيولوجيا التطورية 

أو  والغرض  اإلنسان،  طبيعة  تحديد  مسألة  الفلسفة  من  اسرتجعت  قد  (دارون(  بعد 

املغزى من حياته. كام اعتقَد بعض البيولوجيني والفالسفة أن الدارونية تبني أن الطبيعة 

البرشية ال تختلف إال يف الدرجة عن الحيوانات األخرى. وقد ذهب هؤالء املفكرون إىل 

أن نظرية االنتقاء الطبيعي تـُظهر أنه ال توجد طبيعة برشية متميزة، وال أي غرض أو 

أي مغزى متميز للحياة. وهم يقولون بأن اإلنجاز العظيم لداروين يتمثل ىف برهنته عىل 

عدم وجود أشياء مثل الغرض والغايات والنهايات واملغزى أو املعقولية ىف الكون، فام 

ذلك كله إال مجرد غطاء نخلَُعُه عىل التكيفات التى نراها يف الطبيعة؛ وهي التكيفات 

التي هي يف الواقع مجرد نتيجة لغربلة البيئة الدؤوب للتنويعات العمياء، مام يؤدي إىل 

ظهور ما يبدو وكأنه تصميم (Design(. ولهذا السبب تحديداً تعرضت نظرية التطور 

ملقاومة واسعة، حيث يعتقد البعض أنها تُوِهم بأنها أجابْت عن أسئلة كان يجب تركها 

للفلسفة أو حتى رمبا للدين. وسواء اتفق املرء مع نظرية داروين لالنتقاء الطبيعى أم ال، 

إال أنها مثال مؤثر للكيفية التي تؤثر بها اإلنجازات العلمية يف الفلسفة، وذلك بتحريض 
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الفكر للتعامل مع أسئلة ال يستطيع العلم نفسه تقديم الربهان عىل إجابتها”1.

لقد أصبحت نظرية نيوتن- امليكانيكية الحتمية- خياراً فلسفيًا رائجاً، انضم إليها  فكر 

املوروث  ىف  لالختالف  نتيجة  وأنه  والتكيف،  والتعقيد  التنوع  حول  التطوري  داروين 

الجيني واالنتقاء الطبيعي البيئي، ليصبح الكالم عن َعالَم له معنى أو هدف أو ذكاء 

ل إليها نيوتن، نوًعا من  خارج هذه الحتمية (التي هي يف دقة عمل الساعة(، والتي تََوصَّ

اللغو امليتافيزيقي! ولقد كان ذلك -كام يقول روزنربج- »نتيجة فلسفية بالغة العمق، 

تذهب أبعد من مجرد الحتمية من خالل إثبات أن الغاية ىف الطبيعة ما هي إال وهم. 

وما بني نيوتن وداروين تقوم املصادر العظمى للامدية الفلسفية أو (املذهب الطبيعي(، 

َضْت جانبًا كبريًا من الفلسفة التقليدية ىف مجال امليتافيزيقا، ويف مجال فلسفة  التي قَوَّ

العقل، والتي- لذلك- قد تهدد الفلسفة األخالقية«.

منذ ذلك املوقف النيوتني (العلمي(، صار جل املوقف العلمي الغريب املعارص- بكافة 

تحكمه  الكون  هذا  أنَّ  عىل  اتفاقه  مثل  عىل يشء  يتفق  ال  يكاد  وتوجهاته-  مدارسه 

وتسريه قوانني دقيقة جامدة، وأنه ال يحتاج إىل يشء من خارجه (إاَِله أو أيًا ما كان( 

لريعاه ويحفظه أو ليتدخل ىف شؤونه! لقد أصبحت ابستمولوجية العلم/نظرية املعرفة 

تَُقوُم أساًسا عىل املشاهدة، والتجربة، وقليل من امليتافيزيقية العقلية، وال ىشء آخر. 

والحياة  والكون  اإلنسان  عن  يقينية  حقائق  به  الوحي  أن  نؤمن  كمسلمني-  ونحن- 

كمقدمات  تُوَضع  أن  ميكن  يقينها(  ىف  جدال  ال  كلية  قضايا  بصحتها،  ُمَسلٌَّم  (حقائق 

لَنْخُرَج منها بنتائج رضورية وصحيحة.

الخاتمة:
ُن لها، ثم ما تلبث أن تتحرك منزاحة عن  »إن روح البحث واالستكشاف قد تَهُّب حيثام يَعِّ

مواطنها األصلية«. 

(جورج سارتون(

البسط:  من  نوفيها حقها  أو  هنا  نذكرها  مل  التي  واملعارف  الفوائد  من  الكثري  هناك  بالطبع، 
فهم الرشوط املوضوعية لبذر ومنو وإمثار شجرة العلم، تجنب مخاطر العلم التي باتت تهدد 

ليكس روزنربج، فلسفة العلم: مقدمة معارصة، املركز القومى للرتجمة، ص 15-14  1
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الحياة عىل كوكب األرض والسعي ىف إيجاد حلول ناجعة لها، تأثري العلم عىل املناحي الفكرية 
العلم مثل:  املطروحة ىف فلسفات  القضايا  والثقافية....،  والسياسية واالقتصادية واالجتامعية 
والتجربة،  العلم،  وماهية  واالستنباط،  واالستقراء،  والعلية،  والسببية،  العلم،  ابستمولوجيا 

واملنظورات، واملناهج الفلسفية ىف العلم....إلخ.

والبد من الدعوة أخريًا إىل اكتساب الباحث والطالب لألدوات املعرفية ىف تاريخ وفلسفة العلم 
عن طريق دراستها والدعوة إىل تدريسها بعمق ىف املدارس والجامعات، وأن يُبُْذل ىف سبيل 
ذلك الغايل والنفيس. إن إعطاء مقدمات أو محارضات عن تاريخ العلم وفلسفته (مع أهمية 
ذلك ىف تصور العلم( إال أنه غري كاٍف إلشباع العقل بقضايا العلم وأفكاره؛ إذ ينبغي أن يسعى 
لجذرها  ُوصواًل  املجال،  يف  قيلت  التي  والقضايا  اآلراء  استيعاب  إىل  العلمي(  مجاله  ىف  (كٌل 
الفلسفي الذي انطلقْت منه وبُنيت عليه. دراسة تاريخ العلم- أُي علٍم- وفلسفته ينبغي أن 
ي الدراسة -بصورة متواصلة-، وتُزاد الجرعة بتقدم الطالب ىف ذلك العلم؛ حتى  يتخلل كل ِسنِّ
يترشب الطالب والباحثون روح العلم، وتنُضج فيهم الرغبة ىف فهم أفكاره ومواضيعه، وتنمو 

فيهم املعرفة بالطبيعة البرشية للعلم واإلنسانية العميقة التي تثوي فيه.

بينه  والتفاعل  اإلنساين  العقل  تاريخ  املقدمة( هو  أسلفنا يف  (كام  العلم وفلسفته  تاريخ  إن 
وبني الخربات واملعطيات والحواس، والكون والحياة. إنه كام يقول (جورج سارتون( ىف (تاريخ 
العلم واإلنسية الجديدة( : »إنه تاريخ الحضارة - ال تاريخ بضعة القرون األخرية - ، إنه تاريخ 
الكل الحضاري منذ أَبُْكر العصور (وبقدر ما يتاح لنا الرجوع إليها حتى عرصنا الحارض(. إنه 
تاريخ ال يقترص علينا، أو عىل أصدقائنا، أو تاريخ إقليمنا، أو قارتنا، أو ساللتنا؛ بل تاريخ كل 
املاملك والبالد: شاماًل وجنوبًا، رشقًا وغربًا. إنه تاريخ البرشية، أو يف الحقيقة هو تاريُخ جزٍء 
العصور«  .وإن جزًءا من تصورنا  التقدم خالل  الذي يظهرنا عىل  الجزء األساس  منها؛ ولكنه 
دراسة  عىل  يقوم  وفلسفته(  العلم  تاريخ  لدراسة  اتباعها  نرى  (التي  للخطة  املُِخل  املُخترص 
تاريخ الحضارات اإلنسانية نفسها؛ ما دام العلم ظاهرة إنسانية تنمو وتتدفق ىف سياق الحضارة 
اإلنسانية وبفعل اإلنسان نفسه. أن يُْدرَس تاريخ الحضارات مرتبًا ترتيبًا زمانيًا، مع الرتكيز عىل 
م فيها العلم، مع دراسة تََقُدم فروع املعرفة املختلفة  اللحظات التاريخية والحضارية التى تََقدَّ
م عىل وجوه عديدة، مثل أن تقسم  خالل تلك العصور. إن هذه الدراسة مُيِْكن أن تَُنظَّم وتَُقسَّ

إىل أربع أو خمس مراحل حضارية، كل منها يُْدرَس ويقرأ فيها ما يتيرس:

1- العصور والحضارات القدمية (الفرعونية والهندية والصينية واإلغريقية....إلخ(.
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2- العصور اإلسالمية.

3- العرص الوسيط والقرنني السادس عرش والسابع عرش.

4- من القرن الثامن عرش حتى القرن العرشين.

5- القرن الواحد والعرشين، ودراسة آخر ما وصلت إليه العلوم من خالل دراسة أحدث 
املنظورات والنظريات العلمية.

كل ذلك مع التنبيه عىل أهمية السعي إىل تحقيق التكامل املعريف عن طريق الربط بني املجاالت 
والتطوير ىف  البحث  األخرى( عىل  العلوم واملعارف  (من  يُعني  ما  للوقوف عىل كل  املعرفية، 
تنمية مهارات  إيجابية ىف  ثقافيًا علميًا شاماًل، يؤثر بصورة  مجالنا املعني، والذي يخلق إطاًرا 
أفقنا إىل أبعد من حدود املقررات  ع  البناء، وتََوسُّ الفلسفي  النظري  العلمي، والتأمل  التفكري 

التقليدية التى درسناها يف مراحل التعليم املختلفة.

إن العلم مل ولن يبلغ النهاية بعد. ومثل هذه الجهود الهادئة الطيبة من (الباحثني السودانيني( 
قد تثمر -يوًما ما- حضارًة تَهُّب علينا مبا نشتهي، ونتمنى.
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هل يستحق السودان فعالً أن نعمل من أجله؟
الدكتور طارق أحمد خالد1

مقدمة:
قال الشاعر2:

 قالوا له: الحريق يف البلد،
 هل مّس –قال- يف شارعنا أحد؟

    *** 
 قالوا له النريان يف شارعكم
 تلتهم األشجار والحجارة

 أطارت –قال- منها صوب بيتنا رشارة؟
*** 

 قالوا له: رماداً صار بيتكم
 هذا املساء

صاح: غرفتي، وأجهش بالبكاء !

وقال آخر3:

 ولو أين ُحبيت الخلد فرداً *** ملا أحببت بالخلد انفرادا 
فال هطلت عيلَّ وال بأريض *** سحائب ليس تنتظم البالدا

بني هذا الشاعر وذاك، يستبني لنا طيٌف من عالقة اإلنسان باآلخرين، منتهى  التقوقع يف الذات 
يف مقابل نكران للفردية مع متاهي كامل يف ذات الجامعة. وبني هذا وذاك، تتشابك وتتداخل 
وتتعارض رؤى االنتامء. من هنا يربز ذلك السؤال املقلق املوجع: هل يستحق السودان فعالً 

أن نعمل ألجله؟

استشاري إدارة مرشوعات وهندسة برمجيات و محارض بكلية الهندسة جامعة الخرطوم و مساعد مدير إدارة   1

نظم الدفع والتقنية املرصفية، بنك السودان املركزي (سابقاً(. عمل كذلك كمدير عام رشكة األنظمة املالية واملرصفية (سابقاً(. 

شارك يف وضع املعايري العاملية إلدارة املرشوعات (معهد إٍدارة املرشوعات( بالواليات املتحدة شارك يف وضع املعايري العاملية 

لهندسة الربمجيات (معهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات( بالواليات املتحدة.

2  كامل الجزويل: قصيدة »مثقف«

3  أبو العالء املعري: سقط الزند



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

90

يأيت هذا السؤال يف زمن أصبحت الهجرة (ال االغرتاب( عنواناً لهذه املرحلة، والبقاء يف الوطن 
املراجعات  تبدأ  ما  عادة  الظروف  هذه  مثل  يف  بطيء.  انتحار  محض  البعض  وعند  تضحية، 
القاسية ويرشع الناس يف طرح أسئلة عن أشياء كانت تبدو من قبل ثوابت شديدة الرسوخ. من 

هنا تكمن مرشوعية السؤال.

بدءًا : ما هو الوطن؟
التي  الوثيقة  وتلك  امليالد  واألصدقاء، وشهادة  األهل  مع  نشأ  ولد وحيث  يراه حيث  البعض 
يعرفنا من خاللها العامل وتسمى “جواز سفر”. يف املقابل يرى آخرون أن الوطن حيث تُحرتم 
إنسانيتك ويتاح لك تحقيق ذاتك. سعيد الحظ بني بني البرش من تجتمع يف أرضه الرؤيتان، 
امليالد(  وشهادة  (الجغرافيا  فالوطن  الرؤيتني،  بني  الواضح  التناقض  يف  اآلن  تعاستنا  ومكمن 
تُنتهك فيه إنسانيتنا ونعجز فيه عن تحقيق ذواتنا. لذا من حق الجميع أن يتساءل ومن حق 

الجميع أن يبذل جهداً يف تقديم اإلجابة.

هل قام أحدنا باختيار أمه وأبيه وجنسه ولونه؟ كل هذه األشياء التي تشكل جانبا كبرياً من 
ذواتنا قد تم تحديدها سلفاً خارج إرادتنا ووعينا، وليس لنا سوى التعامل معها. حيث نشأنا 
وتعلمنا وشهدنا شقاوة الصبا ومترد املراهقة ثم التدرج يف مراحل النضوج، قمنا بوعي أو بدونه 
بتكوين شبكة شديدة التعقيد مع الزمان واملكان واألشخاص فشكلت لدينا نوعاً من االنتامء 
لتلك البيئة الجامعة لكل هذه األشياء، فمثلت نافذة نطل منها عىل املفهوم الواسع ملصطلح 

الوطن. 

عندما يحدث التناقض بني ما نرغب يف فعله من طموحات مرشوعة يف عيش كريم، وما تضعه 
هذه البيئة املحيطة من عقبات، نجد أنفسنا يف مفرتق الطرق، إما أن نرتك الجمل مبا حمل 
لنبحث عن بيئة جديدة وانتامء جديد وإما أن نبقى حيث نحن. ال يعني هذا أن هناك طريقني 

ال ثالث لهام وهنا مربط فرس هذا املقال.

إذن، هل يستحق السودان فعالً أن نعمل ألجله؟ إن كان باإلمكان أن ننتزع من ذواتنا بالكامل 
ذلك االنتامء ألهلنا وأصدقائنا، وتلك الشبكة من العالقات التي بنيناها عرب سنوات التكوين، 
ثم نستبدلها بعالقات جديدة تجعلنا بالفعل ننىس وال نأىس ملا يحدث للسودان. إن كنا بالفعل 

نستطيع ذلك أقول إن اإلجابة القاطعة هي: ال يستحق السودان أن نفعل شيئا ألجله. 

إن كنا نستطيع أن نستبدل ذواتنا كمن يخلع جلداً فيستبدله بآخر أكرر أن اإلجابة املبارشة 
هي: “ال يستحق السودان أن نفعل شيئاً ألجله”. لكن إن أصابنا يشٌء من التفاعل ولو من قبيل 
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تتبع األخبار وَعِجزنا أن نخلع الظفر من اللحم ولو  بعد حني، تصبح اإلجابة الساطعة هي نعم. 

إنسانيتنا  فيه  تُحرتم  مكاناً  الجغرافية  الرقعة  تلك  تصبح  عندما  التساؤل  سيختفي هذا  قطعاَ 
ق فيه ذواتنا. إذن إن كنا نرغب يف أن نجعل هذا البلد مكاناً يليق بحياتنا كبرش عندها  ونُحقِّ
ننتقل من مرحلة: “هل يستحق السودان فعالً أن نعمل ألجله؟” ملرحلة: “كيف نعمل ألجله؟”.

السودان : كيف نعمل ألجله؟
الحديث من كلامت عىل  يندر أن يخلو  هذا  الحديث يف مجالسنا  نتبادل  املستقبل: عندما 
شاكلة: نحن من بنينا الخليج –عندما دخل التلفزيون للسودان يف الستينيات كانوا كذا وكذا– 
يف  الجامعات  رائدة  كانت  الخرطوم  –جامعة  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أسسنا  من  نحن 
إفريقيا والوطن العريب– إلخ من قبيل األحاديث التي تعزي النفس املكلومة لفقد عزيز لديها. 
لألسف مل يكن هذا العزيز املفقود سوى املستقبل فطفقنا نناجي املايض. إذن ال بارقة لألمل 
سوى برتك اجرتار املايض (إال من قبيل الدراسة والتحليل( والنظر للمستقبل، إن كنا نرغب أن 
النفس  تعزية  أما  املستقبل،  مكانه  والتغيري  الفعل  البسيطة.  وجه هذه  مكرمني عىل  نعيش 

فمكانها املايض الذي ال يغني وال يسمن من جوع.

التخطيط: تتملك عقلنا الجمعي حالة من العشوائية من أقىص سلم السلطة إىل أدىن ترصفات 
اإلنسان العادي. مل نتعلم أن نخطط للغد فاملستقبل بيد الله وليس لنا يد فيه، عليه: “أرصف ما 
يف الجيب يأتيك ما يف الغيب” و“إن جريت جري الوحوش غري رزقك ما بتحوش” وهكذا ترشبنا 
مبجموعة من القيم السالبة، فأقعدتنا عن الفعل اإليجايب تاركني الساحة فارغة ملن يرسقون 
مستقبلنا. ومبا أن الفعل مكانه املستقبل ال املايض فال مكان لفعل ناجح إال بالتخطيط العلمي، 

فالنوايا الطيبة ال تجدي وحدها فتيالً.

قيمة العلم: مبا أن محور مجموعة املقاالت ينصب يف مجرى البحث العلمي، وجب أن نتوسع 
قليالً يف هذا املنحى. عندما ننظر لدول صارت اآلن يف موضع السيادة من العامل مثل اليابان 
والهند وكوريا الجنوبية، دول كانت يوماً يف أسفل السلم، نجد أن الجامع بينها هو الفقر املدقع 
يف املوارد الطبيعية مقارنة مع دولتنا الغنية مبواردها. إذن ما الذي صنع الفارق؟ لن نتعب كثرياً 

فلدينا من البيانات ما يكفي للحديث عن ثالثية: التخطيط والبرش والعلم. 
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الجدول أدناه 1 يظهر الدول العرش صاحبة أعىل ناتج قومي إجاميل يف العامل للعام 2015.  

الناتج القومي اإلجاميل (مليون دوالر(الدولة#

17,348,075الواليات املتحدة1

10,356,508الصني2

4,602,367اليابان3

3,874,437أملانيا4

2,950,039اململكة املتحدة5

2,833,687فرنسا6

2,346,583الربازيل7

2,147,744إيطاليا8

2,051,228الهند9

1,860,598روسيا10

نظرة رسيعة للجدول السابق تجعلنا نضع املالحظات التالية:

تخلو القامئة من وجود أي دولة من منظومة الدول النفطية.. 1

جميع الدول املتصدرة للقامئة تنتمي ملنظومة الدول الصناعية.. 2

تضم القامئة دوالً فقرية من ناحية املوارد الطبيعية مثل اليابان والهند وال تقارن مع . 3

ما منتلكه نحن من موارد.

الهند والربازيل حتى وقت قريب كانتا يف عداد الدول الفقرية.. 4

الجدول أدناه2 يوضح حجم الرصف عىل البحوث والتطوير، ونجد فيه أيضاً الغياب التام 
ملنظومة النفط وظهور كوريا الجنوبية كقادم جديد.

1  تقرير صندوق النقد الدويل للعام 2015

تم تجميع املعلومات والبيانات من موسوعة ويكيبيديا  2



الَدِليُل اإلرَشاِدُي لطالِب الَبَكاُلورُيوِس و الِدَراَساِت الُعْليا في السوداِن

93

الدولة#
الرصف عىل البحوث 

والتطوير (بليون دوالر(

النسبة املئوية من الناتج القومي 

اإلجاميل

%473.42.74الواليات املتحدة1

%370.12.05الصني3

%170.83.58اليابان4

%106.52.84أملانيا5

%91.64.29كوريا الجنوبية6

%47.90.82الهند8

%58.42.26فرنسا7

%43.71.70اململكة املتحدة9

%42.61.19روسيا10

استثامري عاٍل عىل  بعائد  يتميز  الذي  املعرفة  اقتصاد  تنامي  بالدراسة،  الجديرة  الظواهر  إن 
الرصف املبذول يف البحوث والتطوير، مع حجم ضئيل من رأس املال واألصول امللموسة مقارنة 
مع االقتصاد التقليدي، إضافة إلنتاج بضائع غري ملموسة (Intangible( مثل صناعة الربمجيات 
التي جعلت رشكة مثل مايكروسوفت تحقق عائدات بواقع 93.6 بليون دوالر يف العام 2015 
مقارنة مع صادرات السودان من نفط وثروة حيوانية وصمغ عريب، التي مل تتجاوز يف إجاملها 
سقف ال 4.15 بليون دوالر  لتحقق الدولة بكامل صولجانها ما يعادل 4.4 % مام تحققه رشكة 

برمجيات.
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الجدول أدناه يظهر نتائج صادمة للمقارنة بني صادرات الهند من الربمجيات وإجاميل صادرات 
السودان.1

السنة
بليون دوالر

إجاميل صادرات السودانصادرات الهند من الربمجيات

20085512.8

2009629.1

2010659.5

201174.913.7

201287.13.4

نسبة  وذلك  قبله،  ما  مع  مقارنة   2012 العام  يف  قلتها  السودان عىل  انهيار صادرات  نالحظ 
النفصال الجنوب عىل الرغم من االدعاء بأن االنفصال لن يؤثر عىل الوضع االقتصادي. 

النتائج املاثلة واملجهودات الالهثة اآلن يف التنقيب عن مواقع جديدة، تثبت أن الذهنية التي 
لذلك  املقابل  يف  عداه.  ما  وتجاهلت  للبالد  رئيس  كمنتج  النفط  ركزت عىل  قد  البلد  تحكم 
نالحظ أن إنتاج الهند من الربمجيات يف ذات العام يعادل 25 ضعف ناتجنا الوطني، علامً بأن 
رأس املال واألصول امللموسة إلنتاج الربمجيات ال تقارن مع تلك التي تخصص للصناعة النفطية.

األرقام والبيانات أعاله تدل عىل مالمح لحقائق منطقية ميكن إجاملها يف التايل :

وىلَّ عهد االعتامد عىل النفط كوسيلة لتحقيق رفاهية الدولة.. 1

االرتباط الوثيق بني تنامي الناتج القومي والرصف عىل البحوث والتطوير.. 2

االقتصاد املبنى عىل املعرفة هو الطريق نحو املستقبل.. 3

شفافية املكان: يف عامل تقنية املعلومات، يعني هذا املصطلح إمكانية الولوج ملصادر املعلومات 
بغض النظر عن املوقع الجغرايف للمصدر ولطالب املعلومة. هذا املصطلح إذا أعدنا استخدامه 
نجد أنه يعني إمكانية اإلسهام يف أي عمل بغض النظر عن املوقع الجغرايف ملكان العمل أو  

بيانات هذا الجدول مأخوذة من موقع ويكيبديا.  1
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من يقدمه. يف ظل ثورة االتصاالت وحركة الهجرة املتنامية ما عاد تباعد املسافات يشكل عائقاً 
يف طريق اإلسهام ولو بالقليل يف العمل العام. بل إن بعض من هاجروا قد أسهموا بالكثري يف 
السودان  تعريف  خاللها  من  يتم  أيقونة  أصبح  مثالً  صالح  فالطيب  أوطانهم،  عن  التعريف 

للعامل، وهو الذي مل ميكث يف أرضه إال قليالً. 

 فقط يصبح التحدي يف كيفية توظيف مجهودات الجميع يف مناشط يتم التخطيط لها بصورة 
علمية، خاصة وأن من أتيحت لهم سبل الهجرة أو االغرتاب قد نالوا من العلم والخربة واالحتكاك 

بالثقافات والتجارب األخرى ما يساعدنا عىل صعود السلم من منتهاه.

خاتمة:
صناعة  إعادة  من  مناص  فال  بديل،  وطن  عن  البحث  مشقة  عن  يغنينا  وطناً  ننشد  كنا  إن 
املستقبل مبالمح جديدة، مع إعالء قيمة التخطيط وقيمة العلم والبحث العلمي، وبناء اقتصاد 
يقوم عىل املعرفة، وربط جميع السودانيني داخل وخارج البالد يف مشاريع واضحة األهداف 

والخطط. 

غني عن الذكر أن طبيعة الورقة، واملحفل الذي تخاطبه جعلتها قارصة عن الرتكيز عىل جوانب 
يف غاية األهمية، بل تشكل اإلطار األسايس ملا تقدم من مفاهيم مثل الهوية الوطنية وحقوق 

املواطنة والبنية السياسية والدستورية لكن عزاءنا أن »لكل مقام مقال«.
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 الباب الثاين 

 مهارات ومفاهيم تهم الطالب 
السودانّي في الفترة الجامعّية
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كيف تطور من مهارتك الدراسيّة و تنجح يف الجامعة مبعدالت عاليّة؟
محمد آدم الرشيف1

تعترب املرحلة الجامعية من أهم املراحل التى لها تأثري مبارش عىل تشكيل هوية الفرد و قناعاته 
يف حياته املستقبلية لذلك كان من األهمية مبكان النصائح و اإلرشادات التى تعطى للشباب 
أثرت يف  التي  املواد  . حقيقة من أهم  بداية صحيحة  املرحلة  ليبدؤوا هذه  املرحلة  يف هذه 
حيث  املتحدة،  بالواليات   Kentucky جامعة  من  مقدمة  مادة  الفرتة،  تلك  خالل  شخصيتي 
أثناء  كالعمل  الشخصية؛  باملسؤولية  تتعلق  أخرى  أمور  وعن  الجامعية  املرحلة  عن  تتحدث 
الدراسة، كذلك تتحدث عن كيفية التعامل مع الكلية وأعضاء هيأتها التدريسية، ومع الطالب 
أنفسهم و كيفية التعامل مع موضوع االستقاللية الفردية، وكونك أصبحت مسؤوالً عن نفسك.

المنافسة والتحدي:
تصوراً  سيضع  فإنه  رياضية،  منافسة  أو  معني  تحٍد  ضمن  يدخل  أن  منا  أحد  أراد  إذا  بدءاً 
ينطبق بشكل ما عىل  املنافسة، وهذا  تلك  أو إحراز تفوق يف  التحدي  الفوز يف هذا  لكيفية 
املرحلة الجامعية ؛ إذ علينا أن نضع إطاراً وتصوراً جيداً لحصاد أكرب نجاح ممكن خالل سنوات 
الجامعة؛ فوجود توقع مناسب لهذه املرحلة وملا ستواجهه خاللها ووجود هدف واضح لتحقيقه 

سيضاعف بالتأكيد فرصك يف النجاح.

وجود هذا التوقع يتطلب من الطالب تركيزاً ونضجاً عاليني، وطريقة تفكري مختلفة عن سابقتها 
الثانوية  الصحة أن نفرتض أن ما بذلناه يف املرحلة  الجامعية ليس من  نبدأ مسريتنا  ؛فعندما 

دارس لبكالوريوس الهندسة امليكانيكية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. يعمل مرشوع بحثه يف إعذاب   1

املياه بالطاقة الشمسية باستخدام مواد متغرية الطور Solar Distiller System using LHS. حاصل عىل أكرث من 20 

 PRINCE2 يف مجاالت الهندسة واإلدارة وريادة األعامل والقيادة والعلوم. حاصل عىل شهادة MOOCs كورس اونالين

يف إدارة املشاريع من منظمة AXELOS كأصغر شخص يف العامل يحصل عىل هذه الشهادة بعمر 21.عمل محمد آدم يف 

عدد من مظامت العمل املجتمعي، وهو اآلن مدير املشاريع والربامج ملنظمة شباب الوعي االسرتاتيجي، ومدير البحوث 

 young واالستشارات للجمعية السودانية إلدارة املرشوعات. اختري كأول سوداين للمشاركة يف برنامج القادة الشباب

leadership التاسع عرش للعام 2016 الذي تقيمه منظمة MCW سنوياً يف أمريكا. يهتم محمد آدم بالفلسفة كأداة لرؤية 

الواقع مبنظور مختلف، و له اهتامم أيضا بريادة األعامل ويطمح لتغيري العامل عرب رشكاته املستقبلية التي يخطط لتأسيسها. 

وهو يعمل حاليا عىل إنشاء رشكته الخاصة يف مجال الطاقات والطاقة البديلة. للتواصل مع محمد:
mr.mohammedadam@gmail.com

https://www.facebook.com/mr.mohammed.adam?fref=ts
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مختلفة  التعليمية  فاملنظومة  الجامعة.  يف  آخر  نجاح  لتحقيق  كافياً  سيكون  النجاح  لتحقيق 
الجامعة،  يف  أعنيه؛  ملا  بسيط  مثال  السياق،  بذات  تختلف  سوف  الشخصية  وحياتك  متاماً، 
فأستاذ  الثانوي،  تبذله يف  أكرب مام كنت  يتطلب عدد ساعات  الفصل  والفهم خارج  الدراسة 
الجامعة يتوقع منك أن تقوم ببعض البحث والواجبات مبفردك، وأن تعلم متاماً أين ومتى تقوم 
بدراسة املحتوى الصحيح املطلوب، وعليك أن تحفز نفسك بنفسك عىل فعل ذلك، القاعدة 
الدراسة فإنك تحتاج إىل 3 ساعات أخرى يف  أو قاعة  الفصل  تقول »إذا امضيت 1 ساعة يف 
املتوسط للقيام بواجبات تتعلق بتلك املادة، وهذه نسبة مختلفة متاماً عام عهدناه يف الثانوي، 
الكثري من الطالب أال وهي عدم االستعداد  التي يعاين منها  وهذه تعترب من أوىل املشكالت 

للدخول يف تحدي املرحلة الجامعية.

هدف التعليم العالي:
سؤال يطرحه الكثريون عند الدخول إىل الجامعة، أال وهو »ما هو املغزى من التعليم العايل؟«

وهنا نشري إىل إحدى اإلجابات واملتمثلة يف منفعة املجتمع، وليس املنفعة الشخصية، أي أن 
التعليم العايل يساعد يف خلق اقتصاد حيوي وبيئة سياسية ناضجة و إثراء للثقافة يعود بالنفع 
علينا جميعاً، وال نرصف النظر طبعاً عن أن أحد األهداف أيضاً هو إيجاد فرص عمل مناسبة. 
لكن ما القيمة من التعليم العايل؟ وهذا السؤال مختلف قليال عن السابق، فهنا نتحدث عام 
إذا انهيت املرحلة الجامعية، فام الذي سيتغري فيك؟ وكيف ستعود هذه املرحلة بالنفع عليك؟ 

من الواضح متاماً حسب الجدول التايل أن التعليم العايل سيعود بالنفع املادي بالنسبة لك حيث 
انه كلام زاد تخصصك ومعرفتك يف مجال محدد كلام زادت فرص عملك وكلام زاد مرتبك املايل.

التطور الهائل:
أن  املتغري برسعة هائلة، ال جدال يف  العامل  القدرة عىل مجاراة  هو متليكك  أيضاً  املهم  األمر 
عاملنا اآلن قد تغري كلياً عام كان عليه يف الـ 50 سنة املاضية، يتحدث توماس ال.فريدمان يف 
كتابه »العامل مسطح« كيف أن العامل قد تغري وسيواصل تغريه بصورة كبرية مستقبالً، فريدمان 
العميل وكيف قد غريت سؤال كيف و أين وليس  التكنولوجيا عىل واقعنا  تأثري  يتحدث عن 
فقط سؤال ماذا، وتحدث أيضاً عن أن هناك زيادة مضطربة يف قيمة اإلبداع وأن عىل املرء 
أن مييض يف مسريته املهنية ال أن يكون محدقا فقط يف مهنته أو عمله، بل عليه أن يطور أداة 
تساعده عىل أن يتعامل مع هذا العامل غري املتنبأ به (كام يسميه(، وإحدى أهم تلك األدوات 
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هي اإلبداع والقدرة عىل حل املشكالت بصورة مبتكرة، وهذا ماسنتحدث عنه يف املبحث الثاين 
من هذا املقال.

تغري  متغرية مع  إجاباتها  األسئلة  بذلك؟ كل هذه  وأين سيقوم  بالعمل؟ وكيف   من سيقوم 
العامل، وهذا ما علينا وضعه يف اعتبارنا عندما ندخل املرحلة الجامعية. قيمة أخرى ستضيفها 
لك الجامعة وهي مسؤولية التحكم وخلق مستقبلك الذي تريد، وتحمل تبعات كافة أفعالك. 
وأهم يشء البد أن تضيفه لك الجامعة هو توسيع اآلفاق واكتساب نظرة أكرث عمقاً ومعنى 
للحياة، حيث ميكنك أن تنفتح عىل فرص وتجارب كثرية ترثي بها نفسك ومعرفتك، فال تضيع 

تلك الفرص العابرة.

المسؤولية الفردية:
فيام يتعلق باملسؤولية الفردية سنناقش هنا قضية العمل أثناء الدراسة، هل خيار العمل أثناء 
الدراسة أمر جيد؟ وملاذا علينا أن نعمل؟ معظم اإلجابات تأيت يف محور الحصول عىل املال، إذا 
كان املرء مضطراً للعمل أثناء الدراسة فعليه أن يحسن إدارة وقته جيداً وأن يتعلم تنظيمه 
تتحدث عن  الكتب  من  كثري  أولوياته، وهناك  وترتيب  أنشطته  إدارة  ويحسن  بصورة جيدة 
ذلك، أما إذا مل يكن الطالب مضطراً للعمل ولكنه يريد ذلك، فيفضل أن يعمل أثناء اإلجازات 

الدراسية، ويوفر باقي وقته يف إتقان مجاله وامليض فيه قدماً. 

 ومن اإلشكاالت األُخرى التي يقع فيها الطالب الرغبة يف قضاء أوقات كبرية من أيام الجامعة يف 
املرح والربامج املمتعة، بعيداً عن جو الضغط والتوتر واملذاكرة -ويف الحقيقة ؛ كلنا نحتاج لتلك 
األوقات املمتعة- ولكن عليك أن تضع نصب عينيك دامئاً أنك طالب يف املقام األول وأن عليك 
ان توازن مابني واجباتك واستذكارك ملحارضاتك الجامعية وبني املتعة والرتفيه واالجتامعيات 
منو  مرحلة  فهي  املجاالت  شتى  يف  الكثري  منك  تتطلب  املرحلة  فهذه  منها  البد  أمور  وهي 
وتطور، مبعنى أن عليك أن تحتك أكرث مبجتمعك بداية مبجتمعك الجامعي وخلق عالقات رائعة 
وأصدقاء يتفهمونك وتشعر بالراحة معهم، وبل ورمبا إيجاد رشيك الحياة، وكل ذلك يتطلب 
مهارات  تعلم  بالرضورة  يقتيض  وهذا  الدراسية،  ومسؤولياتك  واجباتك  بني  الجيدة  املوازنة 

جديدة كالتخطيط وإدارة الوقت واملرونة. 

ثم هنالك ملحوظة مهمة، وهي أن األساتذة يف الجامعة أو باألحرى املنهج التعليمي الجامعي 
وضع ليدلك عىل طريق التعلم، وهذه من أهم عنارص املسؤولية الفردية، االعتامد عىل الذات 

والبحث عن املعلومة وليس التلقني.
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المحاضرات:
سؤال آخر مطروح، وهو : هل يجب علينا االلتزام بحضور كل املحارضات يف الجامعة؟ 

حسناً، بعض الجامعات لديها سياسة تسجيل الحضور والتي تتطلب التزام حضور الطالب وإال 
أمراً  الطالب  يعترب حضور  املادة، والبعض اآلخر  لتلك  العام  نهاية  امتحان  سيتم حرمانه من 
يرجع عائده للطالب نفسه، إن حرض فسيضاعف االستفادة ، فالحضور يف املواعيد املحددة 
واملناقشة والسؤال تعترب عوامل أساسية، كام أن املحارض أو األستاذ لديه خربة أعوام مستقاة 
من عدة مراجع وكتب، وهذا يعني أن املعرفة املكتسبة أثناء املحارضة تكون أكرث ثراًء ونفعاً، 
كام أنها تساعد يف تثبيت املعلومات ورسعة تذكرها وتقلل من الوقت الذي سيرصفه الطالب 

بعد املحارضة يف استذكار هذا الدرس.

صناعة األصدقاء:
نتعلم  ال  الجامعة  ففي  األصدقاء،  صناعة  وهو  أال  اآلخر،  هو  مهم  أمر  عن  فلنتحدث  اآلن 
املحتوى التعليمي فقط، كذلك نحن نتعلم عن أنفسنا، وعن اآلخرين وعن العامل، لنطور من 
جدد  أصدقاء  وكسب  اآلخرين  مع  االجتامعي  التفاعل  لذلك؛  الطرق  أفضل  ومن  شخصيتنا، 
وتنمية مهارة التواصل مع اآلخرين، ومعرفة التنوع الثقايف، وإليك بعض التكتيكات لفعل ذلك:

قل مرحبا ! سلم عىل اآلخرين وال تكن منعزالً، قد تجد نفسك وسط أُناس غرباء وال تعرفهم، ال 
تخف من ذلك الوضع وتنسحب منه ببساطة، بل انتهزه كفرصة للتعريف عن نفسك والتعرف 
عىل الغري. ابدأ يف االنضامم وتكوين مجموعات دراسية، فهي مهمة لفهمك للمواد كام هي 
فرصة لكسب الرفقة. شارك يف األنشطة الجامعية، قد تكون أنشطة اجتامعية، أو ثقافية، أو 
اكادميية، أو حتى رياضية، فالجامعة ليست مكاناً للدراسة فقط، ومن أهم املزايا التي توفرها 
الجامعة التنوع الكبري للبيئة الجامعية، ستجد أناساً من مختلف األماكن والخلفيات املعرفية 
والثقافية وهذه تعترب فرصة قيمة ملعرفة أوسع عن العامل والبد أن نأخذ بعني االعتبار كافة 

أنواع الفرص التي نجدها.

مهارات مهمة: 
لنأخذ بعض املهارات الخاصة بفصل الدراسة، كاالستامع وأنواعه وتسجيل املالحظات والتحضري 

لالمتحان.
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يتخلل العملية التعليمية كثري من اإلستامع، فقد يكون االستامع ملحارضة أو االستامع ملناقشة من 
زميلك أو لفيديو أو الحوار والنقاش مع املحارض. وإليك عزيزي بعض االسرتاتيجيات املساعدة:

أثناء  اليقظة  بالتأكيد أن تراودك أحالم  اذهب وأنت بكامل نشاطك وطاقتك، فأنت ال تريد 
قاعة الدراسة.

فافعل  لتعامل مع الدرس الجديد، فإذا كان يتطلب منك قراءة سابقة أو تحضرياً  كن جاهزاً 
ذلك مسبقاً وكن مستعداً.

استعدادك النفيس وموقفك من املادة الدراسية مهم جداً؛ فإذا كنت تعاين من االكتئاب أو أن 
مادة بعينها تصيبك بالتوتر ومتثل لك هاجساً فعليك بحل هذه املشكلة مبكراً.

فكر فيام يقال لك، ليس كافياً أن تستمع، البد من تحليل وفهم للمعلومة.

ركز وال تتشتت!!!
الجامعة بعكس املدرسة هناك معلومات عليك  الثانية هي تسجيل املالحظات، ففي  املهارة 
أن تلتقطها وأن تسجلها وتلخصها، سواء أكانت من املحارض أم املراجع االدراسية أو غري ذلك، 
فالقدرة عىل تسجيل املالحظات تعكس مدى قدرتك عىل فهم املادة، وستساعدك أثناء املراجعة.

أما فيام يخص االمتحان فالدراسة واالستعداد الجيد هو األساس، ثم خذ قسطاً من الراحة قبل 
يوم االمتحان وفهم طريقة كل أستاذ يف وضع األسئلة.

 سنتطرق لتفاصيل أكرث يف حديثنا عن كورس »تعلم كيف تتعلم«.1

Kentucky Uni- هذا املقال مأخوذ ومستنبط من ثالثة مصادر رئيسيّة هي: مقدمات عن املرحلة الجامعية من جامعة  1
versity ، كورس Learning How to Learn عىل موقع كوسريا، وكورس Creative Problem Solving عىل موقع كورسريا كذلك .
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: Learning How to Learn كورس تعلم كيف تتعلم
من  الكورسات حضوراً  أكرث  أحد  هو  الكورس  هذا 
قبل موقع كورسريا، وهو حقيقة من أكرث الكورسات 
التي استفدت منها حتى اآلن، وهو مقدم من جامعة 

سان دييغو الواليات املتحدة عىل موقع كورسريا

معرفية  أدوات  ثالثة  هنالك  فإن  عامة  بصورة 
رئيسية ومهمة ينبغي أن يقوم نظام التعليم ما قبل 

بالبناء  الجامعي فيام بعد  النظام  يقوم  الطالب, ثم  (االبتدايئ والثانوي( بغرسها يف  الجامعي 
عىل األساس الذي وضعه النظام ما قبل الجامعي حتى يخرج لنا طالب مؤهل لخوض الحياة 
العلمية سواء أكانت يف جانب البحث (التنظري( أو يف جانب التصنيع (التنفيذ(. ومن املفرتض 
أن يبذل النظامان جهود جبارة يف غرس هذه األدوات عند الطالب، ولو حدث أي تقصري من 
املهمة  الطالب نفسه أن يؤهل نفسه ويطورها يف هذه األدوات  النظامني فإن مهمة  هذين 

والتي هي:

تعليم   « بإختصار  إليها،  للوصول  الطرق  أفضل  معرفة  و  املعلومة،  اكتساب  كيفية  تعلم   -1
الطالب كيف يتعلم ويستقي العلم بنفسه «.

2- تعلم كيفية التعامل مع املعلومة وكيفية تقييم املعلومة، مبعنى قدرتك عىل متييز املعلومة 
الصحيحة أو األقرب للصحة من املعلومة الخاطئة أو األبعد عن الصواب. وهذه امللكة املعرفية 
هي التي يقوم النظام الجامعي بتطويرها لتتحول من مجرد مقدرة لتقييم املعلومة إىل مقدرة 

بناء املعلومة وصياغتها صياغة علمية صحيحة.

3- بناء شغف الطالب بالقراءة، أو عىل األقل معرفة قيمة القراءة والكتب.

غري أن الذي تراه يف السودان وغريه من البلدان العربية هو إهامل تام لهذه األدوات, وهذا 
اإلهامل هو الذي ترى نتائجه يف تردي املستوى املعريف للشباب ويف مقاالت الجرائد واملجاالت، 

ويف كمية ونوعية الدراسات الجادة.

أذكر أنني درست املرحلة الثانوية يف مدرسة الشيخ مصطفى األمني النموذجية وهي من أفضل 
املدارس الثانوية يف السودان، وال أذكر أي اهتامم موجه من املدرسة يف بناء هذه األدوات لدى 
الطالب، إال ثالث حصص عن طرق املذاكرة ألقاها علينا شاب ميني كان يقيض فرتة يف املدرسة 

Learning
How to Learn

o
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كجزء من خدمة إلزامية له، والزلت أذكر اهتامم الطالب بتلك الحصص بل وتشوقهم إليها عىل 
غري عادتنا يف تلك األيام !! األمر نفسه أو قريب منه يذكر يف جامعة الخرطوم مع اختالف يف 

املستوى !، واملوضوع "مايش بالربكة بس" !!

املهم = بالنسبة لألداة املعرفية األوىل فهنالك كورس أكادميي (مجاين يف موقع كورسريا املشهور، 
والكورس صادر من جامعة كاليفورنيا بأمريكا عنوانه:

 Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough«
 »subjects

الكورس مبعدل 3 ساعات يف األسبوع وملدة أربعة أسابيع فقط يعني 12 ساعة فقط، وميكنك 
مدعمة  الفيديوهات  أن  كام  معك،  املناسب  الوقت  يف  وتشاهدها  الفيديوهات  تحمل  أن 
بكتابة إنجليزية داخل الفيديو ( subtitles ( للذين مل يعتادوا عىل االستامع للغة اإلنجليزية 
مبارشة. وقد قام بإعداد هذا الكورس عدد من الباحثني يف مجال الطب’ و األدب, والرياضيات, 
الدماغ  بها  التي يعمل  الطرق  والفلسفة, والفنون وتخصصات أخرى، كل ذلك ملعرفة أفضل 

البرشي، وأفضل طرق ومناذج تلقي املعلومة، وتطوير املقدرة العقلية لإلنسان.

أياً كان مستواك فإن هذا الكورس سيقدم لك إضافًة أو توجيهاً مهامً يف طريقة اكتساب املعرفة, 
وستفعل ما كنت تفعله سابقاً بطريقة أفضل وأرسع إن شاء الله. وكام قال أبراهام لنكولن: » 

لو أعطوين ست ساعات ألقطع شجرة، فسأميض الساعات األربع األوىل يف شحذ الفأس ».

تنطلق الفكرة األساسية يف هذا الكورس من حقيقة أننا كلام عرفنا أكرث عن آلية وطريقة عمل 
التعلم  عندئذ  وميكننا  وتحسينها،  العقلية  مقدراتنا  من  أكرث  االستفادة  استطعنا  كلام  الدماغ 

بسهولة.

تجاه يشء  بتفكرينا  يتعلق  فيام  التفكري  أنواع  أساسيني من  نوعني  أن هناك   1 الباحثون  وجد 
معني، هام منط الرتكيز ومنط التشتيت. منط الرتكيز هو عندما نركز عىل يشء معني، أو عندما 
نحاول أن نفهم موضوع معني، أما منط التشتيت فهو مرتبط أكرث يف الحاالت التي ال نكون فيها 
مركزين عىل يشء معني، كالنوم مثالً أو امليش أو حتى قيادة السيارة عند بعض الناس. لنوضح 
الفرق بينها سنحاول تشبيه الدماغ بلعبة pinball ففي حالة الرتكيز وعندما نقوم بالتفكري تجاه 
مشكلة ما، فإن الكرة تتحرك يف مسار سلس يف منطقة الفص األمامي، إىل أن نجد حالً لتلك 

Andrews-Hanna, J. R. »The Brain›s Default Network and Its Adaptive Role in Internal Men-  1

.tation.« Neuroscientist 18, no. 3 )Jun 2012): 251-70
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املشكلة، وهذا ما يحدث يف الحالة العادية. ولكن ماذا لو كانت تلك املشكلة تحتاج إىل أفكار 
الصورة،  املتصلة أسفل  الخطوط  يتمثل يف  لها والذي  لفهمها وإيجاد حل  أو مقاربة جديدة 

ولكن ماذا لو كانت تحتاج إىل مفهوم مل تختربه؟ ماذا لو مل تفكر يف تلك الفكرة من قبل؟

لتصل إىل تلك األفكار أو املقاربات الجديدة تحتاج إىل طريقة تفكري جديدة، وهذا يتمثل يف 
منط التشتيت كام موضح يف الصورة. كرة الـpinball تتحرك يف مساحة واسعة حول الدماغ، 
تكوين طريقة جديدة  الفرصة يف  أكرب ومنظور مختلف عن سابقه، وهذا يعطي  من صورة 
لفهم تلك املشكلة املعينة أو املفهوم الجديد. يشري الباحثون إىل أننا الميكن أن نكون يف نفس 

النمطني يف آن واحد، فإما الرتكيز وإما التشتيت.

لدينا  جيدة،  بصورة  التفكري  منطي  تستخدم  كانت  التي  املشهورة  الشخصيات  بعض  لنأخذ 
أنه  يفعله دايل  ما كان  العرشين،  القرن  السرييايل1 يف  الرسم  فناين  أبرز  أحد  (سيفادور دايل( 
كلياً،  افكار جديدة  إىل  تحتاج  لوحة جديدة  برسم  يقوم  أن  قبل  املفاتيح  ميسك سلسلة من 
ومن ثم يفكر يف طرف الخيط ويرتك ذهنه مشغوالً بهذه الفكرة ومن ثم يغمض عينيه ويأخذ 
قسطاً من الراحة إىل أن ينام وعندها تقع سلسلة املفاتيح فينهض مبارشة ويحاول أن يستدرك 
أي مجموعة تأتيه من األفكار الجديدة ويقوم بالرسم بعدها مبارشة. كذلك كان يفعل توماس 
أديسون2 إذ إنه كان ميسك بكرة صغرية يف يده عندما كان يحاول أن يأيت بأفكار جديدة أو 

Dali, Salvador. Fifty Secrets of Magic Craftsmanship. Dover, 1948 )reprint 1992)  1

Root-Bernstein, Robert S., and Michelle M. Root-Bernstein. Sparks of Genius. NY: Hough-  2

.ton Mi�in, 1999 o
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حل ملشكلة مستعصية ويتبع نفس أسلوب دايل. وال ننىس قصة أرخميدس الذي ركض صارخاً 
: "يوريكا يوريكا »اي وجدتها«" عندما كان يستحم.

:Procrastination االنصرافية
لنتحدث اآلن عن موضوع آخر مهم جداً وهو االنرصافية، وهي تكون باالنرصاف إىل موضوع 
آخر عندما نكون مشغولني يف أمر معني من دون سبب وجيه1. عندما نقوم بأشياء مجهدة 
الراحة، وتحدث هذه  ليزيل إحساس عدم  فإنه يقوم باالنرصاف إىل يشء آخر  الدماغ  لعمل 
االنرصافية لدى بعض األشخاص والبعض اآلخر ال تحدث لهم، ولكنها تسبب يف الكثري من ضياع 
العادة فهناك طريقة  الزمن وعدم الرتكيز خاصة إذا أردنا تعلم يشء ما 2. للتخلص من تلك 
pomodoro وتقوم الفكرة بأن نقوم بضبط مؤقت زمني عىل مدة أقلها 25 دقيقة أثناء الفرتة 
التي نقوم فيها بتعلم يشء معني أو عند الدراسة ويف جو خاٍل من أي مشوشات ونركز عىل 
إنجاز املهمة، ومن ثم نكافئ أنفسنا بيشء بسيط ونعاود الكرة كل فرتة ونحاول زيادة املدة 

تدريجيا، هكذا إىل أن نستطيع أن نتخلص من عادة االنرصافية املزعجة3.

.Boice, Robert. Procrastination and Blocking. Westport, CT: Praeger, 1996  1

 Steel, Piers. »The Nature of Procrastination: A Meta-Analytic and Theoretical Review of  2

.Quintessential Self-Regulatory Failure.« Psychological Bulletin 133, no. 1 )Jan 2007): 65-94

 Tuckman, Bruce W., and Henri C. Schouwenburg. »Behavioral Interventions for Reducing  3

 Procrastination among University Students.« In Counseling the Procrastinator in Academic Settings,

edited by H.C. Schouwenburg, CH Lay, TA Pychyl and JR Ferrari Washington, DC: American Psycho-

.logical Association, 2004

Salvador Dal؛
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والذاكرة قصرية  املدى  الذاكرة طويلة  الذاكرة،  من  نوعان  لدينا  بالذاكرة هناك  يتعلق  وفيام 
املدى1. الذاكرة طويلة املدى هي التي يتم فيها تخزين الذكريات واملعلومات لفرتات طويلة 
ويصعب نسيانها، أما الذاكرة قصرية املدى فهي تجري ربط املعلومات اآلنية والحالية من أجل 
الذاكرة القصرية املدى ميكنها أن تقوم بتخزين حوايل 7 معلومات  نتائج منها.  الحصول عىل 
معا، أما الذاكرة البعيدة فهي تقوم بتخزين عدد شبه ال محدود من املعلومات. القدرة عىل 
استدعاء املعلومات وتثبيتها يعتمد عىل نقلها من الذاكرة القصرية إىل الذاكرة البعيدة، ولذلك 
يحبذ استخدام طريقة التكرار املتباعد2، مبعنى أن يتم تكرار املعلومة مثالً يف اليوم األول والثاين 

.Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. )2009). Memory. NY: Psychology Press  1

Carpenter, S. K., Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. K., & Pashler, H. )2012). Using spac-  2

 ing to enhance diverse forms of learning: Review of recent research and implications for instruction.

Educational Psychology Review, 24)3), 369-378. doi: 10.1007/s10648-012-9205-z
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ثم الرابع ثم السابع وهكذا....حيث أثبت الباحثون 1أنها طريقة أفضل لتثبيت املعلومة.

: Chunks الروابط المعرفية
عندما نتعلم مفهوماً جديداً أحياناً يكون من الصعب استيعابه كلياً وقد يكون مثل قطع اللوحة 
والحقائق  املعلومات  بني  بالربط  فيها  نقوم  التي  العملية  تلك  هو  املعريف  والربط  املتبعرثة، 
مع بعضها البعض، متاماً كرتكيب قطع اللوحة املجزأة2 ، ويتم ربط تلك املعلومات عن طريق 
املعنى، عندما نكون رابطة معرفية ملفهوم له سياق معريف فإننا النحتاج لحفظ أو تثبيت كل 
ذلك السياق دفعة واحدة، وإمنا نحتاج لروابط معرفية بسيطة تقودنا لتفاصيل السياق3 ، وهذه 
الروابط ميكن أن تكون ألي يشء نتعلمه، سواء أكان لغة جديدة أو العزف عىل إيقاع معني أو 

حتى مامرسة رياضة ما.

حسناً كيف ميكننا تكوين الروابط املعرفية؟ لنأخذ مثالً لعب كرة السلة، يف البداية لن يستطيع 
أحد ال يعرف كرة السلة أن يتقنها من خالل مشاهدة الالعبني املحرتفني ومن خالل مرة واحدة، 
إمنا نقسم املهارات إىل أجزاء صغرية ونتعلم حركة تلو األخرى، حتى املهارات الصعبة نجزأها 

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. )2013). Improv-  1

 ing students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and

.educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14)1), 4-58

.Beilock, S. )2010). Choke. NY: Free Press  2

Gobet, F., & Clarkson, G. )2004). Chunks in expert memory: Evidence for the magical num-  3

.ber four… or is it two? Memory, 12)6), 732-747
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ونتعلم إتقانها تدريجياً باملامرسة املتكررة، قد تكون هذه املعلومة بدهية لوهلة، ولكن معظم 
الناس ال يتبعها يف حياتهم اليومية، وخاصة إذا أخذنا موضوع الدراسة، إذ إن إتقان حل املسائل 
العباقرة  ننظر إىل  أننا  يتم من مرة واحدة، وال حتى فهم موضوع معني، يف حني  الصعبة ال 
واملتميزين يف مجالهم ونرى قدراتهم وعلمهم وننىس املجهود املبذول وراء ذلك واألهم هو 
اآللية املتبعة، حيث ميكن حفظ أطول القصائد الشعرية أو حتى ألف ألف حديث كام كان 
يفعل اإلمام أحمد عن طريق تقسيم املفاهيم واملعلومات إىل أجزاء صغرية وربطها بروابط 

معرفية بسيطة أسهل يف التذكر، واألمر سيان للعلوم التطبيقية كذلك والفن واملوسيقى.

بالنسبة لخطوات تكوين الروابط الذهنية عليك باآليت1 :

1- ركز وأبعد أي مشتتات بعيداً عنك

2- افهم اليشء الذي تريد تكوين الروابط له، ميكنك أن تكون روابط ألشياء ال تفهمها ولكنها 
لن تكون مجدية.

3- اعد التكرار مرة تلو األخرى.

4- اعرف الصورة الكلية للسياق.

 Baddeley, Alan, Michael W. Eysenck, and Michael C. Anderson. Memory. NY: Psychology  1

 ,Press

.2009
 Brent, Rebecca, and Richard M. Felder. ”Learning by Solving Solved Problems.“ Chemical Engineering
.Education 46, no. 1 )2012): 29-30
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:Recall التذكر واالستدعاء
جيفري  السيكولوجي  لكن  التكرار،  هي  املذاكرة  يف  املستخدمة  اآلليات  أكرث  من  واحدة 
كاربيكيس1  أظهر أن هذه التقنية أقل فاعلية من تقنية أخرى أبسط منها أال وهي االستدعاء، 
ببساطة بعدما تنتهي من موضوع معني حاول تذكر مافهمته من ذلك املوضوع دون الرجوع 

إليه 2 وهذا ما أثبته بعد أن اختربه عىل مجموعة من الدارسني.

Karpicke, J. D. )2012). Retrieval-based learning active retrieval promotes meaningful learn-  1

.ing. Current Directions in Psychological Science, 21)3), 157-163

 Karpicke, J. D., & Grimaldi, P. J. )2012). Retrieval-based learning: A perspective for  2

.418-enhancing meaningful learning. Educational Psychology Review, 24)3), 401

٠٠ *
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ما الذي يحفزنا ؟
بها  اهتامم  لدينا  التي  األشياء  تعلم  السهل  من  أنه  نحبه يف حني  ال  تعلم يشء  الصعب  من 

ونحبها، ولكن ملا هذا وكيف يحدث؟

معظم الوحدات العصبية neurons التي يف أدمغتنا تحمل البيانات واملعلومات، ولكن هناك 
نظام neuromodulators يحمل بيانات ذات قيمة وأهمية ملستقبلك، إنه يحمل بيانات عن 

كيفية تعامل وتعاطي neurons مع بعضها البعض وكيفية استجابتها1 .

Acetylcholine

هي مادة كيميائية يفرزها الدماغ ولها تأثري عىل االنتباه عندما نكون يف منط الرتكيز، وتعمل 
عىل املساعدة يف ارسال املعلومات عرب الوصيالت العصبية إىل الذاكرة طويلة املدى2.

Dopamine

ويسمى هرمون السعادة، ويفرز أيضا عند املكافآت والتقدير، ليس فقط املكافآت الحالية أو 
اللحظية وإمنا املستقبلية كذلك، فإذا كنت ستقوم بيشء قد يدخل السعادة عليك فإن هذا 
الهرمون ينشط يف الدماغ وبالتايل يكون لديك الحافز تجاهه، وباملناسبة فإن املخدرات تعمل 
عىل تنشيط هذا الهرمون وتخدع دماغك بإحساس لحظي بالسعادة، ويف الحقيقة إن العكس 
هو ما يحصل، حيث تقود اىل اإلرضار بالدماغ واإلدمان واختطاف حرية اإلرادة منك والذي 

يقود بدوره إىل آثار سالبة بك.

نقص هرمون الدوبامني يقود اىل حالة تسمى بانعدام املتعة anhedonia وهي نقص االهتامم 
يف أشياء كانت ممتعة وتجلب السعادة إليك. عندما تضع لنفسك مكافأة ملا بعد إنجاز فقرة 
dopamine مهمة تعليمية أو دراسة يشء معني، فإنك تنقر عىل الخاليا العصبية الخاصة بهرمون

 

Karpicke, J. D., & Grimaldi, P. J. )2012). Retrieval-based learning: A perspective for enhanc-  1

.ing meaningful learning. Educational Psychology Review, 24)3), 401-418

 Han X, Chen M, Wang F, Windrem M, Wang S, Shanz S, Xu Q, Oberheim NA, Bekar L,  2

 Betstadt S, Silva AJ, Takano T, Goldman SA, Nedergaard M. ”Forebrain engraftment by human glial

 progenitor cells enhances synaptic plasticity and learning in adult mice.“ Cell Stem Cell. 2013 Mar

.7;12)3):342-53
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Serotonin

وهو هرمون مختص بحياتك االجتامعية، فكلام زاد إفرازه زادت قدرتك عىل االندماج واالتصال 
املجتمعي، كام أنه مرتبط بسلوك مواجهة الحذر والخطر لديك، حيث انه كلام قلت نسبته 
الباحثون أن السجناء لجرائم العنف  التعاطي مع املخاطر، حيث وجد  كلام زاد ميولك نحو 

لديهم أقل نسبة من السريوتونني1.

بها استطعت  ما أريد إيصاله أن ملشاعرك األثر الكبري عىل عملية تعلمك، فكلام كنت واعياً 
تحسني عملية تعلمك.

قيمة مكتبة الروابط المعرفية:
ال تقترص فائدة الروابط املعرفية يف كونها مساعدة يف 
حفظ وتسهيل عملية التعلم، وإمنا تساعدنا كذلك عىل 
استيعاب املفاهيم الجديدة2، فقد تجد أن الرابط الذي 
كونته مثالً لفهم موضوع يف الفيزياء مشابها ملوضوع 
آخر يف اإلدارة. وبهذه الطريقة وعند املامرسة وإتقان 
كيفية تكوين الروابط املعرفية تصبح لديك مكتبة من 
الروابط املرتبة واملفهومة لديك والتي رمبا تكون مواد 
أو  املوسيقية،  السيمفونيات  من  مجموعة  أو  كاملة 
بدوره  والذي  الشعرية،  الدواوين  من  مجموعة  حتى 

يسهل عملية الفهم واالستيعاب.

: Overlearning الفائض المعرفي
عندما تتقن مفهوماً معيناً بكرثة تكراره مراراً، فإن ذلك جيد لتثبيته وفهمه جيداً، ولكن تكرار 
يشء قد أتقنته مسبقاً وجّودته يعترب مضيعة للوقت، حيث إنه يف تلك املرحلة عليك االنتقال 
لتعلم طريقة جديدة أو مفهوم جديد آخر، فال ميكنك مثال تعلم النجارة بإتقان بالطرق املستمر 
عىل املسامر. ومايفرق الدارس الجيد من الدارس املتفوق أنه يتقن املواضيع واملفاهيم الصعبة 

www.brainfacts.org  1

 Bransford, John D, A. L. Brown, R. R. Cocking, M Suzanne Donovan, and JW Pellegrino.  2

.»How People Learn.« Washington, DC: National Academy Press, 2000
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كام السهلة منها.

: Einstellug الفكرة المانعة
أحياناً يف أثناء حلنا لبعض املشكالت 
فكرة  أذهاننا  اىل  يتبادر  أنه  نجد 
مبدئية للحل، وعندما نحاول التفكري 
يف حل آخر ال نفكر إال يف هذا الحل 
بالفكرة  تسمى  الحالة  هذه  فقط، 
إيجاد  عملية  تعيق  والتي  املانعة1، 
حل حقيقي للمشكلة، عند ذلك فإن 
مقاربتك لفهم املشكلة هو الخاطئ، 
مبنظور  املشكلة  فهم  إعادة  حاول 

آخر مختلف.

Bilalic, M., McLeod, P., & Gobet, F. )2008). Inflexibility of experts--reality or myth? Quan-  1

tifying the Einstellung effect in chess masters. Cognitive psychology, 56)2), 73-102. doi: 10.1016/j.

cogpsych.2007.02.001

أحياناً يف أثناء حلنا لبعض املشكالت أحياناً يف أثناء حلنا لبعض املشكالت 
فكرة  أذهاننا  اىل  يتبادر  أنه  فكرة نجد  أذهاننا  اىل  يتبادر  أنه  نجد 
مبدئية للحل، وعندما نحاول التفكري مبدئية للحل، وعندما نحاول التفكري 
يف حل آخر ال نفكر إال يف هذا الحل يف حل آخر ال نفكر إال يف هذا الحل 
بالفكرة  تسمى  الحالة  هذه  بالفكرة فقط،  تسمى  الحالة  هذه  فقط، 
إيجاد  عملية  تعيق  والتي  إيجاد ،  عملية  تعيق  والتي   ،
حل حقيقي للمشكلة، عند ذلك فإن حل حقيقي للمشكلة، عند ذلك فإن 
مقاربتك لفهم املشكلة هو الخاطئ، مقاربتك لفهم املشكلة هو الخاطئ، 
مبنظور  املشكلة  فهم  إعادة  مبنظور حاول  املشكلة  فهم  إعادة  حاول 

Einstellung
= Installation

Thought

o
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: Interleaving التداخل
واإلجابة  املسائل  حل  إىل  االنتقال 
إنهاء  بعد  معني  ملوضوع  األسئلة  عىل 
فهم موضوع آخر يف نفس املادة قبل 
املوضوع  وفهم  الدرس  عىل  االطالع 
املاء  إىل  سلة  كرة  العب  بقفز  أشبه 
السباحة،  كيفية  تعلم  دون  للسباحة 
قدرتك عىل فهم كيفية إيجاد الحلول 
جداً،  مهم  الحياة  يف  تواجهك  التي 
والتعمق وفهم موضوع معني للخروج 

يف  املناسبة  بالحلول  اإلتيان  فإن  السياق  وبذات  جداً،  مهم  أيضاً  جديدة  ومقاربات  بحلول 
الوقت املناسب هو أيضاً مهم جداً، وإلتقان ذلك علينا بعد االنتهاء من موضوعنا تحت الدراسة 
االنتقال من موضوع آلخر أثناء املراجعة أو حل مسائل متفرقة دون مراعاة ترتيب معني، وهذا 
ما يسمى بالتداخل1، وهنا تستخدم تقنيات مختلفة لحل كل مشكلة مختلفة عن األخرى، ويف 
تلك اللحظة تستطيع التمييز أكرث بني املقاربات املختلفة، وبها تستطيع أن تتميز يف املوضوع 
مييز  ما  الحقيقة  وليس فقط ضمنها، وهذا يف  املختلفة  املواضيع  بني  روابط  وتصنع  املحدد، 
املبدعني، حيث أنهم يستطيعون الربط بني مواضيع ومعلومات متفرقة ومختلفة عن بعضها 
البعض للخروج بأفكار ونظريات جديدة. الفيلسوف توماس كوهن2 اكتشف أن معظم النقالت 
أناس  أو بواسطة  الشباب  أناس يف عمر  إما بواسطة  العلوم حصلت  لألطر املعرفية يف مجال 

تعلموا خالل مجاالت مختلفة، وهؤالء هم من يصعب تعرضهم للفكرة املانعة التي ذكرناها.

أو  الكتب واملحارضات، فحينام تصلح حنفية مياه،  التعلم ليس فقط من  علينا أن ندرك أن 
توضب أغراضك برسعة وبرتتيب يف حقيبة سفر، كل تلك وغريها متثل مخرجات ألحداث ميكن 
أن نتعلم منها، الربوفيسور والعامل ريتشارد فاينامن ذكر أنه فاز بجائزة نوبل لبحثه الذي ألهمته 

به مشاهدة شخص يرمي طبقاً من املاكرونا يف الهواء يف إحدى املطاعم.

Taylor, K., & Rohrer, D. )2010). The effects of interleaved practice. Applied Cognitive Psy-  1

.chology, 24)6), 837-848

Kuhn, T. )1962). The Structure of Scientific Revolutions )2nd )1970) ed.). Chicago, IL: Uni-  2

.versity of Chicago Press

واإلجابة  املسائل  حل  إىل  واإلجابة االنتقال  املسائل  حل  إىل  االنتقال 
إنهاء  بعد  معني  ملوضوع  األسئلة  إنهاء عىل  بعد  معني  ملوضوع  األسئلة  عىل 
فهم موضوع آخر يف نفس املادة قبل فهم موضوع آخر يف نفس املادة قبل 
املوضوع  وفهم  الدرس  عىل  املوضوع االطالع  وفهم  الدرس  عىل  االطالع 
املاء  إىل  سلة  كرة  العب  بقفز  املاء أشبه  إىل  سلة  كرة  العب  بقفز  أشبه 
السباحة،  كيفية  تعلم  دون  السباحة، للسباحة  كيفية  تعلم  دون  للسباحة 
قدرتك عىل فهم كيفية إيجاد الحلول قدرتك عىل فهم كيفية إيجاد الحلول 
جداً،  مهم  الحياة  يف  تواجهك  جداً، التي  مهم  الحياة  يف  تواجهك  التي 
والتعمق وفهم موضوع معني للخروج والتعمق وفهم موضوع معني للخروج 
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: Memory and Procrastination الذاكرة واالنصرافية
نقل املعلومات من الذاكرة القصرية املدى اىل الذاكرة البعيدة املدى يحتاج اىل تركيز ويحتاج 
اىل زمن، وقد سبق وتحدثنا عن كيفية التخلص من االنرصافية باستخدام مؤقت ال25 دقيقة. 
 4 خالل  االنرصافية  تحدث  منها،  لنتخلص  االنرصافية  حدوث  كيفية  أكرث  سنفهم  اآلن  ولكن 
خطوات1 ، األوىل وهي اإلشارة، أي أن رؤيتك مثالً لجدول املهام الخاص بك يذكرك بعمل تلك 
األشياء وكذلك سامع رنة رسالة هاتفك يذكرك بالتصفح عىل اإلنرتنت وقراءة بعض الرسائل، 
وهي متعلقة بالزمان أو املكان أو الشعور أو رد الفعل، الثانية وهي الروتني، أي أنك تقوم بذلك 
اليشء الذي يرصفك عن مهمتك األساسية، ألنها متثل عادة، وعندما تحدث خطط لعمل يشء 
آخر غري الذي اعتدت عىل العمل عليه، الثالثة وهي املكافأة، فذلك اليشء الذي رصفك يكون 
لنفسك  أتحدث عنها، وعليك بعمل مكافأة  التي  املكافأة  تعترب  بالسعادة وهذه  له إحساس 
غري تلك التي تحدثها االنرصافية يك تغطي عليها، الرابعة وهي االعتقاد، أي أنك تعتقد أن تلك 
العادة سوف تتخلص منها عند نهاية اليوم أو عندما تكون جاداً، وهنا املشكلة فعليك أن تغري 
منط تفكريك تجاه هذه املشكلة ألنها مزعجة جداً، وضع نفسك مع مجموعة أو أشخاص لهم 

التزام فيام يقومون به.

ومن العمليات املساعدة يف تخلصك من اإلنرصافية هو أن تركز عىل اإلجراء وعدم الرتكيز عىل 
املخرج2 ، مثالً اذا كنت تقوم ببحث حول موضوع معني وكان تركيزك حول االنتهاء من ذلك 
املوضوع يف الزمن املحدد عوضاً عىل الرتكيز عىل عملية البحث يف حد نفسها، فإن ذلك يشغل 

ذهنك ما إذا كنت قريباً من االنتهاء أو ال ويسبب حدوث االنرصافية.

كذلك فإن التخطيط ملهام اإلسبوع واملهام اليومية يحفزك عىل اإلنجاز وعدم التشتيت.

وعند تكوين الروابط املعرفية بإضافة حواسنا إليها كالصور أو األصوات أو املشاعر، فإن الروابط 
تكون أسهل يف التذكر ويف نقلها اىل الذاكرة الطويلة املدى.

كيف تصبح متعلمًا أفضل:
كام تعلمنا سابقاً عن كيفية عمل دماغنا وليك تصبح متعلامً أفضل، إليك نصيحة يف ذلك:

.Boice, Robert. Procrastination and Blocking. Westport, CT: Praeger, 1996  1

 Wan, X., H. Nakatani, K. Ueno, T. Asamizuya, K. Cheng, and K. Tanaka. »The Neural Basis  2

 of Intuitive Best Next-Move Generation in Board Game Experts.« Science 331, no. 6015 )Jan 21 2011):

.341-6



الَدِليُل اإلرَشاِدُي لطالِب الَبَكاُلورُيوِس و الِدَراَساِت الُعْليا في السوداِن

117

إن أفضل هدية ميكنك أن تقدمها لدماغك هي التامرين الرياضية، كام نعلم فإن الخاليا العصبية 
ال تولد من جديد، ولكن هناك منطقة يف الدماغ تسمى Hippocampus وهي مهمة يف عملية 
التعلم، ميكن أن ينمو فيها neurons جديدة عندما نتعلم أشياء جديدة، فكام يتضح من خالل 
الصورة فإن هذه تجربة عىل دماغ فأر يف اختبار للتميز بني صورتني، ويف الخلفية صورة الخاليا 
العصبية ووجود neurons جديدة قد تولدت بعد هذه التجربة، هذه الـneurons تساعدك 
يف تعلم أشياء جديدة كام ذكرنا، ولكنها متوت إن مل نستخدمها، التجارب الجديدة والرياضة 
تحافظ عليها من التلف، يف الحقيقة الرياضة أكرث فاعلية من أي عقار أو دواء موجود يف السوق 

حالياً ملساعدتك عىل التعلم بصورة أفضل، إنها تحسن كل النظام الحيوي لجسم اإلنسان.

تحسين مقدرات التعلم:
التعلم ال يتطور رياضياً، مبعنى أن تضيف حزم من املعلومات يومياً إىل مجموع معارفك حتى 
تصبح أكرث حكمة، أحياناً قد تصدم جداراً من املعرفة املوجودة لديك، أشياء كانت منطقية 
االنهيار  النوع من  وانهارت، هذا  اآلخر  النقيض  لديك فجأة أصبحت عىل  بالنسبة  وصحيحة 
يعني إعادة تركيب مفاهيمك وبناء أساس معريف أقوى، تذكر أن األمر يأخذ وقتاً الستيعاب 
التي تضطر لالستياء والرجوع خطوة للوراء يف  املعرفة الجديدة، سوف متر يف بعض املراحل 
عملية تعلمك لتفهم بصورة أفضل، هذه ظاهرة طبيعية وتعني أن دماغك يتوغل أكرث عمقاً 
يف املادة املعرفية، عندما تتجاوز هذه املرحلة من التشتت ستجد أن أساسك املعريف قد قفز 

خطوة كبرية إىل األمام.

 : Lively Visual Metaphor or Analogy تكوين صور ومتشابهات حيوية
الجديدة فحسب وإمنا فهمها بصورة  املفاهيم  الصور واملتشبهات يف تسهيل تذكر  ال تساعد 
أفضل أيضا1ً، االستعارة هي عملية مالحظة أن هناك مفهومني لهام أوجه شبه وربطهام من 
خالل صورة خيالية، كتشبيه رسيان التيار يف األسالك الكهربية برسيان املياه والفولتية كدافع 
لها، أو تشبيه الرابطة الكيميائية لحلقة البنزين مبجموعة قردة ميسكون بعضهم البعض، ومتثل 

Cat, Jordi. »On Understanding: Maxwell on the Methods of Illustration and Scientific Meta-  1

.phor.« Studies In History and Philosophy of Science Part B 32, no. 3 )2001): 395-441 

 Bilalić, Merim , Robert Langner, Michael Erb, and Wolfgang Grodd. ”Mechanisms and Neural Basis

 of Object and Pattern Recognition: A Study with Chess Experts.“ Journal of Experimental Psychology:

.General 139, no. 4 )2010): 728-42



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

118

أياديهم الرابطة األحادية والذيل ميثل الرابطة الثنائية.

وهذه العملية وإن كانت بسيطة لكنها فعالة جداً يف تثبيت املعلومات الجديدة، ألنها تربطها 
مع معلومة موجودة مسبقاً.
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عودة للروابط المعرفية:
هناك عالقة مثرية لالهتامم بني تعلم العلوم والرياضيات وبني تعلم الرياضة1 ،يف رياضة البيسبول 
عىل سبيل املثال، إنك ال تتعلم رضب الكرة من يوم واحد، وإمنا جسدك يحاول أن يوازن أفضل 
وضعية وخطوات لرضب الكرة بأفضل طريقة بعد كثري وكثري من التامرين والتكرار، مام يخلق 
ال تحتاج إىل  روابط معرفية تصقل وتثبت أكرث بعد كل عملية تكرار، وعندما تصبح محرتفاً 
لرابط معريف واحد لرضب الكرة كاملحرتفني، عوضاً عن استدعاء كل خطوة معقدة قام بها جسد 
لرضب الكرة، وبنفس املقارنة مع العلوم والرياضيات، فإنك التحتاج إىل أن تعيد توضيح الكيف 
لذهنك يف كل مرة، إنك التحتاج إىل إعادة تكرار فهم املادة املعرفية كاملة مرة تلو األخرى حتى 
تتقنها، وإمنا تعيد تكرار روابط معرفية محددة وبسيطة والتي تقوم باستدعاء باقي التفاصيل.

فهم املادة يأيت من حقيقة أن دماغك يقوم ببناء أساس املعنى والذي ال يأيت مبجرد قبول ايصال 
، تذكر أن اإلنسان يتعلم من خالل محاولة تكوين منظور شخيص  شخص آخر هذا املعنى2 

خاص بكل فرد تجاه تلك املعرفة،

Carson, Shelley H, Jordan B Peterson, and Daniel M Higgins. »Decreased Latent Inhibi-  1

 tion Is Associated with Increased Creative Achievement in High-Functioning Individuals.« Journal of

.Personality and Social Psychology 85, no. 3 )2003): 499-506

Carson, Shelley H, Jordan B Peterson, and Daniel M Higgins. »Decreased Latent Inhibi-  2

 tion Is Associated with Increased Creative Achievement in High-Functioning Individuals.« Journal of

.Personality and Social Psychology 85, no. 3 )2003): 499-506

Make sure I'm not tense. Whip the wrists forward.
Good plate coverage. Square stance. Focus on ball 's
delivery location. When colling, move back before
moving forward.
Perform stride before
the swing. Drive swing
with legs and hips. ٢

Y©ah--that'̂؛ ake me
a good player...
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غير طريقة تفكيرك لتغير حياتك:
إسبانيا عام 1860 حيث مل  ، يف إحدى قرى  للمشكالت1  سانتياغو رامون كاهال ولد كصانع 
السجن يف عمر  نفسه يف  لذلك وجد  للمشكالت،  مفتعل  أطوار  لغريب  يكن هناك خيارات 
11، سانتياغو كان شخصاً عنيداً ومتمرداً، من كان ليعتقد أن سانتياغو رموين كاهال ليس فقط 

سيتحصل عىل جائزة نوبل، ولكن سيكون األب الروحي لعلم األعصاب الحديث.

يف بداية العرشينات من عمره كان قد بدأ التحول من شخص عنيد ومتمرد اىل دراسة الطب 
كطالب عادي.

خالل  برسعة  بالتحرك  لإلشارات  يسمح  سميك  عازل  وهو   myelin sheaths أن  أدلة  هناك 

 Ramón y Cajal, Santiago. Advice for a Young Investigator. Translated by Neely Swanson and  1

.]Larry W. Swanson. Cambridge, MA: MIT Press, 1999 ]1897

٩ٔ ل ة ٩
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neuron فال تتوقف عن النمو عند بعض األشخاص اىل أن يصلوا عمر العرشين، وهذا ما يفرس 
مشكلة املراهقني يف ضبط سلوكياتهم العنفوانية والجامحة، فالرابط بني نية الفعل والتحكم يف 
الدماغ مل يكتمل نضجها بعد1 ، يف حالة سانتياغو عملية نضجه الطبيعية مرتبطة مع مجهوده 
الشخيص يف تطوير تفكريه، مام ساعده عىل التحكم يف سلوكه العام، كاهال عمل مع مجموعة 
الباحثني والعلامء الذين كانوا أكرث ذكاًء منه، ولكنه ذكر يف سريته الذاتية رس نجاحه أال وهو 
املثابرة، والذي أسامه »هبة األقل ذكاًء the virtue of the less brilliant« مقرتنة مع قدرته 
عىل تغيري أفكاره واالعرتاف بأخطائه، وكـ سانتياغو رموين كاهال ميكنك تحقيق ما ترغب يف 

إنجازه من تحصيل العلم واملعرفة.

: Team Work فرق العمل
يف دراسة تتحدث عن أن الجزء األمين من الدماغ يساعد يف فهم الصورة الكلية ملوضوع معني2، 
وهذا يساعد يف اإلدراك غري املنطقي لألشياء، فعند الغوص يف تفاصيل بعض األمور واالنغامس 
فيها دون النظر للصورة الكلية للموضوع، قد يتبادر إىل ذهنك صحة النتائج التي توصلت إليها، 
ولكن عند إعادة النظر من زاوية النظر الكلية للموضوع يتبني لك بعض األمور غري املنطقية يف 
تلك النتائج التي توصلت إليها3، عندما تكون يف منط الرتكيز من السهل ارتكاب أخطاء بسيطة 
يف حساباتك وافرتاضاتك، أحياناً تكون أخطاء سخيفة، ناتج حساب محيط األرض يساوي فقط 
كيلومرتين ونصف، هذه النتيجة قد ال تعني شيئاً بالنسبة لك كلام انغمست باستخدام الجزء 
الخطوات  اتبعت  أنك  اإلجابة طاملا  تلك  يؤكد عىل صحة  أن  يحاول  الدماغ، ألنه  األيرس من 
مكغيلكرست  إيان  الكاتب  أشار  وقد  بصورة صحيحة،  الرياضية  عملياتك  ونفذت  الصحيحة 
 the master and his كتابه  يف  البعض  لدى  الذاتية  واملركزية  الدوغامئية  نشوء  أسباب  يف 
emissary، فعندما تنهي امتحاناً ما بثقة يف إجاباتك دون املراجعة والحكم عليها باستخدام 
فاينامن  ريتشارد  قال  نفسك، وقد  اللحظة تخدع  تلك  فإنك يف  قدراتك يف كال جزيئ دماغك 

 Shannon, B. J., M. E. Raichle, A. Z. Snyder, D. A. Fair, K. L. Mills, D. Zhang, K. Bache, et al.  1

 »Premotor Functional Connectivity Predicts Impulsivity in Juvenile Offenders.« PNAS 108, no. 27 )Jul

.5 2011): 11241-5

 Nielsen, Jared A. , Brandon A. Zielinski, Michael A. Ferguson, Janet E. Lainhart, and Jeffrey  2

S. Anderson. »An Evaluation of the Left-Brain Vs. Right-Brain Hypothesis with Resting State Func-

.)tional Connectivity Magnetic Resonance Imaging.« PLOS ONE 8, no. 8 )2013

 Houdé, Olivier. »Consciousness and Unconsciousness of Logical Reasoning Errors in the  3

.Human Brain.« Behavioral and Brain Sciences 25, no. 3 )2002): 341-41
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“املبدأ األول هو أن ال تخدع نفسك، وأنت أسهل شخص ميكن خداعه”1 ، لذلك فإن من أفضل 
الطرق التي ميكن بها الكشف عن نقاطك العمياء هي الدخول مع مجموعات دراسة، ألن كل 
شخص لديه منظور مختلف يف فهم املادة املعرفية2 ، ومجموعات الدراسة ليست مهمة فقط 
يف عملية التعلم، فرمبا معلومة بسيطة عن طريقة فهم يشء معني تفيدك يف حياتك الشخصية. 
وإذا وجدت مجموعتك قد خرجت عن املهمة املطلوبة ملدة طويلة وبدأتم باللعب و املزاح 

كثرياً أثناء املذاكرة، فمن األفضل أن تجد مجموعة أخرى للدراسة.

:Test Checklist الجاهزية لالختبار
االختبار يف حد نفسه تجربة قوية للتعلم، مبعنى أن املجهود الذي بذلته قبل اإلختبار، والذي 
يشمل مجموعة االختبارات املصغرة، والقدرة عىل االستدعاء وحل املشكالت والتفكري فيها يف 
فرتة االستعداد هي مهمة بصورة أساسية، إذا ماقارنت ساعة من دراسة مادة معينة مقارنة مع 
ساعة من خوض اختبار يف نفس املادة، ستجد أن العائد من التعلم أكرب يف حالة خوض االختبار، 
ألنك يف الحالة األوىل تدخل مجموعة من املعلومات للخروج مبعرفة، وأما الحالة الثانية فإنك 
تقوم بعملية تحليل واستنتاج وتذكر وربط وتفكري يف عدة حلول واتخاذ قرار يف النهاية ألفضل 

الخيارات.

فيلدر3،  ريتشارد  واألستاذ  التعليم  مجال  الباحث يف  من  مقدمة   checklist لك  سنقدم  اآلن 
والتي تعطي مؤرشاً تقريبياً ما إذا كنت جاهزاً لالختبار أم ال، فكلام كانت اجاباتك بنعم كلام 

كنت أكرث جاهزية.

-  هل بذلت مجهوداً جدياً لفهم املادة؟

-  هل قمت بالدراسة مع مجموعة أخرى من زمالئك؟ أو ناقشت الواجبات واألسئلة معهم؟

-  هل حاولت أن تنهي كل األسئلة والواجبات املطلوبة منك قبل االطالع عىل حلولها؟

-  هل شاركت بنشاط يف طرح األفكار واألسئلة أثناء حل الواجبات والتامرين مع زمالئك؟

.Feynman, Richard. »Surely You›re Joking, Mr. Feynman«. NY: W. W. Norton, 1985  1

 Oakley, Barbara, Richard M. Felder, Rebecca Brent, and Imad Elhajj. »Turning Student  2

.Groups into Effective Teams.« Journal of Student Centered Learning 2, no. 1 )2003): 9-34

 Felder, Richard M. »Memo to Students Who Have Been Disappointed with Their Test  3

.Grades.« Chemical Engineering Education 33, no. 2 )1999): 136-37
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-  هل استرشت وسألت أستاذك أو مرشفك عندما تواجهك مشكلة يف فهم يشء ما؟

-  هل فهمت كل الواجبات والتامرين وكيفية حلها؟

-  هل سألت األستاذ أثناء الدرس عن يشء مل تفهمه؟

-  هل لديك خطة دراسة؟

-  هل قمت بحل جميع األسئلة برسعة يف ذهنك داللة عىل فهمك؟

-  هل قمت باتباع خطة دراستك وانهيتها وتبادلت طرح األسئلة مع زمالئك؟

-  هل قمت مبراجعة املحارضات والدروس قبل االختبار وسألت نفسك عن أي يشء مل تكن 
متأكداً منه؟

-  وأخرياً هل أخذت قسطاً كافياً من النوم والراحة قبل االختبار؟

إذا كانت إجابتك ب»ال« للسؤال األخري فإن كافة اجاباتك لباقي األسئلة ليس لها معنى، خوض 
االختبار هو عملية البد أن نأخذها بجدية تامة، متاماً ككابنت يريد أن يقود طائرة نفاثة قبل 

االقالع، أو طبيب يريد أن يقوم بعملية جراحية. 
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 The Hard Start – تقنية البداية الصعبة ثم القفز للسهل
: Jump to Easy Technique

إليك بعض الطرق التي ميكن أن تحسن من أدائك يف االختبارات، الطريقة التقليدية هي بالبدأ 
باألسئلة السهلة ثم االنتقال إىل الصعبة، مام يعطيك الثقة يف حل االختبار، ولكن يف الحقيقة 
هذه الطريقة لها مفعول عكيس، األسئلة الصعبة تحتاج لزمن أكرث من السهلة، وقد تحتاج إىل 
االستعانة بالقوة اإلبداعية لنمط التشتيت، ولكن للولوج إىل منط التشتيت ال تحتاج ألن تركز 
عىل ما تريد أن تحله، ببساطة قم بالبدء باألسئلة الصعبة وإذا وجدت نفسك عالقاً يف إحدى 
خطوات اإلجابة اذهب إىل األسئلة السهلة وعند ذلك يكون السؤال الصعب يف دماغك ولكن يف 
حالة عدم الرتكيز، مام يعطيك الفرصة لتفعيل منط التشتيت والخروج مبنظور مختلف ألفكار 
جديدة لحل تلك األسئلة الصعبة1 ، هذا يشبه عمل الطاهي الذي يرتك اللحم لينضج تحت 
النار، ويقوم بتقطيع السلطات والخرضوات. قد ال تنجح هذه االسرتاتيجية مع البعض ولكنها 

تستحق التجربة.

تنبيهات مهمة خاصة باالختبار:
تذكر أنك إذا كنت متوتراً من خوض االختبار فإن جسمك يفرز مواد كيميائية مثل الكورتيزون 
واألدرينالني، والذي يسبب تعرق يف اليدين وتسارع نبضات القلب وانقباض يف املعدة، ولكن 
ما ميثل  العالمات من منظورك هو  تلك  تفسري  كيفية  أن  الباحثني وجدوا  أن  لالهتامم  املثري 
الفارق، إذا ما غريت منظورك تجاه االختبار من »هذا االختبار يسبب يل الخوف« إىل »هذا 

االختبار سيكون تجربة مثرية إلبراز قدرايت« سيكون له األثر عىل أدائك.
التنبيه اآلخر هو أن تحول انتباهك نحو طريقة تنفسك متاماً كام يف الصورة التالية:2

 Oakley, Barbara )2014). A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science )Even If  1

.You Flunked Algebra). New York, NY: Penguin-Random House. See in particular chapter 17

 Paul, G., Elam, B., & Verhulst, S. J. )2007). A longitudinal study of students› perceptions of  2

 using deep breathing meditation to reduce testing stresses. Teaching and Learning in Medicine, 19)3),

.287-292
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 The Hard Start – تقنية البداية الصعبة ثم القفز للسهل
: Jump to Easy Technique

إليك بعض الطرق التي ميكن أن تحسن من أدائك يف االختبارات، الطريقة التقليدية هي بالبدأ 
باألسئلة السهلة ثم االنتقال إىل الصعبة، مام يعطيك الثقة يف حل االختبار، ولكن يف الحقيقة 
هذه الطريقة لها مفعول عكيس، األسئلة الصعبة تحتاج لزمن أكرث من السهلة، وقد تحتاج إىل 
االستعانة بالقوة اإلبداعية لنمط التشتيت، ولكن للولوج إىل منط التشتيت ال تحتاج ألن تركز 
عىل ما تريد أن تحله، ببساطة قم بالبدء باألسئلة الصعبة وإذا وجدت نفسك عالقاً يف إحدى 
خطوات اإلجابة اذهب إىل األسئلة السهلة وعند ذلك يكون السؤال الصعب يف دماغك ولكن يف 
حالة عدم الرتكيز، مام يعطيك الفرصة لتفعيل منط التشتيت والخروج مبنظور مختلف ألفكار 
جديدة لحل تلك األسئلة الصعبة1 ، هذا يشبه عمل الطاهي الذي يرتك اللحم لينضج تحت 
النار، ويقوم بتقطيع السلطات والخرضوات. قد ال تنجح هذه االسرتاتيجية مع البعض ولكنها 

تستحق التجربة.

تنبيهات مهمة خاصة باالختبار:
تذكر أنك إذا كنت متوتراً من خوض االختبار فإن جسمك يفرز مواد كيميائية مثل الكورتيزون 
واألدرينالني، والذي يسبب تعرق يف اليدين وتسارع نبضات القلب وانقباض يف املعدة، ولكن 
ما ميثل  العالمات من منظورك هو  تلك  تفسري  كيفية  أن  الباحثني وجدوا  أن  لالهتامم  املثري 
الفارق، إذا ما غريت منظورك تجاه االختبار من »هذا االختبار يسبب يل الخوف« إىل »هذا 

االختبار سيكون تجربة مثرية إلبراز قدرايت« سيكون له األثر عىل أدائك.
التنبيه اآلخر هو أن تحول انتباهك نحو طريقة تنفسك متاماً كام يف الصورة التالية:2

 Oakley, Barbara )2014). A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science )Even If  1

.You Flunked Algebra). New York, NY: Penguin-Random House. See in particular chapter 17

 Paul, G., Elam, B., & Verhulst, S. J. )2007). A longitudinal study of students› perceptions of  2

 using deep breathing meditation to reduce testing stresses. Teaching and Learning in Medicine, 19)3),

.287-292

ضع لنفسك اختباراً مضبوطاً بزمن وبعيداً عن أي مؤثرات خارجية، ألنك يف الحالة التي تذاكر 
وتحل فيها التامرين دون أي حدود للزمن أو تحت أي ضغط يذكر تختلف متاماً عن الحالة 

التي تكون فيها يف قاعة االختبار.

بوب برادشو بروفيسور الرياضيات يف جامعة أولون يحدث تالميذه عن القلق اليسء والقلق 
الجيد، حيث إن القلق الجيد هو الذي يحفزك ويساعدك، وأما القلق اليسء هو عبارة عن 

إهدار للطاقة.

وتذكر أن ليس هناك يشء مؤكد، ميكنك أن تدرس بجد واجتهاد واالختبار ال يزال صعبا 
بالنسبة إليك، فعليك أن ال تيأس وأن تحاول مرة بعد أخرى وتفهم أخطائك ومشكالتك 

ونقاط ضعفك، وتقوم مبعالجتها وتحسينها.

: Creative Problem Solving
مينيسوتا،  جامعة  من  مقدم  الكورس  هذا 
من  ألكرث  يدرس  والذي  املتحدة،  الواليات 

15 عاماً.

العديد  ولها  معقدة  ميزة  هي  اإلبداعية 
بأنها  املختلفة، وهي تعرف  الخصائص  من 
القدرة عىل توليد األفكار الجديدة واملفيدة، 
بحسب  يختلف  ومفيد  جديد  هو  وما 

؛
)

/

C٥E٠TI',E
PROSLEW SOLVINGo
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اليومية،  الوضع املعني، وما سنتحدث عنه خالل هذا الكورس هو ما يتعلق بأنشطة الحياة 
وهذا يتضمن القدرة عىل توليد كمية كبرية من األفكار من دون ذاتية ومركزية، حتى لو كانت 

تلك األفكار بسيطة، معقدة، ذات تحٍد عاٍل، غريبة أو مضحكة.

اإلبداعية هي مهارة ميكن اكتسابها عرب املامرسة والتوجيه، وميكن أن تقل بدون صقلها، هذا 
الكورس معني مبنحك القدرة عىل تنمية هذه املهارة والحافز الالزم بحيث ميكنك توليد كمية 
من األفكار والتقنيات لتحل املشكالت املختلفة. ولكن هذا الكورس يعتمد يف إحد جوانبه عىل 

املشاركة والتطبيق، وليس فقط تحصيل معلومات.

تنمية مهارة اإلبداع:
كيف للمرء أن يصبح مبدعا؟ هل مهارة اإلبداع متعلقة بذكائك؟ هل نولد مبدعني؟ يف البداية 
إن اإلبداعية متعلقة بالذكاء الفطري، وكام الذكاء فإننا ميكننا تحسني وتغيري ما منتلكه طبيعياً، 
تطوير  وميكننا  ذكاًء،  أكرث  ونصبح  التجارب  أو  املختلفة  املعارف  خالل  من  نتعلم  أن  ميكننا 
اإلبداعية من خالل بذل املجهود والتامرين، ومهارة اإلبداعية ميكن تشبيهها بالعضالت، فكلام 

مارست الرياضة حافظت عليها وكان جسدك أكرث صحة، وإذا تركتها ستعود هذيالً.

يف حديثنا عن اإلبداعية هناك نوعان من التفكري، التفكري املتباعد والتفكري املتجامع، نحتاج إىل 
االثنني يف حل املشكالت العادية، ولكن معظم عملنا ذو طابع إبداعي متعلق بالتفكري املتباعد، 
وكام قال Ken Robinson إن التفكري املتباعد هو كيف ميكن أن ترى مجموعة من اإلجابات 
املمكنة لسؤال ما، وتستخدم عدة أساليب لتفرس بها السؤال، وكيف تفكر بطريقة غري خطية. 
التفكري املتباعد هو البحث عن إجابات غري اعتيادية وأفكار ألي مشكلة معطاة. مربط الفرس 

هنا توليد عدة أفكار.

التفكري املتجامع هو التفكري نحو الرتكيز عىل إيجاد حل واحد خالل عملية منطقية، إنه الرتكيز 
إليها، وكام ذكرنا فإن هذا  النقد وإضافة األفكار  عىل إجابة واحدة وجعلها أفضل من خالل 
الكورس يركز عىل تطوير قدرتك عىل إيجاد عدة أفكار مختلفة، واإلجابة الخاطئة الوحيدة هي 

اإلجابة الواحدة.

اليومية، عند خلق صداقات جديدة يتعرف  الحياة  املتباعد واملتجامع من  التفكري  مثال عىل 
بينهم من  يختار من  ثم  يعرفهم، ومن  الذين ال  األشخاص  الشخص عىل مجموعة كبرية من 
يفضل أن يكون صديقه، وهذا هو التفكري املتجامع، أما التفكري املتباعد فهو أن تأيت بعدة حلول 

ملشكلة معينة ككيفية قضاء وقت ممتع مع أصدقائك مثالً.
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أكل بطريقة مختلفة:

التمرين األول هنا هو أن تأكل بطريقة مختلفة، وهو يتضمن اآليت:

- أن تأكل شيئا مل تأكله من قبل.  

- أن تغري الطريقة التي تأكل بها الطعام، ميكن أن تأكل يف الظالم أو تأكل بإصبعني أو   
غريها

- أن تعيد النظر يف معنى كلمة يأكل، مثالً أن تجعل كرة املرضب يف شكل حبة عنب   
كبرية

وعيك أن تسجل تعليقات اآلخرين، حيث ال يجدي التقييم الذايت ألفعالك، جزء مهم من أن 
تكون مبدعاً هو أن تكون شجاعاً ومستعداً ألن تكون مختلفاً.

متباعد ثم متجامع:

التمرين الثاين يتعلق بقدرتك عىل إنتاج وتوليد األفكار، بغض النظر عن كونها بسيطة أو غبية 
أو غريبة، وإمنا املطلوب هو إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار.

كبري جداً  بحجم  كانت  بشباكة ورق، سواء  تفعل  أن  ماذا ميكنك  ماسك،  ملقط  لديك  واآلن 
بحجم السيارة أو صغري جداً بحجم السمسم، لديك 90 ثانية ابدأ حااًل...
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إذا خرجت بأكرث من 14 فكرة فهذه إجابة جيدة، وإذا كانت أقل فال توجد هناك مشكلة ألننا 
سنستمر يف التامرين، ميكنك استخدامها كغالق للحقيبة، أو حلق كبري يف األذن أو عالقة مالبس 
أو مشبك لربطة العنق، هكذا يتم قياس اإلبداعية creativity، هناك مقياس آخر لإلبداعية 
وهي األصالة التي تحسب لألفكار املميزة والفريدة، فإذا مل تجاوب بأحد األمثلة املذكورة فهذا 

مؤرش جيد لإلجابات اإلبداعية.

ميكن استخدام عدة أساليب لترسيع إنتاج األفكار ومنها أن تأخذ ورقة وقلم وتبدأ بكتابة أي 
كلمة تأتيك يف ذهنك مع املحافظة عىل وضوح املعنى، لديك 60 ثانية.

وهذا يعترب كتامرين التحمية، لتزيل املعيقات التي نفرتضها عندما نفكر مبنطقية، ألن هذه 
ليست مرحلتها حالياً، واآلن لنجرب التمرين الثالث، ويف هذه املرة حاول أن تتجاوز ما أنجزته 

يف التمرين األول.

لديك مشبك ورق و90 ثانية...

هناك يشء آخر مهم يف فهم اإلبداعية وهو فهمنا الواقعي لطبيعة اإلبداعية لدينا، ويف هذه 
النقطة نريد أن نطور فهمنا ملقدار إبداعيتنا يف اللحظة الحالية، عليك أن تبذل أفضل ما لديك 
يف هذا االختبار، وإذا أكملته عليك أن تعرف كيف تقاس اإلبداعية، لتفعل ذلك تحتاج إىل ورقة 
وقلم ومؤقت زمني، اختبار اإلبداعية الكالسييك يركز عىل التفكري املتباعد، القدرة عىل إنتاج 
األفكار خالل فرتة زمنية، مثالً ما هي األشياء التي ميكن أن تقوم بها بواسطة طوبة، لديك 90 

ثانية...



الَدِليُل اإلرَشاِدُي لطالِب الَبَكاُلورُيوِس و الِدَراَساِت الُعْليا في السوداِن

129

إذا خرجت بأكرث من 14 فكرة فهذه إجابة جيدة، وإذا كانت أقل فال توجد هناك مشكلة ألننا 
سنستمر يف التامرين، ميكنك استخدامها كغالق للحقيبة، أو حلق كبري يف األذن أو عالقة مالبس 
أو مشبك لربطة العنق، هكذا يتم قياس اإلبداعية creativity، هناك مقياس آخر لإلبداعية 
وهي األصالة التي تحسب لألفكار املميزة والفريدة، فإذا مل تجاوب بأحد األمثلة املذكورة فهذا 

مؤرش جيد لإلجابات اإلبداعية.

ميكن استخدام عدة أساليب لترسيع إنتاج األفكار ومنها أن تأخذ ورقة وقلم وتبدأ بكتابة أي 
كلمة تأتيك يف ذهنك مع املحافظة عىل وضوح املعنى، لديك 60 ثانية.

وهذا يعترب كتامرين التحمية، لتزيل املعيقات التي نفرتضها عندما نفكر مبنطقية، ألن هذه 
ليست مرحلتها حالياً، واآلن لنجرب التمرين الثالث، ويف هذه املرة حاول أن تتجاوز ما أنجزته 

يف التمرين األول.

لديك مشبك ورق و90 ثانية...

هناك يشء آخر مهم يف فهم اإلبداعية وهو فهمنا الواقعي لطبيعة اإلبداعية لدينا، ويف هذه 
النقطة نريد أن نطور فهمنا ملقدار إبداعيتنا يف اللحظة الحالية، عليك أن تبذل أفضل ما لديك 
يف هذا االختبار، وإذا أكملته عليك أن تعرف كيف تقاس اإلبداعية، لتفعل ذلك تحتاج إىل ورقة 
وقلم ومؤقت زمني، اختبار اإلبداعية الكالسييك يركز عىل التفكري املتباعد، القدرة عىل إنتاج 
األفكار خالل فرتة زمنية، مثالً ما هي األشياء التي ميكن أن تقوم بها بواسطة طوبة، لديك 90 

ثانية...

أن  هو  جيدة  فكرة  عىل  لتحصل  طريقة  »أفضل  قال   Linus Palling النوبل  جائز  صاحب 
fluency تحصل عىل كثري من األفكار« وهذا هو أول اختبار ويسمى

:critiquing and making improvement النقد والتحسن
كثرياً من التحسني يأيت من خالل مشاركة األفكار التي منلكها ونقد األفكار لدى اآلخرين، وليك 
نقوم بذلك علينا أن نقبل أوال األفكار التي لدى اآلخرين ومن ثم نقوم بنقدها. فعندما نقوم 
بتطبيق وصفة طعام أحياناً تكون جيدة وأحياناً تكون سيئة، ولكننا نقيم مذاق الطعام الذي 
صنعناه ليك نحسنه، ميكننا أن نقوم كذلك بجعل الطعام أكرث صحيًة باختيار املكونات املناسبة، 
ميكننا أن نقيس كل املعطيات، كالحرارة والحجم والقطع، بوضع االعتبار لتلك الخيارات التي 
متكننا أن ننتقد تصميم الوصفة األصلية للطعام، وبالتايل تطويرها يف املستقبل. وبذات املنوال 

قم بنقد األفكار التي أنتجتها خالل التامرين السابقة.
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البس شيئًا مختلفًا:
الهدف هو تغيري منظرك الذي تبدو عليه، وميكن أن يكون مختلفا من ناحية املادة أو املقاس 

تكون  أن  يشرتط  وال  الحجم  أو  رمبا 
مالبس، فيمكن أن تكون جوارب أو 
السابق  وكالتمرين  مثالً،  قفازات 
عليك أن تعيد تعريف كلمة »يلبس«
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: Mindmaps الخرائط الذهنية
الخريطة  أو  املعرفية،  الشبكة  تسمى  وأحياناً 
لعرض  يستخدم  مخطط  وهي  الدماغية 
ومراحل  العقد  باستخدام  العريضة  املعلومات 
تفرعها عىل أساس الكلمة أو الفكرة املفتاحية.

يف هذا املثال post-it هو الفكرة املركزية ملنتج 
نريد تطويره، وميثل العقد الصفات التي نريد 
كل  تنظيم  أو  تغري  ميكنك  هنا  ومن  تطويرها، 
األقسام بسهولة، وأيضا ربط األفكار مع بعضها 

البعض والخروج بروابط رمبا مل تفكر فيها.

استخدام آخر للخرائط الذهنية وهي القدرة عىل تنظيم املعلومات بأجزاء غرافيكية، كاللون 
الذهنية  الخرائط  فإن  الجوهر  يف  الحقاً.  األفكار  بني  للربط  أو  للتوضيح  الشكل  أو  والحجم 
طريقة لتكوين روابط مرئية ملفاهيم مجردة، مام يساعدك يف الخروج بأفكار جديدة عن طريق 

الرسم والوضوح ووضع الروابط مام يساهم يف توليد أفكار أكرث إبداعية.

MINDMAPS
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: Attribute Listing جدولة المزايا
هي مترين لتوليد األفكار الجديدة واإلبداع وحل املشكالت.

املصمم ينظر لخصائص املنتج الحايل ويسجل كل امليزات التي ميكن إعادة تصميمها واستخدامها 
وإضافة قيمة جديدة لها.

oخذ يف االعتبار االبتكار املنترش يف القرن األخري post-it note ورق املالحظات القابل لاللتصاق 
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كام يف املثال السابق، والتي تم ابتكارها بواسطة شخص يدعى Art Fry عند الساعة الثالثة ظهرا، 
باستخدام الصق صنعه مساعده يف العمل Spencer Silver والذي كان يريد صناعة الصق قوي 
جدا، ولكن عن طريق الخطأ صنع الصق يلتصق عند الضغط وميكن إعادة استخدامه يف نفس 
املادة، Fry وجد استخدام آخر لهذه املادة ومن هنا ولد post-it notes، من كتابة للمالحظات 
ووضع عالمات يف الكتب وغريها. من خالل جدولة املزايا الخاصة باملنتج املعني ميكننا حينها 
أن نطور يف مزايا محددة، مام يعطي املنتج وظائف جديدة، الشكل واللون والحجم واملادة، 

ميكنها أن تجعل post-it أكرث من كونه ورق للمالحظات.

وبهذه الطريقة ميكننا إنتاج الكثري من األفكار ذات الجدوى والفائدة، والتي قد ال تخطر عىل 
بالنا سابقاً.

 Beliefs, Habits,  االعتقاد، العادات، المهارات والمعرفة
: Skills, and Knowledge

املعرفة والتي تعترب أهم عنرص يقدم يف معظم الكورسات والجامعات، هو اآلن األقل أهمية 
يف هذا الكورس، اعتقاداتك وعاداتك ومهاراتك لها أهمية أكرب، االعتقادات تأيت من التجارب، 
وواحدة من أهم عنارص اإلبداعية هي أن تعتقد بأنك شخص له القدرة عىل اإلبداع وتعلم 
كيف يصبح مبدعاً، علينا أن نعلم متاماً أن اإلبداعية موجودة لدى أي شخص، ولكن يختلف 
مستواها، وهذا املستوى ميكن أن يزيد لدى أي شخص إذا اختار أن يعمل من أجل ذلك. بعد 
ذلك عليك مامرسة اإلبداعية، وتحويل اإلبداعية إىل عادة يشء مهم جداً، وخصائص اإلبداعية 
ميكن أن تكون يف عاداتك، والتفكري املتباعد الذي يتضمن تطوير للتفكري مثالً، أو إقحام نفسك 
يف أنشطة ذات طابع تحدي، دامئا اسأل نفسك كيف ميكن أن تكون مبدعاً، وما هي االحتامالت 
واالفرتاضات املختلفة، مبامرسة التقنيات الالزمة ستساعد يف جعلها أقرب ألن تكون عادة حتى 

يف أبسط األمور.

تحدث لشخص مختلف:
التحدث إىل شخص مختلف، شخص رمبا تعرفه لكنك مل  التمرين املطلوب منك هو  يف هذا 
تتحدث معه من قبل، أو شخص تجاهلته أو شخص تختاره عشوائياً من العامة، ومن ثم عليك 
سؤاله 5 أسئلة مفتوحة، أسئلة ال تكون إجابتها بنعم أو ال، ويجب أن يكون ذلك شخصياً، وليس 

عن طرق الهاتف أو الرسائل أو الفيسبوك أو أي وسيط آخر.
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شيء يفعله اآلخرون:
ما أطلبه منك اآلن هو الخروج عن نفسك وفعل يشء يفعله اآلخرون، هذا الشخص اآلخر قد 
يكون صديقك أو والديك أو حبيبك أو زوجتك، وبعد أن تحدد الشخص قلده يف اليشء الذي 

مل تقم بفعله من قبل.

: creativity models and theories نماذج اإلبداعية ونظرياتها
ميدنا الباحثون بفهم كيف ميكن استخدام وتطوير اإلبداعية، بعض األبحاث تركز عىل الصفات 
الشخصية لإلبداعية، والبعض يتعامل مع اإلبداعية وكيفية تطويرها يف حياتنا اليومية، هناك 

بالفعل سجل حافل من الدراسات واألبحاث حول موضوع اإلبداعية.

 Gillford الباحثني  خالل  من  العرشين  القرن  منتصف  يف  نشأت  اإلبداعية  نظريات  معظم 
and Torrence والذين ركزوا عىل عملية إنتاج األفكار من خالل التفكري املتباعد الذي ذكرناه 
سابقاً، لقد بحثوا فيام ميكن أن يقال عنه حرف c الصغري لكلمة creativity والتي تستخدم 
لتعكس عن اإلبداعية يف حياتنا اليومية ملعظم الناس، أما C الكبرية فهي تستخدم يف غرض 
البحث والدراسة عن الشخصيات املشهورة واملشهود لها بإبداعها، كاينشتني وبيكاسو وستيفن 

هوكينج مثالً.

يد  تطويرها عىل  تم  والتي  املولدة،  النظرية  وتسمى  اإلبداعية  مهمة يف حقل  أخرى  نظرية 
Robert Epstein لخلفيته املعرفية يف مجال سلوكيات الواقع والذي عمل مع ذائع الصيت 
السيكولوجي B.F Skinner، والذي أكد أن اإلبداعية تعتمد عىل عدة عوامل، والذي تعتمد 

عىل بيئتنا املحيطة، وكلها ميكن أن تتغري بوعينا بها.

املساحات األربع التي ميكن بها تحسني النزعة نحو اإلبداعية هي:

- تدوين األفكار الجديدة باستخدام دفرت مالحظات أو جهاز للتسجيل نحمله معنا   
طوال الوقت.

- البحث عن التحديات يف حياتنا  

- توسيع معرفتنا بالتعلم يف مجالك بطريقة مختلفة  

- تغري بيئتك الحالية املحيطة  

نظرية  وهي   Robert Sternberg and Todd Lubart بواسطة  تطويرها  تم  أخرى  نظرية 
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ينتجون  املبدعني  األفكار كاالستثامر، واألشخاص  بأن  االستثامر investment theory، وتقول 
أفكاراً قد تكون ليست بتلك الروعة , تلك القيمة، ومن خالل التحسني واإلقناع تصبح أكرث قبوالً 

وذات قيمة أكرب.

 Teresa كذلك،  النفسية  والحالة  التعليمي  والنظام  املحيطة  بالبيئة  يتأثر  أن  ميكن  واإلبداع 
ببحث مكثف يف  قامت  قد  هارفارد،  األعامل يف جامعة  إدارة  مدرسة  الباحثة يف   Amabile
التنمية االجتامعية لإلبداعية، حيث إن نظريتها تركز عىل مكونات مختلطة أو الصفات املمتزجة 

كاملهارات الشخصية، الذكاء، والدوافع واملصادر التي تؤثر عىل اإلبداعية.

الدافع عنرص مهم، الدافع الداخيل أداة قوية جداً يف تطوير مستوى اإلبداعية لدينا أكرث من 
الدافع الخارجي.

:Creativity and Motivation اإلبداعية والدوافع
اإلبداعية قوة محركة يف طبيعة اإلنسان. نحن نخرتع، نصنع، نجرب أشياء ونتوقع غري املتوقع، 
نعيش  تجعلنا  القوة، مام  تلك  تحد من  تحديات  أن هناك  ندرك متاماً  كلنا  بالرغم من ذلك 
عاديني وتحت روتني معني، رمبا بسبب املدرسة أو العمل أو حياتنا مع عائالتنا. فكيف لك أن 
تلبس شيئاً مختلفاً إذا كان كل أقرانك سيعتقدون أنه غريب وشاذ؟، كيف ميكن أن تأكل شيئاً 

مختلفاً إذا كان هناك نظام غذايئ معني يف مجتمعك وثقافتك؟.

أغراض  العمل من أجل  بيئة  يف  يومياً  تقتل  اإلبداعية  أن  قالت   Theresa Amabile الباحثة
عملية، كالتنظيم واإلنتاجية والتحكم، مع علمنا بأهمية تلك األمور، أن تكون مبدعاً يتطلب 

مجهوداً لتتجاوز تلك العوائق، أو عىل األقل أن تجد طريقاً للعمل من خاللها.

املكونات الثالثة لنظرية Amabile يف اإلبداعية هي املهارة، والخربة والدوافع. املهارة هي التي 
عملنا عليها سابقاً، والخربة هي املعرفة املمنهجة والتقنية. وقد يكون لدينا كل ذلك ولكن بدون 
الدوافع ال ميكن أن نكون مبدعني كام ينبغي. وجد الباحثون أن الدوافع مكون وعنرص مهم 
جداً يف عملية اإلبداع، حيث هنالك نوعان من الدوافع، الداخلية والخارجية، حيث إن الدافع 
الخارجي يتطلب الكثري من التحفيز لتحقيق النتائج، ويقلل جودة املجهود ويجعلك أقل إبداعاً 
يف الحقيقة، حيث ذكرت Amabile أن اإلنسان يكون أكرث إبداعية عندما تكون له دوافع ذاتية 
تحفيز خارجي، مبعنى آخر  العمل وليس عن طريق  أو تحديات  أو رضا  اهتامم،  ناتجة عن 

ستكون مبدعاً ألسبابك ودوافعك الخاصة.
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التدريب.. رضورة ال رفاهية 
 مصطفى الغايل السيد1

»أنت خريج جديد، متتلك خطاب حاجة ممتاز جًدا، سجلك األكادميي مذهل، كام أنَّ خطابات 

تزكيتك مبهرة للغاية، ولكن بسبب فقدان عنرص مهم جًدا من ِسريَتك الذاتية ال يسعني إال أْن 

أمتنى لك حظًا أوفر يف الحصول عىل وظيفة يف مجموعة مكتيغو املالية بشيكاغو. أنت تحتاج 

أن تلتحق بفرتة تدريبية!« كان هذا رد لجنة التعيني مبجموعة »مكتيغو« التي تستقبل مايزيد 
عن 1000 سرية ذاتية سنويًا لتنتهي بتعيني طالب واحد لوظيفة بدوام كامل.2 

مل يعد من الغرابة أن يتم رفضك يف العديد من املرات -عند التقديم لاللتحاق بوظيفة- بسبب 

م الجامعة املرموقة (ج( منحة دراسية للطالب (س(  نقص الخربة. وليس من الغرابة أيًضا أن تَُقدِّ

بينام ترفض الطالب (ص( الذي تحصل عىل معدالت متميزة تفوق تلك التي تحصل عليها أٌي 

من أقرانه مبن فيهم الطالب (س(!

رضينا أم أبينا لقد تم اقتيادنا (نحن الطالب( لحرب الخربة مقابل الوظيفة، والذي يجعلنا ندور 

يف حلقة مفرغة، فالطالب يريد أن يتعرف عىل مجاله ويتمرس فيه، وصاحب العمل يبحث عن 

ذوي الخربة. وبني هذا وذاك تتباعد الحلول وتصعب املهمة لِكال الطرفني.

التي  املشكالت  من  للعديد  كحل   )internship programs) التدريبية  الربامج  لقد ظهرت 

تمَّ  حتى  املجاالت؛  جميع  يف  العملية  للحياة  والتأهيل  اإلعداد  عملية  خالل  الطالب  تواجه 

اعتامدها كجزء من السلم التعليمي يف العديد من الجامعات الكربى يف مختلف أنحاء العامل 

كان من ضمن املائة األوائل يف الشهادة السودانية الثانوية للعام 2011م حيث أحرز املركز الـ20 عىل مستوى   1

جمهورية السودان. درس وتخرج يف كليّة الهندسة - قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الخرطوم، وتخصص يف هندسة 

 )Computer Vision & Machine Learning) الربمجيات. ظل مصطفى يعمل يف مجال الرؤية الحاسوبية والتعلم اآليل

ألكرث من ثالث سنوات أثناء دراسته الجامعية. ونرش خالل هذه الفرتة أربع مقاالت وورقة بحثية. كام قىض فرتًة تدريبيًة 

 .)Institute of Material Research & Engineering) مبعهد دراسات املواد والهندسة يف سنغافورة

 للتواصل مع مصطفى :
https://www.facebook.com/mustafa.alghali

 2    من مقال  بعنوان why are internships are so important« » للكاتبة Beth Braccio Hering عىل مدونة 

CNN April 14, 2010
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(هذا املقال موجه إليك  يف حالة كونك ماتزال يف املرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا 

باقتناص  النظر وتدارك املوقف  إذ إن عليك إعادة  االلتحاق بفرتة تدريبية  ومل تفكر يوًما يف 

الفرصة قبل فوات أوانها(. 

بدوام  األقل،  أشهرعىل  لثالثة  التي متتد  التدريبية  الفرتة  التدريبية” هنا:  “الفرتة  بـ  املقصود 

كامل، خارج أسوار الجامعة (أو حتى خارج حدود الدولة( والتي يقوم املتدرب فيها بالعمل 

مجال  يف  خربة  أو  مهارة  اكتساب  أو  محددة،  نتيجة  عىل  للحصول  ومنظم؛  منهجي  بشكل 

بعينه. من املؤسف أن الغالبية العظمى من الجامعات السودانية مل تتنبَّ بعد ثقافة التأهيل 

والتدريب، ومن الصعوبة مبكان أن متد لك يد العون يف الحصول عىل تلك الفرصة أو حتى 

توفري البدائل املالمئة.

ولكن لَِم كل هذا االهتامم ؟ وملاذا يتوجب عىل الطالب البحث وااللتحاق بفرتة تدريبية ؟ 

هنالك العديد من الجوانب التي يجدر ذكرها عند الحديث عن الثامر التي ميكن جنيها من 

االلتحاق بفرتة تدريبية، نذكر منها ماييل:  

1 - املساعدة عىل االنتقاء بني بدائل املسار املهني مبكًرا بتقليل نسبة التذبذب بينها.

التجارب والخربات التي قد تحصل عليها خالل فرتتك التدريبية ال تساعدك فقط عىل توسيع 

بدائل  بني  االختيار  بها عىل  قاعدة معرفية تستعني  أيًضا  بل متثل  مداركك وتطوير مهاراتك، 

املسار املهني بعد إكامل دراستك والتي تعترب من أكرب العقبات التي تواجه مجتمع الشباب 

متمثلة يف التساؤالت التي تُطرح بشكل متكرر: ماذا أجيد؟ ماذا أريد ؟...إلخ

(التجربة والتقييم(،  التساؤالت هي اسرتاتيجية  من أكرث الطرق فاعليًة يف اإلجابة عن هذه 

القامئة عىل حرص الخيارات التي يضعها الخريج لنفسه بتجربة البدائل املتاحة، ومن ثم تقييم 

البدائل  التجربة والتعلم منها، مع األخذ يف االعتبار املرور مبراحل الشك املختلفة يف تحديد 

البحثية  املجاالت  املهني:  ملسارك  أنسب  أيهام  معها  التدري  مبرحلٍة  رحلتك  تبدأ  (قد  نفسها 

األكادميية، أم مايقابلها يف مجال الصناعات(، ومن ثم تستطيع االنتقال ملرحلة أقل من الشك 

تساعدك يف االنتخاب بني البدائل داخل املجاالت البحثية األكادميية أو الصناعية إىل أن تصبح 

قادًرا عىل اختيار العمل الذي يناسبك أو الذي تطمح إليه يف مرحلة مبكرة.



الَدِليُل اإلرَشاِدُي لطالِب الَبَكاُلورُيوِس و الِدَراَساِت الُعْليا في السوداِن

139

من املعروف أن نتائج تجربة واحدة غري كاٍف لتعميم الحكم عىل مجال بعينه، ولكنها - أي 

التجربة - متثل إضافة قَيّمة لقاعدتك املعرفية، إلتاحة فرصة للتعرف عىل الثقافات املختلفة 

يف بيئة العمل والوظائف، وقياس مدى شغفك، إنتاجيتك، نقاط ضعفك، وقدرتك عىل وضع 

بصمتك الخاصة يف مجال دون اآلخر (عىل سبيل املثال فقد استطعُت خالل فرتيت التدريبية 

 A*Star agency for science and العام املايض عندما التحقت بوكالة األبحاث السنغافورية

technology استطعت أن أُصحح جزًءا من نظريت تجاه شغفي بالعلوم، من مفهوم اإلنتاج اىل 

مفهوم التطبيق. فقد اتضح يل جليًا مدى قدريت عىل اإلبداع والتقدم باألخرى دون األوىل مام 

دفعني لطلب إعادة تعييني يف مشاريع تطبيقية -ملا الحظت من غياب الشغف أثناء عميل 

يف املجال األكادميي النظري فمعرفة مواضع الشغف هي أهم ماقد تتحصل عليه خالل فرتتك 

التدريبية-(.

2 - زيادة فرصك يف القبول للعمل أو الدراسات العليا:

ففي كل عام يتخرج مايزيد عن مليون ومثامنائة ألف طالب من الكليات و الجامعات األمريكية 

وحدها1 وطبقاً ملا نرشته صحيفة The Sunday Times2 أن عدد الخريجني باململكة املتحدة 

مبقدار  تضاعف  قد  األوىل  الثانية  الرشف  مرتبة  أو  األوىل  الرشف  مرتبة  عىل  تحصلوا  الذين 

83 % وأن املوضوع قد أصبح خارج السيطرة!!فهل تعتقد حًقا أن تحصيلك األكادميي وحده 

-بجامعتك السودانية- كفيل بأن يضمن لك مقعًدا مع هؤالء ؟

 إن ارتفاع متطلبات املؤهالت العلمية واملهنية يف القبول أدت إىل اعتامد التدريب كركن أسايس 

يف املفاضلة بني املتنافسني من ِقبل أصحاب العمل والجامعات حول العامل، إذ كادت الربامج 

التدريبية أن تصبح من املتطلبات األساسية  لاللتحاق بها. ويجدر بالذكر أيًضا أنَّه من نتائج 

استبيان نرشته منظمة (NACE )National association of colleges and employers أن 

63 % من خريجي العام 2013 الذين متكنوا من أداء فرتة تدريبية أثناء الدراسة قد تلقوا عرًضا 

واحًدا عىل األقل للعمل، بينام كانت النسبة 35 % من نصيب نظرائهم ممن مل يتمكنوا من 

NACE)National association of colleges and employ- الذي تنرشه منظمةFast facts« « حقائق التقرير السنوي  1
)ers

  Sian  و Alastair McCall  للكاتبني  ”Awarding of top degrees soars by up to 83%“ 2  تحت عنوان

September 2015 6  بتاريخ  Griffiths



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

140

أدائها خالل الفرتة الدراسية. األمر ال يختلف كثريًا عند الحديث عن برامج الدراسات العليا، 

إذ ميكنك االستفسار بنفسك ممن التحقوا بالدراسات العليا بالخارج عن أهمية تلك الربامج 

التدريبية يف عملية املفاضلة عند القبول.

إن عملية اإلعداد لاللتحاق بالفرتة التدريبية تساعدك بشكل كبري يف صقل مهاراتك يف كتابة 

السري الذاتية وإعداد املستندات املطلوبة، وهي عملية ليست بالسهلة يف بادئ األمر، ولذلك 

فإن اكتساب هذه املهارات يف مرحلة مبكرة يُعد ذو أهمية كبرية إذ تََضع معظم لجان القبول 

القدرة عىل الكتابة والتعبري يف هذه املستندات كمعيار مهم يف املفاضلة بني املتنافسني. كام 

أن شهادات التوصية وشبكات املعارف التي قد تتحصل عليها من مشاركتك يف الفرتة التدريبية 

تعد ذات قيمة كبرية يف دعم موقفك من التقديم والقبول للعمل أو الدراسات العليا.

3 - سهولة الحصول عىل منحة للتدريب خالل املرحلة الجامعية مقارنة بالحصول عليها 

يف املرحلة مابعد الجامعية:

لحسن الحظ فإن معظم الجهات التي توفر هذه الفرتات والدورات التدريبية التشرتط عىل 

املتقدمني امتالك سجل حافل باألوراق العلمية أو حتى شهادات وامتحانات اللغات كامتحانات 

GRE ،TOEFL و IELTS ولتعتربها ميزة إضافية تساعدك يف الحصول عىل املنحة من بني 

بقية املرشحني. بينام نجد أن املؤهالت العلمية أو املهنية للمتدرب الخريج تكون يف الغالب 

أكرث تقييًدا.  (كام وأذكر أن حصويل عىل خمس منح ألداء فرتة تدريبية يف دول مختلفة قد 

خالف تصوري ملدى تقييد معايري القبول يف املؤسسات البحثية إذ مل أكن أحمل شهادات غري 

الشهادة الجامعية فقط!(

كيفية الحصول على منحة لفترة تدريبية:
كام أرشت آنًفا أن عملية البحث و التقديم لاللتحاق بدورة تدريبية شبيهة إىل حد ما بعملية 

التقديم للحصول عىل وظيفة، إذ يتعني عىل املتقدم توفري تلك الحزمة الروتينية من املستندات 

ولن أتحدث هنا عن كيفية إعدادها (إذ إنه قد تم تناولها بشكل مفصل يف مقاالت أخرى من 

املراحل  املتقدمني يف  العديد من  التي قد تغيب عن  النقاط  لبعض  الكتاب( ولكن سأتطرق 

االتية :
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	:إعداد املستندات

من املعروف أن عملية إعداد املستندات من أكرث العمليات استنزافًا للجهد والوقت، ولكن 

مبجرد أن تكمل هذه الحزمة الروتينية من املستندات -وإن مل تكن مبستوًى عاٍل من االحرتافية- 

وبالحزمة  التدريب.  عامل  يف  الهوية  مبثابة  تُعترب  التي  الخطوات  أُوىل  أنجزت  قد  بأنك  فتأكد 

الروتينية أعني املستندات اآلتية :

 :)Statement of الدافع  أو  الغرض  وشهادة   )Curriculum Vitae( الذاتية 1 - السرية 

 Purpose(

البد من اتباع املعايري الصحيحة للكتابة فيهام والعمل عىل تحسينهام مراًرا وتكراًرا، ويفضل أن 

تستعني مبعارفك ذوي الخربة للمراجعة والتعديل. 

تجنب عند كتابهتام القوالب العامة التي تنترش عىل صفحات اإلنرتنت، واالرساف يف اقتباس 

الكلامت الفضفاضة؛ فقد أصبحت هذه من الحيل غري املجدية خصوًصا عند األخذ يف االعتبار 

الكتابة. تذكر أن تكتب عن نفسك بشكل  النوع من  الذين مترسوا عىل هذا  عدد منافسيك 

مبارش شيق وبسيط. 

 - مترّس عىل أن تفكر بعقلية الطرف اآلخر فاستنباط النقاط التي يبحث عنها صاحب العمل 

أو لجنة القبول يف املتقدمني والرتكيز عليها عند كتابة سريتك الذاتية يجعلها أكرث جذبًا لهم، 

فال تنظُر مؤسسة أبحاث الذكاء االصطناعي عن مهارتك يف السباحة بقدر مامتتلك من خربة يف 

علوم البيانات مثاًل.

:)Recommendation letters( 2- شهادات التزكية

ي إرفاق شهادات تزكية  ال أذكر أين قد قدمت لدورة تدريبية (خارج السودان( ومل يُطلب منِّ

الذاتية  السرية  عن  األهمية  يف  اليقل  الشهادات  لهذه  فامتالكك  األقل(،  عىل  منهام  (اثنتان 

وشهادة الغرض كمتطلبات أساسية للتقديم. ومن النقاط التي يجب أخذها يف االعتبار عند 

إعداد هذه املستندات: 

- اختيار الشخص الذي يكتب هذه التوصية بعناية، ويفضل أن يكون من األشخاص   

ذوي العالقة املسبقة الجيدة بك كاملحارض أو مرشفك عىل املشاريع الجامعية. 
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  - تجنب استهالك مواردك! أصبحت معظم عمليات التقديم تتطلب أن يرسل كاتب 

للزمن!  العملية مرهقة ومستهلكة  تتخيل كم ستكون هذه  أن  بنفسه ولك  الشهادة  التزكية 

عند  تزكية  شهادة  الحصول عىل  يف  فرصتك  تفقد  ال  العشوائية يك  التقدميات  تجنب  وعليه، 

الحاجة إليها.  

من  )Papers( وغريها  العلمية  )Transcripts( األوراق  الجامعية  التفاصيل  شهادة   -3

 . )if any Supporting documents( املستندات املدعمة إن وجدت

	  :عملية البحث

عملية التقيص والبحث عن الجهة ذات الكفاءة  التختلف كثريًا عن عملية إعداد املستندات 

املطلوبة من حيث استهالك الجهد والوقت أيًضا وميكن الحديث عنها يف النقاط اآلتية :

األهداف 	  يف  التدريبية  املراكز  اختالف  االعتبار  يف  األخذ  يجب  البحث  عملية  بدء  عند 

الوجهة  تتمكن من معرفة مواصفات  كبريًا، وذلك حتى  اختالفًا  العمل واملهام  وطبيعة 

األفضل لاللتحاق بها. فعىل سبيل املثال نجد أن  معظم املراكز البحثية التابعة للجامعات 

تتبنى الجوانب النظرية أكرث من غريها بشكل عام وتفرض قيوًدا أعىل للقبول بناء عىل 

املعدل الرتاكمي أو حتى التصنيف العاملي للجامعة التي تدرس بها وأحيانًا يقترص قبولها 

عىل برامج التبادل (Exchange programs(. يف املقابل نجد أن املراكز التدريبية التي 

تنتمي إىل املراكز البحثية أو الرشكات تعتمد يف الغالب عىل جوانب االبحاث التطبيقية 

العمل يف املجال  الخربة وعدد ساعات  بناء عىل  للقبول  بينام تفرض قيوًدا  بشكل عام، 

املطلوب. فمن البدهي أنه لزيادة فرص قبولك لدورة تدريبية فإنه يُستحسن التقديم 

يف مجال تخصصك والبحث عن الجهة التي توفر لك ماتريد تعلمه مع موافقتك لرشوط 

معدالت  عىل  أيًضا  الجغرافية  املنطقة  تؤثر  وقد  كام  املعنية،  للجهة  األساسية  القبول 

القبول، فنسبة قبولك يف الواليات  املتحدة قد تكون أضعف من نظريتها يف أوروبا بينام 

تظل  ولكن  السودان.  من  القبول  عملية  يف  ترحيبًا  أكرث  آسيوية  الرشق  الدول  أن  نجد 

عملية القبول يف عمومها تعتمد عىل األفراد بشكل كبري.

أكرث الطرق يف فعاليًة يف البحث نفسه هي استخدام محرك البحث إذ إنه من النادر أال 	 

تجد دورة تدريبية ال توافق ما تبحث عنه إذا كنت تبحث بالطريقة الصحيحة.
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تكاتف الجهود :
قبل  املبذولة من  الجهود  تتكاتف  السودان حتى  التدريب يف  فجوة  عملية سد  تكتمل  لن 

الجامعات واملعاهد ومنظامت املجتمع املدين لتوفري الفرص: بالتوجيه، والدعم الفني، واملادي، 

وإنشاء العالقات االسرتاتيجية مع الجامعات واملعاهد خلف البحار.

تجربة منظمة املستقبل للتدريب داخل السودان تعترب إحدى النامذج الناجحة لهذه الجهود 

العام  بداية  الطَُموح يف  الشباب  من  ِقبل مجموعة  من  تأسيسها  منذ  املنظمة  حيث شكلت 

2013 حلقة وصل فعالة بني الرشكات والجامعات السودانية بل والجامعات خارج السودان. 

استطاعت املنظمة خاللها القيام بعمليات اإلرشاف والتوجيه ملا يزيد عن 30 طالباً من الطالب 

عليها  تحصل  التي  بالفائدة  التجربة  نجاح هذه  يتمثل  وال  التدريبية.  الدورات  عن  الباحثني 

الطالب فقط؛ إذ عربت الرشكات املتعاونة عن رغبتها يف استمرار تجربة التدريب نظرًا للقيمة 

اإليجابية التي أضافها املتدربون لها يف املقابل، عىل أمل أن تحذو املنظامت والرشكات حذوها 

لتجارب أكرث نجاًحا. 
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كيف تكتب ورقة بحثيّة ؟ 
أحمد يوسف محمد1

ليصبح هذا املقال ذا فائدة أكرب يجب التأكد من معرفة أهم الكلامت التي تستخدم كثرياً يف 
البحوث واألوراق العلمية باللغة اإلنجليزية, فيام ييل بعض هذه الكلامت :

Original Research : بحث أصيل

Title : عنوان

Key Words : قامئة الكلامت الدليلية

Abstract : امللخص

Introduction : املقدمة

Research Materials and Curriculum : مواد البحث ومناهجه

Results : النتائج

Discussion : املناقشة

References : املراجع

Appendixes : املالحق

Citations : استشهادات

Impact Factor : عامل التأثري

إن الورقة العلمية هي تقرير مكتوب يصف نتائج بحث أصيل، والتي تحّددت صيغتها خالل 

تخرج يف جامعة الخرطوم مبرتبة الرشف األوىل يف الهندسة الكهربائية و اإللكرتونية. عمل يف قسم الهندسة   1

الكهربائية واإللكرتونية كمساعد تدريس ومساعد باحث و يعمل اآلن يف رشكة دال الهندسية. تم اختياره ضمن أفضل 200 

باحث للمشاركة يف منتدى هايديلبريغ للباحثني الصغار ومتت كذلك دعوته للمشاركة كمتحدث يف مؤمتر الهندسة الكهربائية 

و اإللكرتونية 2016 يف الس فيغاس بالواليات املتحدة االمريكية. قام بنرش العديد من األوراق العلمية يف السودان و تونس و 

سويرسا. ساهم يف إيجاد عديد من املنظامت البحثية أهمها أول فرع ملنظمة الحوسبة اآللية األمريكية الشهرية (ACM( و 

يعمل بها اآلن كنائب رئيس. للتواصل مع أحمد يوسف: 

https://www.facebook.com/ahmed.yousif.921
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دور  مع  والتعاون  العلمية،  األخالقيات  التحريرية،  املامرسات  املتطورة،  التقاليد  من  قرون 
الطباعة والنرش. تتمثل نتيجة هذه العملية يف أن كل ورقة علمية تقريباً تنطوي عىل األجزاء 
من  واملناقشة.  النتائج،  املنهاج،  واملعدات،  البحث  مواد  املقدمة،  امللخص،  العنوان،  التالية: 
األهمية مبكان التنويه إىل أن مضمون الورقة العلمية يهدف إىل الرتكيز بصورة كبرية عىل النتائج 
واملالحظات، ال عىل الطريقة واملنهاج. بعض املجالت واملؤمترات تعطي قبوالً ضعيفاً لألوراق 
العلمية التي تكرث فيها إثباتات القوانني, املعادالت، واملسلامت؛ إذا مل تتضمن الورقة يف نهاية 
املطاف نتائج ثرة. يستثنى من ذلك األوراق التي تهدف يف األساس إلثبات معادلة أو صيغة 
رياضية جديدة، أما إن كانت املعادلة مثبتة مسبقا فال يستحسن نسخ أو إدراج اإلثبات لدعم 

استنتاج يف الورقة املعنية.

وعىل أي حال، تجدر اإلشارة إىل أن معظم املنشورات لديها قواعد حول صيغة األوراق املنشورة 
فيها، فبعضها يقوم بتقسيم األوراق إىل أبواب معينة، يف حني ال يفعل البعض اآلخر ذلك، كام 
أن ترتيبها قد يتباين يف املجالت املختلفة. ولذلك يجب أن تكون عىل استعداد لتعديل ورقتك 

بحيث تتوافق مع الصيغة املعتمدة لدى مجلة بعينها، عندما ترغب يف التقديم إليها.

املفهومة  غري  املصطلحات  تجّنب  إىل  الحاجة  أولها  تتذكرها،  أن  عليك  عامة  نقاط  هناك   
واملخترصات قدر اإلمكان، والثانية هي أن بعض املجالت ترغب يف أن تُكتب األوراق املنشورة 
تجربة  »أُجريت  من  بدالً   »... حول  تجربة  بإجراء  »قمنا  -أي  للمعلوم  املبني  بصيغة  فيها 

حول...«- لكن هذا ليس هو الحال دامئاً.

العنوان :
يجب أن يحتوي العنوان عىل أقل عدد ممكن من الكلامت التي تصف محتوى الورقة بدقة. 
احذف جميع الكلامت اإلضافية، مثل: »دراسة عن ...«، »استقصاءات حول ... »، »مشاهدات 
بخصوص ...«، إلخ. تعتمد خدمات الفهرسة والتلخيص عىل دقة العنوان، حيث تستخلص منه 
الكلامت الدليلة التي تفيد يف اإلحاالت املرجعية والبحث بواسطة أجهزة الحاسوب. مينع قطعياً 

وجود األحرف الخاصة والعالمات يف العنوان.

إن الورقة التي يُصاغ عنوانها عىل نحو غري صحيح قد ال تصل إىل جمهورها املستهدف، لذلك 
عليك أن تكون محّدًدا. فإذا كانت الدراسة عن نوع معني من املشاريع أو عن مركب كيميايئ 
بعينه، فاذكر اسمه يف العنوان. وإذا كانت الدراسة مقترصة عىل منطقة معينة أو عىل نظام 
محّدد، وكانت االستنتاجات التي تحتوي عليها محدودة باملثل، فعليك تحديد اسم املنطقة أو 
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النظام يف العنوان.

قائمة الكلمات الدليلة :
إن قامئة الكلامت الدليلة تتيح لك فرصة إضافة كلامت دليلة، والتي تُستخدم من قبل خدمات 
الفهرسة والتلخيص، باإلضافة إىل تلك املوجودة بالفعل يف العنوان. من شأن االستخدام الفعال 
يف  املصطلحات  أهم  إيجاد  من  املعنية  األطراف  متّكن  سهولة  من  يزيد  أن  الدليلة  للكلامت 

ورقتك.

الملخص:
إن امللخص املُعّد بصورة جيدة ميّكن القارئ من التعرّف عىل املحتويات األساسية لوثيقة ما 
كان سيقرأ  إذا  ما  تقرير  وبالتايل  اهتامماته،  مع  توافقها  لتحديد مدى  وذلك  وبدقة،  برسعة 
الوثيقة بأكملها أم ال. يرسد امللخص باختصار األهداف الرئيسية للدراسة ونطاق استقصاءاتها، 
الرئيسية  واالستنتاجات  النتائج  يلّخص  أنَّه  ذلك  من  واألهم  العنوان.  من  هذه  تتضح  مل  إذا 
للدراسة بإيجاز. ال تقم هنا بذكر تفاصيل منهج البحث املستخدم ما مل تكن دراستك منهجية، 

أي معنية مبنهج البحث يف املقام األول.

يجب أن يكون امللخص موجزاً، تحّدد معظم املجالت طوالً معيناً للملخصات، ال تزيد -عادة- 
عىل 250 كلمة. فإذا كان بوسعك عرض التفاصيل األساسية لورقتك يف مئة كلمة، ال تستخدم 
مئتني. ال تُقم بتكرار املعلومات الواردة يف العنوان. يجب أن يكون امللخص، وكذلك العنوان، 
وحدة قامئة بذاتها، إذ يتم نرشه بشكل منفصل عن الورقة يف الخدمات املزّودة للملخصات، أو 
احذف كل اإلحاالت إىل املراجع وإىل الجداول أو األشكال التوضيحية، وكذلك احذف املخترصات 

املبهمة حتى لو تم تعريفها يف النص الرئييس للورقة.

 المقدمة:
تبدأ املقدمة بتعريف القارئ باألدبيات املتعلقة مبوضوع الورقة. ومثة خطأ شائع هنا، يتمثل يف 
تقديم  الباحثني ومجاالت دراستهم بشكل عام دون اإلشارة إىل النتائج الرئيسية التي توصلوا 
التأثري   )1835) (1831( وجوزيف هرني  فاراداي  مايكل  »درس  فإن  املثال:  إليها. عىل سبيل 
الكهريب والحث الكهرومغناطييس، وأجرى سابقا ألساندرو فولتا (1800( دراسة مامثلة والتي 
كات أساس تقنية الكهرباء الحديثة« ال تُقارن بكتابة: »ضمن نظرية الكهرومغنطيسية، فإن 
تجارب فاراداي قادته الكتشاف الحث الكهروستاتييك وهو ما أطلق عليه الحقاً مبلف الحث، 
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ونرش الفيزيايئ جوزيف هرني تقريراً مهامً عن ابتكار مغناطيس كهربايئ أكرث قوة بلف عدة 
طبقات من األسالك املعزولة حول قطعة من الحديد، سبقهم اكتشاف فولتا والذي متثل يف  أول 
جهاز إلنتاج كمية كبرية من التيار الكهربايئ وسميت بعد ذلك باسم البطارية الكهربائية«. ميثل 
النص األخري مقدمة أكرث ثراء باملعلومات إىل األدبيات، واألهم من ذلك أنه ميّكن القارئ من 

وضع البحث الحايل بوضوح يف سياق املعلومات املتاحة بالفعل.

حاول عرض املراجع بحيث ال تتداخل مع انسياب مناقشتك، قُم أوالً بكتابة النص بدون مراجع 
بحيث يُقرأ بسالسة، ثم اِضف املراجع يف نهاية الجمل أو العبارات بحيث ال تقطع تسلسل 
أفكارك. الحظ أن بعض املجالت ال تستخدم أسامء الباحثني يف املراجع، ويستخدم بعضها أرقاماً 
يف النص مع قامئة باملراجع التي تم االستشهاد بها يف نهاية املقال. تحّقق من أسلوب املجلة بهذا 

الخصوص عندما تكون مستعداً لتقديم ورقتك للنرش فيها.

من الوظائف املهمة للمقدمة أن توطّد أهمية بحثك الحايل، ملاذا كانت هناك حاجة إلجراء 
هذه الدراسة؟ وبعد أن تقوم بعرض األدبيات ذات الصلة وإثبات الحاجة إىل الدراسة الحالية، 
بالنقاط  قامئة  إدراج  اإلمكان  بقدر  تجنب  بوضوح.  وأهدافها  دراستك  نطاق  تبنّي  أن  عليك 

الصغرية Short Points واستخِدم النرث.

ميكنك إنهاء املقدمة بعرض ألهداف الدراسة، أو ببيان موجز لنتائجها الرئيسة كام يفّضل بعض 
الباحثني. ويف كلتا الحالتني، يجب أن تزّود القارئ بفكرة عن توّجه الورقة بحيث ميكنه متابعة 

تطّور األدلة.

مواد البحث ومنهاجه:
يتمثل الغرض الرئييس من قسم »مواد البحث ومنهاجه« يف تزويد الباحث املؤهل بتفاصيل 
كافية لتكرار دراستك واستنساخ نتائجها. يتطلب املنهج العلمي أن تكون نتائج بحثك قابلة 

لالستنساخ، وبالتايل عليك أن توفر أساساً لتكرار الدراسة من قبل اآلخرين.

يجب أن توَصف املعدات واملواد املتوافرة يف األسواق بالتحديد, يجب كذلك ذكر مصادر املواد 
املستخدمة إذا كان هناك تباين يف الجودة بني األنواع املختلفة. أما التعديالت التي أُجريت 
بالتفصيل وبكل  أن توصف  للدراسة فيجب  ُصنعت خصيصاً  التي  املعدات  أو  املعدات  عىل 
دقة. وكذلك يجب أن تذكر بالتفصيل الطرق التي استخدمتها يف إعداد الكواشف، واملثبّتات، 
واألصباغ، برغم أن اإلحالة إىل الوصفات القياسية يف املنشورات األخرى تكفي لذلك يف كثري من 

األحيان.
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إىل  تحتاج  فقد  أي حال،  الزمني. وعىل  الرتتيب  البحث هو  منهج  لعرض  املعتاد  الرتتيب  إن 
وصف املناهج ذات الصلة، كام أن الرتتيب الزمني الصارم ال ميكن اتباعه يف جميع الحاالت. 
التفاصيل الالزمة  البحثية جديدة (أي غري منشورة(، فعليك تقديم جميع  وإذا كانت طرقك 
لتكرارها. لكن إذا كان منهجك منشوراً من قبل، فام عليك إال ذكر اسم املنهاج ومن ثم اإلحالة 

إىل املرجع الذي نرُش فيه.

كُن دقيقاً يف وصف القياسات واذكر أخطاء القياس. ميكنك استخدام األساليب اإلحصائية العادية 
دون تعليق، أما عند استخدام طرق متقدمة أو غري معتادة، فقد تحتاج إىل االستشهاد باألدبيات 
املنشورة. اعرض موادك ومنهجك البحثي عىل أحد زمالئك، واسأله عام إذا كان سيجد صعوبة 
يف تكرار تجربتك. مثالً يف إحدى أوراقي العلمية التي تدرس عملية الرفع باملجال املغنطييس, 
كنت بحاجة إىل كواشف صور و ثنايئ (دايود( باعث لالشعة تحت الحمراء للتحكم يف التيار 
واملسافة, قمت بافرتاض معادلة خطية لكواشف الصور ألنني مل أوفق يف إيجاد املعادلة الالزمة 
عندما اشرتيتها من السوق. أُلزمت بعد ذلك بإضافة طريقة جديدة تقلل من االندفاع الكبري 
لنظريات  األحيان  بعض  يؤدي يف  عليها  والعمل  افرتاض حلول  بتأسيسه.  الذي قمت  للنظام 
بذلك عىل عدد  فينعكس  أعظم،  فائدة  ذات  العلمية  يجعل ورقتك  ومالحظات جديدة مام 

القراءات واستشهاد باقي العلامء والباحثني مبحتواها. 

النتائج:
التوضيحية  (األشكال  الرسومية  املواد  متثل  دراستك،  نتائج  بعرض  تقوم  النتائج،  قسم  يف 
بصورة مخترصة وموجزة، مع  البيانات  بعرض  قُم  القسم.  من هذا  محورياً  والجداول( جزءاً 
استخالص ووصف التوجهات املهمة للدراسة. وألن النتائج تنطوي عىل املعلومات الجديدة التي 

تود اإلسهام بها يف املعرفة العاملية، فمن املهم أن تعرض نتائجك بكل وضوح وبساطة.

يجب أن تكون النتائج قصرية وموجزة. ال تُقل: »يتّضح عىل نحو جيّل من الشكل رقم 1 أن 
القوة الكهروستاتيكية بني اثنني من نقاط الشحنات الكهربائية تتناسب طردياً مع حاصل رضب 
الشحنتني«. وبدالً من ذلك، قُل: »تتناسب القوة الكهروستاتيكية بني اثنني من نقاط الشحنات 

الكهربائية طردياً مع حاصل رضب الشحنتني (الشكل رقم 1(«.

 وعىل أي حال، ال تكن شديد اإليجاز. ال ميكنك أن تتوقع من القراء استنباط االتجاهات املهمة 
من البيانات دون مساعدة، كام أن قليالً منهم سيهتم بالقيام بذلك. عليك الجمع بني استخدام 
النص، والجداول، واألشكال التوضيحية الختصار البيانات وإبراز االتجاهات. وعند القيام بذلك، 
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تأكد من الرجوع إىل الدالئل اإلرشادية إلعداد الجداول واألشكال التوضيحية املذكورة أدناه.

المناقشة:
يف قسم املناقشة من ورقتك، عليك مناقشة املبادئ التي قمت بوضعها أو تعزيزها، والتعميامت 
التي ميكن استخالصها، ومدى تشابه نتائجك مع نتائج الباحثني اآلخرين أو توقعاتهم، بناء عىل 

الدراسات السابقة، وتحديد ما إن كانت هناك أي تداعيات نظرية أو عملية لبحثك.

املعروضة  األدلة  إىل  بقوة  مناقشتك  تستند  أن  مبكان  األهمية  من  األسئلة،  هذه  تناول  عند 
نتائج دراستك لدعم ما ذكرته يف مناقشتك. ال توّسع نطاق  بإيجاز إىل  النتائج. أرِش  يف قسم 

استنتاجاتك إىل أبعد من تلك التي تدعمها نتائجك بصورة مبارشة.

إن فقرة قصرية من التأمل حول ما قد تعنيه نتائج دراستك مبعناها العام تكون مقبولة عادة، 
قسم  يف  الدراسة  أهداف  تناول  من  تأكد  املناقشة.  من  األكرب  الجزء  تشّكل  أال  يجب  لكنها 
املناقشة، وأن تناقش أهمية تلك النتائج. ال ترتك القارئ يفّكر »وماذا بعد؟« عليك إنهاء املناقشة 

مبلخص قصري أو استنتاج حول أهمية دراستك.

المراجع:
كافة  تتبع  أن  املصدر. يجب  أن تذكر  استعنت مبعلومات واردة يف ورقة أخرى، يجب   كلام 

اإلحاالت إىل األدبيات مبارشة بذكر مصدر املعلومات التي أرشت إليها.

 إذا كان للمنشور املعني باحثان اثنان، فاذكر لقب كل منهام يف هذا املرجع. وعىل أي حال، 
إذا كان هناك عدد أكرب من  الباحثني، فيمكنك استخدام »وآخرون«. وبشكل عام، يجب أال 
تستخدم اختصارات التينية, بافرتاض أن الورقة باللغة اإلنجليزية, عند ذكر املرجع الكامل يف 
نهاية الورقة، برغم أن بعض املجالت تسمح بذلك. وإذا استشهدت باثنتني أو أكرث من أوراق 
املؤلف نفسه، واملنشورة يف نفس العام، فإن معظم املجالت ستطلب منك إضافة اللواحق »أ«، 

»ب«، إلخ. يف كل من منت الورقة وقامئة املراجع.

 إذا تضمنت ورقتك عبارات، أو جمالً، أو فقرات منقولة حرفياً من أدبيات منشورة، فال يكفي 
أن تقترص عىل ذكر املصدر، بل عليك ذكر هذه املواد بني عالمتي اقتباس، كام يتوجب عليك 

ذكر رقم الصفحة التي اقتبست عبارتك منها.

يف نهاية الورقة، عليك أن تُدرج قامئة باملراجع املرتبة أبجدياً حسب ألقاب الباحثني، أو بأرقام 
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متسلسلة، حسب املجلة املعنية. ويجب أن تحتوي قامئة املراجع عىل جميع املراجع املشار 
النرش، وعنوان  الباحث، وسنة  بيانات  اذكر مع كل مرجع  ليس غريها.  النص، ولكن  إليها يف 

الورقة، واسم املجلة أو الكتاب ومكان النرش بالنسبة للكتب، ورقم املجلد وأرقام الصفحات.

تختلف صياغة األوراق من مجلة إىل أخرى، ولذلك عندما ترشع يف إعداد ورقة علمية حول 
بحثك، عليك اختيار مجلة متخصصة يف مجال اهتاممك العلمي، ومن ثم اتِّباع أسلوبها عند 

إعداد قامئة املراجع. وعليك أن تلتزم باستخدام االختصارات املعتمدة لدى املجلة.

المالحق:
 تحتوي املالحق عىل معلومات أكرث تفصيالً مام ميكن أن يُدرج يف الجزء الرئييس من الورقة، 
لكنها قد تكون مفيدة لعدد قليل من الباحثني العاملني يف مجال تخصصك عىل وجه التحديد. 

يجب أال تُدرج سوى املالحق التي أرشت إليها يف النص

التنسيقات المتفق عليها:
متتلك معظم املنشورات دالئل إرشادية حول إعداد املخطوطات وتقدميها، سواء عرب اإلنرتنت أو 
بالربيد العادي. تتطلب معظم املجالت كتابة املخطوطة مع ترك مسافة مزدوجة بني السطور 
يف جميع أجزاء الورقة، باإلضافة إىل هوامش معقولة. تأكد من قراءة دليل الباحثني قبل تقديم 

ورقتك، بحيث ميكنك تقدميها بالشكل املالئم للمجلة املعنية.

وأخرياً -ورمبا كان األهم- عليك دامئاً قراءة دليل الباحثني الخاص بكل مجلة قبل تقديم ورقة 
للنرش فيها، كام يتوجب عليك إرفاق رسالة تعريفية بورقتك يف جميع الحاالت.

إعداد الجداول:
عليك إدراج تعليق وعناوين لألعمدة، بحيث تحتوي عىل ما يكفي من املعلومات ليك يفهم 
القارئ الجدول دون الرجوع إىل النص. يجب أن يكون التعليق عىل رأس الجدول. يجب تنظيم 

الجدول بحيث تُقرأ العنارص املتشابهة من أعىل ألسفل، وليس بالعرض.

ميكنك عرض البيانات يف صورة جدول أو ضمن النص، لكن تجّنب عرض البيانات نفسها يف كل 
من الصيغتني. اخرت وحدات القياس بحيث تتجنب استخدام عدد كبري من األرقام.

ال تُدرج جداول مل ترُش إليها يف النص، أو تنساق إىل ‹تزيني‹ ورقتك عن طريق تقديم البيانات 
يف صورة جداول أو أشكال توضيحية ميكن االستعاضة عنها بسهولة بجملة أو جملتني من النص.
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ال تُدرج أعمدة البيانات التي تحتوي عىل قيمة واحدة فقط، فإذا كانت هذه القيمة ُمهمة 
بالنسبة للجدول، ميكنك إدراجها يف التعليق أو كحاشية للجدول.

ال تستخدم خطوطاً عمودية للفصل بني أعمدة الجدول إال عند الرضورة القصوى.

إعداد األشكال التوضيحية:
 عليك إدراج تعليق يصف الشكل التوضيحي، والذي يجب أن يكون موجزاً، ويف الوقت نفسه 
يوفر من املعلومات ما يكفي القارئ لتفسري هذا الشكل التوضيحي دون الرجوع إىل النص. 

يجب وضع التعليق تحت الشكل التوضيحي.

اضف لكل محور عنواناً موجزاً، لكنه غني باملعلومات (مبا يف ذلك وحدات القياس(.

ال تُدرج أشكاال توضيحية مل ترُش إليها يف النص، أو تنساق إىل ‹تزيني‹ مقالتك عن طريق تقديم 
البيانات يف صورة أشكال توضيحية ميكن االستعاضة عنها بسهولة بجملة أو جملتني من النص.

ال متأل الصفحة قياس A4 بأكملها بالشكل التوضيحي، فذلك سيرتك مساحة غري كافية إلدراج 
األرقام والعناوين عىل املحورين، وكذلك تعليق الشكل. يجب أن يقع الشكل التوضيحي بأكمله 
الجانب األيرس، وهوامش قدرها  ضمن هوامش معقولة (مثل ترك هامش قدره 3 سم عىل 

سنتيمرتان يف أعىل الصفحة، وأسفلها، وميينها(.

ال متد املحورين ألبعد من نطاق البيانات. عىل سبيل املثال، إذا تراوح نطاق البيانات بني 0 و78، 
فال يجب توسيع نطاق املحور إىل أبعد من القيمة 80.

ال تستخدم األلوان إال عند الرضورة القصوى؛ فهي ُمكلفة، وعادة ما يتم تحميل تكاليفها عىل 
الباحث. قد تبدو األلوان يف األشكال التوضيحية جيدة يف واجب درايس أو أطروحة، لكن ذلك 

يعني إعادة رسمها عند إعدادها للنرش.

النشر:
تجدر اإلجابة عىل سؤال مهم قبل التفكري يف نرش الورقة العلمية وهو: ما الفرق بني النرش يف 

مؤمتر وبني النرش يف مجلة علمية؟

أوراق املؤمتر تشري إىل املقاالت التي متت كتابتها بهدف قبولها يف املؤمتر، عادة يكون سنوياً 
يكون  إما  املهتمني، وهو  إىل  النتائج  تقديم  نطاق معني حيث ميكنك  (أو نصف سنوي( مع 
عرضاً شفوياً، عرضاً ملصقاً، أو مناقشة. عملية استعراض أوراق املؤمتر تنصب عادة ضمن إطار 
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ثابت، كام يقدم الباحثون األوراق يف موعد معني، ثم تتعاون لجنة املراجعة (لجنة الربنامج( 
الستعراض ومناقشة األوراق، ثم يتم إخطار جميع املؤلفني بقبول/رفض الورقة يف نفس الوقت.

الورقة العلمية يف املجلة تشري إىل مقال تم نرشه يف أحد أعداد املجلة. يختلف عدد مرات نرش 
املجلة من مرة يف الشهر إىل مرة يف السنة، أو أي فرتة بينهام. قد ال يكون منتظامً حتى. غالباً ال 
يوجد موعد نهايئ أو جدول زمني يف عملية استعراض املجالت عىل عكس املؤمترات التي عادة 

ما يكون فيها فقط تقبل/رفض القرارات، حيث يكون للمجالت عادة عملية مراجعة دورية.

بالنرش, ويتم ذلك بتصفح  البحث عن تصنيف املؤمتر أو املجلة قبل الرشوع  من املهم جداً 
عامل التأثري. يأخذ يف االعتبار الفرق بني النرش لدى مجلة علمية أو مؤمتر. املجلة العلمية تتيح 
عدداً أكرب من الصفحات و تفاصيل أدق إضافة إىل أن لديها عامل تأثري أكرب من املؤمتر العلمي. 
مبا  واملهتمني  العامل  أنحاء  مختلف  من  الحارضين  مع  التفاعل  املؤمتر  يتيح  أخرى  ناحية  من 

تقدمه, و يتم نرش األوراق فيه بصورة أرسع.

يف الختام أنوه إىل أن ما سبق هو نتاج اجتهاد شخيص وتجربة, ال ميكن الجزم بصحة أو خطأ 
محتواه, بيد أن بعض فقراته تشري إىل عناوين أو مؤرشات تعترب مبثابة نقاط بداية جيدة للقارئ 

الباحث والتي ميكن بعدها أن يجد ما يحتاجه للتطور واالزدهار يف عامل البحث.
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 الباب الثالث 

 موضوعات تهم الطالب السوداني 
بعد الفترة الجامعّية وبعد االنتهاء 

من الدراسات العليا
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برنامج الدبلوم الجامعي وهاجس التجسري للبكالوريوس
عامر عبد املنعم أحمد إبراهيم1

والخاصة  الحكومية  والكليات  الجامعات  وانتشار  السودان،  يف  التعليمية  العملية  بداية  منذ 

يتبعه  وتطوير  بتقلبات  مير  العلمية  الدرجات  يف  والتمرحل  الجامعي  السلم  ظل  واألهلية، 

هبوط، حاله كحال بقية دول العامل. إال أن هذا السلم غابت عنه مؤخراً العملية السلسة يف 

انتقال الطالب وتطوير نفسه من مرحلة إىل أخرى، وهو ما سوف نتطرق ألحد أكرب معضالته 

وأزماته الحقيقية يف هذا املقال، أال وهو برنامج الدبلوم وعملية التجسري للبكالوريوس، وهي 

عملية متس الطالب السوداين يف املقام األول، باعتبار أن العنرص البرشي هو ركيزة االقتصاد 

ومنو كل بلد، ومن حقوق هذا العنرص أن يتمتع بالتمرحل السلس والتطوير والتأهيل كعملية 

طبيعية.

أزمة  و  العلمية،  الدرجة  نبذ هذه  املجتمع يف  الدبلوم ومساهمة  درجة  دونية  تعترب مسألة 

التجسري أو التصعيد لربنامج البكالوريوس التي تؤرق األرس السودانية وحاميل درجة الدبلوم، 

مساهمة  ساهمتا  األزمتان  هاتان  دبلوم.  طالب  كل  بها  مير  أن  التي ميكن  األزمات  أكرث  من 

كبرية جداً يف خلق هالة شديدة السواد حول حملة الدبلوم، والذي ساهم بدوره يف صناعة 

اإلنتاج  عجلة  توقف  يف  وضوح  بكل  اليوم  نراه  ما  وهو  العمل،  سوق  يف  التقنية  الفجوات 

الصناعي والتكنولوجي، لعدم وجود كادر تقني مؤهل لسد هذه الفجوات.

الدبلوم واملقبلني عىل دراسته،  املناسبة لحملة  الحلول  قبل أن نتطرق لهذا املوضوع، وطرح 

يجب التعرف أوالً عىل هذه الدرجة العلمية، وأنواع الدبلوم بشكل عام، والذي يختلف من 

درس دبلوم الهندسة الكهربائية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يف العام 2012م، ثم صّعد دراسته إىل   1

درجة البكالوريوس يف هندسة القدرة الكهربائية بجامعة University Malaysia Perlis مباليزيا يف العام 2014م، ثم واصل 

دراساته العليا ليدرس درجة املاجستري يف تخصص هندسة التصميم الكهربايئ بذات الجامعة.

مؤسس الجمعية السودانية مبدينة برليس مباليزيا كام أسس جميعة الشباب السودانيني املتطوعني، وهو كذلك رئيس جمعية 

الطالب السودانيني مبدينة برليس يف ماليزيا

للتواصل مع عامر:

ammar.a.a@hotmail.com

+60192054346

linkedin.com/in/ammarmoneim
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نوع آلخر اختالفاً كلياً.

أوالً :  الدبلوم الجامعي أو العام:
محدداً  عدداً  اجتاز  قد  الطالب  بأن  تفيد  ما,  جامعية  من جهة  ممنوحة  علمية  درجة  وهو 

من الفصول الدراسية، حيث متنح كل جامعة درجة الدبلوم بناًء عىل لوائح وقوانني موضوعة 

مسبقاً. يعترب الدبلوم هو أول مراحل السلم الجامعي، ويأيت قبل درجة البكالوريوس مبارشة. 

هذا  ويعتمد  الجامعات،  ولوائح  قوانني  باختالف  آلخر  تخصص  من  الدبلوم  دراسة  تختلف 

االختالف أيضاً عىل حاجة سوق العمل يف كل دولة عىل حدة باختالف مواردها التعليمية. يتم 

نوع  الدبلوم، عىل  الطالب درجة  التي مبوجبها مينح  والفصول  الدراسية  السنني  تحديد عدد 

التخصص ولوائح الجامعة التي يتطلع الطالب لاللتحاق بها، لذلك يجب عىل الطالب أوالً قراءة 

لوائح وقوانني الجامعة التي يختارها.

الثانوية  الشهادات  الثانوية األكادميية أو ما يعادلها من  الربنامج حملة الشهادة  يلتحق بهذا 

الحرفية أوالصناعية أو الفنية، حيث يتم التقديم لدراسة هذا الربنامج كغريه من الربامج العلمية 

مثل البكالوريوس برشوط قبول وقوانني محددة، تختلف من جامعة ألخرى, يلتحق الطالب 

بالجامعة ويبارش دراسة الدبلوم عرب املحارضات الرسمية، ويخضع المتحانات نهاية كل فصل، 

الدراسة من سنتني إىل ثالث سنوات حسب نوع  العلمية. تختلف مدة  الدرجات  كغريه من 

التخصص ولوائح وقوانني الجامعة. ال يتم منح هذه الدرجة العلمية إال من الجامعات والكليات 

الرسمية الحكومية أو الخاصة أو األهلية املرصح لها من وزارة التعليم العايل.

ثانيًا : الدبلوم الحرفي أو الوسيط: 
يلتحق بهذا الربنامج من أكملوا الدراسة االبتدائية، أو حملة شهادة مرحلة األساس من املدارس 

الحرفية. يتم  الفنون املختلفة والصناعات  املهنية، ومجاالت  الدينية أو املدارس  األكادميية أو 

منح شهادة دبلوم يف الدراسات الحرفية أو التطبيقية أو الفنون أو املوارد البرشية أو العلوم 

مثل  املجال.  هذا  يف  املتخصصة  والجامعات  املعاهد  عرب  املجاالت  من  غريها  يف  أو  الدينية، 

دبلوم الخياطة املنزلية ودبلوم تنسيق الحدائق ودبلوم مهارات طباعة الحاسوب وغريها من 

الدبلومات، التي نراها منترشة يف اآلونة األخرية عرب املعاهد والكليات. ال يشرتط يف منح هذه 
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الشهادة عدد فصول دراسية (سنتان أو ثالث سنوات( كام يف الدبلوم الجامعي، بل يتم تحديد 

املدة حسب برنامج ولوائح املعهد.

العام، ألن  أو  الجامعي  بالدبلوم  الدبلوم  نقارن هذا  أن  أنه ال ميكن  االعتبار  األخذ يف  يجب 

العام هو دبلوم جامعي ودرجة علمية جامعية ممنوحة عرب فصول دراسية يشرتط  الدبلوم 

اجتيازها، والجلوس المتحانات كل الفصول، سواء كانت أربعة فصول دراسية أو ستة فصول، 

أما الدبلوم الحريف أو الوسيط فيمكن أن يلتحق به أي شخص، وال يشرتط أن يكون من حملة 

الشهادة الثانوية, بل هو فقط من أجل تعلم مهارات مهنة ما، أو إجادة هواية وتعلمها بصورة 

موسعة، وال ميكن لحاملها التجسري لربنامج البكالوريوس إطالقاً.

ثالثا : هو الدبلوم العالي:
هو درجة علمية يلتحق بها حملة درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا، ملزيد من التخصص 

يف أحد مجاالت دراسته الجامعية، وتختلف أيضاً دراسة هذا الدبلوم من جامعة إىل أخرى. يف 

بعض الجامعات يعادل الحصول عىل درجتني علميتني يف الدبلوم العايل شهادة املاجستري.

يشرتط يف بعض التخصصات للحصول عىل درجة املاجستري، الحصول عىل دبلوم عاٍل كدرجة 

متهيدية لاللتحاق بربنامج املاجستري. كمثال لذلك، حملة درجة البكالوريوس يف الرتبية تخصص 

الرياضيات الذين لديهم رغبة يف نيل درجة املاجستري يف تخصص الفيزياء، يشرتط يف قبولهم 

لنيل ماجستري الفيزياء أن يتحصلوا عىل دبلوم عاٍل يف تخصص الفيزياء، يعترب كدراسة متهيدية 

للتأهيل  الدول الحصول عىل دبلوم تربوي عاٍل  لنيل درجة املاجستري. يشرتط أيضاً يف بعض 

ملامرسة مهنة التدريس لحاميل شهادة البكالوريوس. كام يساهم الدبلوم العايل يف نيل الزماالت 

املهنية املختلفة.

هذه هي األنواع الرئيسية لشهادة الدبلوم، والتي يجب عىل كل طالب التعرف عليها والتمييز 

بينها. ما يهمنا هنا هو الدبلوم الجامعي، وهو األزمة الحقيقية لحامليه داخل السودان.

الحلول للتخلص من هاجس التصعيد للبكالوريوس:
يعترب حملة الدبلوم الجامعي هم ركيزة سوق العمل واإلنتاج وخصوصاً يف مجاالت الهندسة، 

حيث يطلق عىل حامل هذه الدرجة العلمية (مهندس تقني(، وهم الذين توكل إليهم كافة 



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

160

تعلن عن  ما  غالباً  تفتح فرص وظائف جديدة،  التي  الرشكات  تجد  لذلك  اإلنتاجية,  األعامل 

التقني  املهندس  ألن  نسبة  األخرى.  العلمية  الدرجات  حملة  الدبلوم ضعف  لحملة  حاجتها 

أو حامل الدبلوم هو من يبارش مهام العمل، والوقوف عىل خط اإلنتاج يف املصانع والرشكات 

الجانب  الجامعات  تكثف  ولذا  دراسته،  أثناء  عملية  خربة  من  اكتسبه  ملا  الكربى،  اإلنتاجية 

العميل أثناء دراسة الدبلوم أكرث منه من الجانب النظري لسد حاجة سوق العمل.

من جانب آخر، نجد أن الدول الصناعية الكربى تهتم بهذه الفئة من حملة الشهادات العلمية، 

لعلمهم التام بأن اإلنتاج الصناعي يعتمد اعتامًد كلياً عىل هذه الفئة، لذا تخصص لهم رواتب 

تلقائياً  ذلك  يساهم  املجال.  هذا  لدراسة  يتجهون  الطالب  يجعل  مام  مناسبة،  ومخصصات 

الدبلوم  لحملة  متكافئة  الدول فرص  توفر  العامل. كام  البرشي  الدولة عرب موردها  نهضة  يف 

لتطوير إمكاناتهم التعليمية، بفتح باب التجسري للبكالوريوس لكل الطالب عرب رشوط وقوانني 

موضوعة من قبل وزارات التعليم العايل بشكل عام.

من خاللها  يستطيع  ونسبي  متكافئ  بشكل  ليس  لكن  العملية،  توجد هذه  السودان  داخل 

كل حملة الدبلوم الحصول عىل فرص مناسبة للتجسري، وهو ما يحتاج إىل إعادة نظر نسبة 

لكرثة حملة الدبلومات الذين استغنوا عن شهاداتهم، واتجهوا للعمل يف مجاالت تختلف عن 

تخصصاتهم.

سوف نعرض عملية التجسري بشكلها الحايل داخل السودان، والقوانني التي تحكم هذه العملية، 

حتى يكون الطالب عىل دراية كافية قبل رشوعه يف دراسة الدبلوم.

التجسير أو التصعيد للبكالوريوس داخل السودان:
تخضع الجامعات السودانية كغريها من الجامعات العاملية لقوانني وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي، تتبعها الجامعات يف نظام القبول للتجسري للبكالوريوس، كام أن الجامعات أيضاً لديها 

قوانينها الخاصة يف قبول الطالب لربنامج التجسري.

الرشوط األساسية واللوائح التي تتبعها الجامعات السودانية يف التجسري هي:

- النجاح يف الشهادة السودانية أو ما يعادلها، ويلزم النجاح يف املواد األساسية.

تخرجه  بعد  مبارشة  التصعيد  لحاملها  تتيح  الدبلوم،  امتياز يف شهادة  درجة  الحصول عىل   -
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بالدبلوم.

- الحصول عىل الدرجة الثانية القسم األول، أو درجة جيد جداً، تتيح لحاملها التصعيد بعد 

الحصول عىل شهادة خربة عملية سنتني يف التخصص. بعض الجامعات ال تشرتط الحصول عىل 

شهادة خربة، بل تشرتط فقط ميض سنتني عىل التخرج بالدبلوم.

- الحصول عىل الدرجة الثانية القسم الثاين، أو جيد جداً الدرجة الثانية، تتيح لحاملها التصعيد 

بعد الحصول عىل شهادة خربة، أو ميض ثالث سنوات عىل التخرج بربنامج الدبلوم.

بعض الجامعات تتيح لحاميل شهادة الدبلوم بدرجة جيد أو مقبول، التصعيد بعد مرور أربع 

سنوات عىل التخرج بشهادة الدبلوم.

يتم قبول حملة الدبلوم نظام العامني يف املستوى الثاين من برنامج البكالوريوس، وحملة دبلوم 

الثالث سنوات باملستوى الثالث، وتختلف هذه املدة أيضاً حسب لوائح وقوانني كل جامعة.

يجب األخذ يف االعتبار أنه توجد قوانني خاصة ولوائح لكل جامعة عىل حدة لنظام التجسري 

يف السودان، يجب عىل الطالب التعرف عليها أوالً. بعض الجامعات تفتح باب القبول لربنامج 

التجسري لطالبها فقط من حملة الدبلوم يف تخصصات محددة مثل الهندسة.

هناك أمر مهم أيضاً يجب عىل الطالب معرفته، وهو تعديل لوائح القبول لربنامج التصعيد 

كل عدة أعوام من قبل وزارة التعليم العايل وبعض الجامعات، حيث أن هناك بنداً مهامً تم 

تعديله مؤخراً وهو:

(قبول الطالب للتجسري داخل الجامعات يتم بناًء عىل إمكانات الجامعة(

هذا البند يوضح أن حملة الدبلومات مبختلف درجات تخرجهم، مبا فيهم درجة االمتياز، ميكن 

يف  الجامعة  إمكانات  ألن  نسبة  البكالوريوس،  بربنامج  لاللتحاق  طلباتهم  الجامعة  ترفض  أن 

توفري مقاعد دراسية ال تسمح بذلك، فيتم رفض كافة طلبات التجسري املقدمة من الطالب حتى 

خريجي نفس الجامعة. لذلك فقد قلت نسب قبول طلبات التجسري للبكالوريوس يف مختلف 

الجامعات السودانية يف الفرتة األخرية عموماً، مام جعل الطالب يلجأون لحمل أمتعتهم ومغادرة 

السودان، بحثاً عن جامعات يستطيعون إكامل مشوارهم التعليمي بها، وهو ما قد يكون مكلفاً 

مادياً بعض اليشء، لعدم وجود منح دراسية كافية يف هذا الربنامج.
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الدراسة والتجسير لبرنامج البكالوريوس خارج السودان: 
تختلف أنظمة التجسري خارج السودان من بلد آلخر، باختالف اللوائح املتبعة واملوارد التعليمية 

لكل بلد، كام أن هذه القوانني يضاف إليها قوانني الهجرة واإلقامة، والتي بطبيعة الحال تختلف 

من بلٍد آلخر.

يلتحق طالب نظام التجسري بالجامعات تحت قوانني الهجرة لطالب املرحلة الجامعية األوىل 

(Undergraduate(، كام أن املنح املقدمة أيضاً من بعض الدول والجامعات تنطوي تحت هذه 

الدرجة العلمية، والتي تختلف عن طالب الدراسات العليا، لذلك يجب عىل الطالب االطالع 

عىل قوانني الدراسة تحت سن التخرج للبلد املراد الذهاب إليه أوالً، ثم قوانني الجامعة ثانياً.

أوالً: يقوم الطالب بالتقديم لربنامج التجسري بالشهادة الثانوية، فتقوم الجامعة بقبول الطالب 

بناًء عىل املواد األساسية للتخصص املراد دراسته. مثالً يف تخصصات الهندسة، تقوم الجامعة 

بعد  وهكذا.  الحاسوب  وعلوم  الهندسية  والعلوم  والفيزياء  الرياضيات  مواد  نتيجة  مبراجعة 

استيفاء رشوط النجاح تقوم الجامعة بعدها بالنظر يف شهادة الدبلوم والجامعة التي منحت 

هذه الشهادة.

ثانياً: يجب الرتكيز عىل كيفية جذب الجامعة لقبول طلبك، وذلك بإرفاق مؤهالت علمية أخرى 

إن وجدت، مثل الدورات التدريبية العملية يف التخصص، وشهادات خربة وشهادات توصية من 

الكلية التي قمت بدراسة الدبلوم بها.

ثالثاً: اللغة اإلنجليزية، وهو أمر أسايس يجب عليك استيفاء رشوطه أوالً قبل البدء يف دراسة 

الربيطانيّة واألمريكيّة( حصول  الجامعات  الجامعات (مثل أغلب  البكالوريوس. تشرتط بعض 

الطالب عىل شهادة (IELTS( أو (TOFEL(، وتختلف درجة الشهادة من جامعة إىل أخرى. 

يف حالة عدم توفر هذا الرشط تقوم الجامعة بقبول الطالب لدراسة سنة متهيدية يف برنامج 

اللغة، قبل االلتحاق بربنامج البكالوريوس. هنالك جامعات أيضاً تقوم بتدريس املواد األساسية 

أو التمهيدية مثل الرياضيات والفيزياء والعلوم الهندسية مع برنامج اللغة اإلنجليزية، وذلك 

لتأهيل الطالب أكرث لاللتحاق بربنامج البكالوريوس.

تعمل الجامعات العاملية بنظامني رئيسيني لربنامج التجسري للبكالوريوس.
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النظام األول: هو نظام القبول املبارش، وهو النظام املعمول به للتجسري يف السودان، والذي 

يتم عربه قبول الطالب يف املستوى الثاين لحملة دبلوم السنتني, واملستوى الثالث لحملة دبلوم 

املواد  لتفاصيل  النظر  دون  فقط،  التخرج  درجة  بناًء عىل  الطالب  قبول  يتم  الثالث سنوات. 

الدراسية يف برنامج الدبلوم، ويتم إلحاق الطالب بالسنة الثانية أو الثالثة مبارشة من برنامج 

البكالوريوس.

عاملياً هذا النظام تعمل به بعض الجامعات بناًء عىل قوانينها الخاصة. لذلك يجب عىل الطالب 

قبل رشوعه يف السفر لهذه الجامعة، التأكد أوالً من أن هذا النظام معمول به يف الدولة املعنية، 

وذلك لضامن توثيق شهاداته يف وزارة التعليم العايل والخارجية يف ذلك البلد بعد تخرجه فيها.

النظام الثاين: وهو النظام األكرث تطبيقاً يف الجامعات والدول خارج السودان، وهو نظام اإلعفاء 

 ، )Transferring credits) يعرف أيضاً بنظام )exemption credits) عرب الساعات املعتمدة

وهو النظام األكرث تطبيقاً يف الجامعات والدول التي تتمتع بنظام تعليمي وبيئة جاذبة للطالب 

كلياً عىل  اعتامداً  النظام  املاليزيّة والربيطانيّة وغريها(. يعتمد هذا  الجامعات  األجانب (مثل 

تفاصيل املواد التي قام الطالب بدراستها يف برنامج الدبلوم. تقوم الجامعات التي تعمل بهذا 

شهادة  مبنحك  قامت  التي  الكلية،  مبقررات  الخاص  الكتيب  أو  املواد  تفاصيل  بطلب  النظام 

الدبلوم موثقة من الجامعة ووزارة التعليم العايل والخارجية، ورمبا يُطلب توثيقها يف سفارة 

البلد يف السودان أيضاً. 

فور تقديم طلبك لدراسة برنامج التجسري للبكالوريوس تقوم الجامعة بدراسة تفاصيل هذه 

املواد ومقارنتها باملواد التي تقوم بتدريسها يف برنامج البكالوريوس لديها. إذا تطابق املقرر يف 

برنامج الدبلوم الذي قمت بدراسته يف السودان مع برنامج البكالوريوس الذي تقوم الجامعة 

بإعفاء  الجامعة  تقوم   )C) أو  (مقبول(  من  أعىل  درجة  حاصالً عىل  الطالب  وكان  بتدريسه 

الطالب من دراسة هذه املادة، باعتبار أنه قد قام بدراستها يف برنامج الدبلوم، أما إذا اختلف 

أحد هذه الرشوط فيجب عىل الطالب إعادة دراسة هذه املادة يف برنامج البكالوريوس. يتم 

بعد ذلك إدراج الطالب تحت برنامج التجسري، والذي ترتاوح مدة دراسته من سنتني إىل ثالث 

سنوات، ويكون تحديد املواد للدراسة اختياري، أي أن الطالب يحدد املواد التي يريد دراستها 

يف كل فصل درايّس.
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من األمور املهمة التي يجب عىل الطالب معرفتها قبل رشوعه يف السفر هو قبول الجامعة 

دبلوم من دول أخرى وتكتفي  تقبل شهادات  العاملية ال  الجامعات  الدبلوم، فبعض  لشهادة 

بالتصعيد لطالبها فقط. لذلك يجب عليك التأكد من أن الجامعة تقبل طالباً وافدين من دول 

الوساطة  يقبل  التعليم ال  أن  أهمية هو  األكرث  األمر  للبكالوريوس.  التجسري  برنامج  أخرى يف 

إطالقاً، لذلك يجب عىل الطالب الذي يريد إكامل مشواره الجامعي خارج السودان االبتعاد عن 

الوساطات، والتقديم للدراسة بنفسه، والتأكد من كافة األمور املتعلقة بالسفر والدراسة حتى ال 

يقع الطالب ضحية وساطات تسعى للربح املادي فقط. ابحث عن الجامعات الحكومية أوالً يف 

كل بلد، فهي جامعات تسعى لبناء طالب متميز، كام أنها تتمتع بتكاليف مادية بسيطة. أخرياً 

ال تربط طموحاتك وأهدافك بالجانب املادي، ابحث عن حلول وطرق سهلة للسفر وإكامل 

املشوار التعليمي.

للتخلص من دونية حمل شهادة  الدول  إليها بعض  التي لجأت  العلمية  الحلول  هناك بعض 

الدبلوم، ومن هاجس التصعيد لحملة الدبلوم، وسد الفجوات يف سوق العمل وحاجته لكوادر 

برنامج  هو  جذورها،  من  األزمة  اقتالع  يف  نجحت  والتي  الطرق  هذه  أميز  مؤهلة.  تقنية 

كبرياً يف كثري من  التكنولوجي (B.Tech(، حيث وجد هذا املجال قبوالً ونجاحاً  البكالوريوس 

الدول الصناعية الكربى مثل أمريكا وكندا واسرتاليا وماليزيا وبريطانيا والهند وغريها من الدول 

الصناعية الكربى، وأصبحت درجة علمية مجازة عاملياً وساهمت يف إلغاء ما يعرف بالدبلوم 

التقني، ومعالجة دونية هذه الدرجة العلمية.

ما هو البكالوريوس التكنولوجي B.Tech of Engineering؟
مواٍز  وهو  الجامعي،  الدبلوم  من  أعىل  علمية  درجة  التكنولوجي  البكالوريوس  برنامج  يعترب 

سنوات  أربع  يف  التكنولوجي  البكالوريوس  درجة  الطالب  مُينح   ،)B.sc) العلوم  لبكالوريوس 

دراسية، عرب مثانية فصول دراسية كحد أدىن، حيث يتخرج الطالب بدرجة بكالوريوس الرشف 

أثناء  العميل  الجانب  بتكثيف  املجال  هذا  يتميز  تخرجه.  فور  املاجستري  درجة  لنيل  تؤهله 

الدراسة، ومواكبة كل ما هو جديد يف مجال الصناعات والتكنولوجيا، بتجديد املقررات كل عام. 
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الفرق بني بكالوريوس العلوم الهندسية )B.sc of Engineering( وبرنامج 

: )B.Tech of Engineering( البكالريوس التكنولوجي

هناك فرق بشكل عام بني املجالني من حيث الدراسة والوظيفة واملناصب والتطبيق العميل، 

يجب عىل الطالب التمييز بينها قبل رشوعه يف نيل هذه الدرجة العلمية.

من أهم هذه الفروقات هو أن املهندس التكنولوجي توكل إليه مهام التنسيق واإلرشاف عىل 

عن  أيضاً  املسؤول  وهو  والعاملني،  واملعدات  اآلالت  عمل  وتنظيم  املرشوع،  يف  العمل  سري 

الغالب مهندسون منفذون، لذا يتميز  التنفيذية، لذلك هم يف  التنسيق والتطوير والتصاميم 

حملة هذه الدرجة العلمية بقدرات عالية يف تطبيق املعارف األساسية يف الرياضيات والهندسة 

والتطبيقات االقتصادية بشكل يومي، وذلك نسبة لتعاملهم الواقعي املبارش مع التخصص، مام 

يجعل لديهم قدرة عالية لحل املشكالت التي يواجهونها يف موقع العمل رسيعاً.

أما درجة بكالوريوس العلوم، فهي درجة تتميز بالحلول الرياضية املتقدمة، والتخطيط والتصميم 

واالبتكارات التكنولوجية، والعلوم الطبيعية ومبادئ الهندسة التحليلية واالقتصاد والبيئة وبناء 

األجهزة التقنية وأنظمتها، لذلك تكثف كليات العلوم الهندسية من الدراسات النظرية لطالبها.

عىل الرغم من أن السودان وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالتحديد، كانت متنح درجة 

البكالوريوس التكنولوجي (B.Tech( قبل  تخرُّج آخر دفعة عام 1979م، وتتحول ملنح درجة 

بكالوريوس العلوم (cs.B(، إال أنها اتجهت مؤخراً إلرجاع هذه الدرجة العلمية للتخلص من 

هاجس التصعيد للبكالريوس، الذي ظل يطاردهم عرب الطالب املؤهلني إىل االلتحاق بربنامج 

التجسري، ولسد حاجة سوق العمل. إال أن ضعف اإلمكانات، وعدم توفر ورش ومعامل لتكثيف 

الجانب العميل؛ يظل هو العائق الحقيقي أمام استيفاء الرشوط العاملية لهذه الدرجة وإقبال 

الطالب لدراسته.

كثري  عليه  يتعرف  مل  جديد  كتخصص  للسودان  العلمية  الدرجة  هذه  إرجاع  بعد  مؤخراً، 

هو  عام  التساؤالت  وكرثت  الربنامج،  بهذا  االلتحاق  من  التخوف  ظل  قبل،,  من  الطالب  من 

البكالوريوس التكنولوجي، وما هو مستقبل حامليه.

يف حقيقة األمر فإن هذه الدرجة العلمية ليست حديثة، بل هي درجة علمية معرتف بها عاملياً 
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Sydney Ac- (من خمسينيات وستينيات القرن املايض، وتم تحديثها مؤخراً يف اتفاقية سيدين 

cord( يف العام 2001م، لذلك فهي ليست بدرجة علمية يتخوف الطالب من االلتحاق بها. ما 

يعيق عامليتها يف السودان هو الحظر التكنولوجي، وضعف اإلمكانات لتكثيف الجانب العميل. 

حيث يكتمل برنامج التجسري للبكالوريوس التكنولوجي بدراسة 100 - 110 ساعة معتمدة يف 

التخصص املعني لحملة دبلوم الثالث سنوات، و 180 - 190 ساعة معتمدة لحاميل الشهادة 

الثانوية، عىل أن تكون نسبة التطبيق العميل يف الربنامج 60 % كحد أدىن، وتشتمل الدراسة 

قبل التخرج عىل مشاريع منهجية ومرشوع تخرج تطبيقي.

ختاماً، ما ننصح به كل حملة الدبلوم الذين يعانون من هاجس التجسري للبكالوريوس ودونية درجة 

الدبلوم، أال يلتفتوا ملا يشيعه املجتمع من نبذ هذه الدرجة العلمية، فسوق العمل ينظر للشخص 

الطموح والعبقري الذي ميكنه قيادة عجلة اإلنتاج والكسب املادي، واألمثلة كثرية لحملة دبلوم 

استطاعوا صناعة إنجازات عاملية، بنوا مؤسسات كربى، وساهموا يف نهضة وتطوير كثري من البلدان. 

كثري من عمداء ومديري جامعات سودانية وعاملية كانوا من حملة الدبلوم، بل إن حملة الدبلوم 

يف الدول الصناعية الكربى واملتقدمة، قد يكونون من أميز طالب الجامعة عندما يتم قبولهم يف 

برنامج التجسري، وقد يتفوقون تفوقاً كلياً عىل طلبة البكالوريوس. ما مييز هذه الدرجة أنها متكن 

حاملها يف بداية مشواره من أوىل خطوات السلم الجامعي، فيكتسب خربة علمية وعملية شاملة 

متكنه من صناعة مستقبل واضح املعامل، لكن فقط ملن لديهم الطموح والهمة والعمل والبحث عن 

كل الطرق املمكنة لتطوير الذات، وعدم االهتامم مبا يقال عن هذه الدرجة العلمية.

نحن يف مبادرة الباحثني السودانيني، نفتح أبواب املساعدة والوقوف مع كل حملة الدبلوم، وتوفري 

املصادر العلمية واملعرفية املمكنة لتطوير حملة الدبلوم، ومساعدتهم يف إيجاد الجامعات املناسبة 

داخل وخارج السودان إلكامل مشوارهم التعليمي. كام نسعى إليجاد حلول عملية للتخلص من 

حتى  السوداين،  املجتمع  أذهان  يف  العالقة  السلبيات  ومسح  السودان،  داخل  التجسري  هاجس 

يستطيع الطالب الرتكيز عىل بناء مستقبلهم دون أي معوقات أخرى.
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ما بعد دراسة الطب: التخصص بني التحديات و املسؤوليات
 مبرّش أحمد أبوقيس1
سوسن الحسن2

املكانة  من  له  ملا  بالطب  املشتغلني  من  أبناؤها  يصبح  أن  إىل  العائالت  من  العديد  تطمح 
الطموح قد يكون غري  البعض-. هذا  يعتقد  املجزي -كام  املادي  العالية واملردود  االجتامعية 
واقعي، ومبني عىل فرضيات خاطئة أحيانًا؛ فالناس يف العموم ينظرون إىل قمة جبل الجليد 
ويتطلعون إىل بلوغه دون أن يتذكروا ما ينطوي عليه األمر من تضحيات جسام، ثم هم مع 

ذلك ال يقدرون جيًدا استعداداتهم وملكاتهم الفطرية. 

دعونا أواًل نقرر أن: مهنة الطب من املهن الرشيفة (وكل املهن رشيفة مادام أصحابها يؤدون 
عماًل ال حرمة فيه، ينفعون به املجتمع ويتقاضون عليه أجرًا حالاًل(. إن االعتقاد بأن مهنة الطب 
أفضل (أو أرشف( من غريها ينطوي عىل العديد من املغالطات، فكثري من املهن والوظائف أكرب 

يف مردودها املادي (و حتى مكانتها االجتامعية( من الطب.

الذي  هو  السوداين،  الشعبي  الخيال  يف  األمنوذج  الطبيب  فإن  الصايف  أحمد  الدكتور  حسب 
ر(، رفيق، حكٌم عادل، ويص عىل كل رس  ميلك سمْت العلامء ووقارهم، بشوش (ال عابَس ُمَنفِّ
ومؤمتن عىل كل وديعة، زاهد يف الدنيا، صالح، واسع املقدرة، مربوك، غزير العلم، يأيت مبا يشبه 
املعجزات ويحقق لنفسه وملرضاه االنتصار عىل املصاعب و هزمية كل الُقوى املعوقة لإلنسان. 
يغيث امللهوف و يشفي املريض و املرصوع و يستجيب لدعوة العاقر و يربئ ذوي العاهات 
و يحيي املوىت. بركته التعرف الحدود يعطيها عرب الزمان و املكان أو يضفيها عىل مرضاه إذا 
مسهم بيده أو كتب لهم وصفات شافية ]الخيال الشعبي أضفى عىل الطبيب صفات ليس أهالً 

لها وهي فوق قدرات البرش .

يقول الدكتور (محمد عابد باخطمة( ناصًحا جميع الطالب:

ال تدخل كلية الطب فقط ألن نسبتك مرتفعة.  .1  

خريج كلية الطب جامعة الخرطوم. وهو حاليا نائب اختصايص يف علم األمراض مبدينة نيوكاسل يف اململكة   1

املتحدة. عمل سابقا كمساعد تدريس قسم علم األمراض كلية الطب جامعة سانت جورج ، قرينادا. وهو األمني العام 

السابق لرابطة طالب كلية الطب، و املنسق اإلقليمي األسبق إلفريقيا يف االتحاد العاملي لروابط كليات الطب.

سوسن الحسن خريجة كلية الطب جامعة الخرطوم طبيبة امتياز مصممة غرافيك و مواقع الكرتونية تعمل   2

بعدة منظامت طبية و خريية.
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جميع املهن و جميع الكفاءات و جميع القدرات بحاجة لبعضها البعض.  .2  

إن مواد الثانوية يجب أن ال تكون هي املحددة لدراسة الطب من عدمه.   .3  

إن الشخص الذي ال ميلك موهبة الحفظ أو حتى ال يحب الحفظ ميكنه أن ينجح و   .4  

يستمر ويتفوق يف كلية الطب.

عىل الطالب أن يقف أمام املرآة ثم يطرح عىل نفسه السؤال املهم وهو: ملاذا أنا هنا؟   .5  

هل أنا هنا ألنني أريد أن أكون هنا؟ أم ألنني وجدت نفيس هنا؟ أم ألنني أُْجرِبُت عىل 

أن أكون هنا؟ أم ألنني كنت أجرب، فقط؟! 

أن يقف الطالب مع نفسه وقفة جادة بعد أن ينهي السنة األوىل من الكلية ثم يسأل   .6  

نفسه عن مدى رغبته الحقيقية يف مواصلة املشوار فهذا سيوفر عليه الوقت الذي 

يضيع يف مجال ال يرغبه.

مسار الطبيب :
قبل أن يتخذ الطالب القرار بدخول كلية الطب، يُستحسن أن يلم مبختلف مسارات الطب 

حسب الدولة التي يدرس بها (وسنأخذ حال السودان منوذًجا يف هـذه السانحة(.

في كلية الطب :
تعتمد الدراسة يف الجامعة بصورة رئيسية عىل مجهود الطالب وسعة اطالعه، وليس لألستاذ 

الجامعي دور محوري كام كان يف سنوات التعليم األسايس والثانوي.

تكرث املواد النظرية والتطبيقية ويطول اليوم الدرايس يف كلية الطب. يقيض الطالب يومه بني 
محارضات (نظرية( وتطبيق عميل (ترشيح - معامل – مرور رسيري ... إلخ( . تعتمد معظم 
كليات الطب اللغة اإلنجليزية كلغة دراسية منذ السنة األوىل. وتنقسم الدراسة يف كلية الطب 

إىل ثالث مراحل (تتداخل املراحل أحيانًا يف بعض الكليات( : 

املنهج  تؤسس  التي  العلمية  املواد  دراسة  فيها  يتم  التي  التحضريية: و هي  املرحلة   .1  

العلمي لدى الطالب (تكون املواد –يف الغالب– هي نفسها التي يف مرحلة الثانوية 

ولكن بعمق أكرب(.

مرحلة العلوم الطبية األساسية: وهي املرحلة التي يدرس فيها الطالب العلوم املتعلقة   .2  
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بجسم اإلنسان (الترشيح، وظائف األعضاء، الكيمياء الحيوية، علم األمراض، و علم 

... ( وتحت كل منها ما يتضمنه من فروع و أقسام. قد تدرس هذه املواد  األدوية 

.)organ systems) منفصلة أو يف سياق األجهزة العضوية املختلفة

مرحلة العلوم الطبية الرسيرية: وهي مرحلة التطبيق واملامرسة الطبية عىل الحاالت   .3  

طب  األطفال،  ،طب  اقسامها(  (مبختلف  الجراحة  الباطن،  طب  وتشمل:  املرضية. 

النساء والتوليد، الطب النفيس والتخدير وغريها. 

تشكل الدراسة يف كلية الطب، مبتطلباتها العديدة ومجهودها املضني ضغطًا هائاًل عىل عاتق 
الطالب، ويزداد العبء كلام تقدم الطالب يف الدراسة، وحتى بعد التخرج. تم وضع العديد من 
الطرق واالسرتاتيجيات لتخفيف هذا الضغط وتحسني قدرة الطالب عىل التعامل معه، إال أن 
كاتب املقال يجد أن أهم هذه الطرق هو: تعلم مهارات الدراسة الصحيحة، والتي تتلخص يف:

مهارة تنظيم الوقت.  .1   

رسعة القراءة مع االستيعاب.  .2   

القدرة عىل التلخيص والرسم والطباعة.  .3   

مهارات استعامل الكمبيوتر واإلنرتنت يف البحث والتعلم.  .4   

كام أن هناك مهارات أخرى ذات أهمية مثل: العمل مع اآلخرين بروح الفريق، و مهارة التأقلم 
مع املواقف الحرجة.

من أهم ما يتعلمه الطبيب يف الكلية: أخالق املهنة؛ األخالق التي تضبط عالقته مع مرضاه 
حتى  الالزمة  واملهارات  الصحيح  والتوجه  الالزم  الوعي  امتالك  األطباء  جميع  فعىل  وزمالئه، 
املرىض  ثقة  كسب  عليهم  كام  عالقتهم.  إدارة  يف  وماهرين  واجباتهم  أداء  يف  مهنيني  يكونوا 
عىل  كذلك  سبب.  ألي  استغالل ضعفهم  وعدم  املرىض  واملحافظة عىل خصوصية  واملجتمع، 
الجسد، قادًرا عىل  بلغة  الحديث واالستامع، خبريًا  بآداب  الطبيب أن يكون متواضًعا، متأدبًا 

التواصل بلغة مفهومة مع مرضاه و ذويهم، إضافة إىل زمالئه يف املجال الطبي.

بعد التخرج )التدرج الوظيفي لألطباء( :
امتياز  األقل- كطبيب  أن يعمل ملدة عام -عىل  الطب عليه  الطالب يف كلية  يتخرج  أن  بعد 
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(House officer(. فرتة االمتياز فرتة تدريبية، مير فيها الطبيب عىل التخصصات العامة للطب 
(الجراحة، األطفال، الباطنية، النساء والتوليد(. طبيب االمتياز يكون يف العادة مسؤواًل عن عدة 
تحت  يكون  الوحدة، حيث  واختصاصيي  نواب  توجيهات  ويعالجهم حسب  يتابعهم  مرىض، 

إرشافهم، وال يحق له -عىل أي حال- اتخاذ أي قرار دون الرجوع إليهم.

بعد االمتياز يجلس الطبيب المتحان مامرسة املهنة والذي يستحق به التسجيل -عند مجلس 
و  للتخصص  بعدها  الطبيب  يقدم   .)Medical Officer) عام  كمامرس  الطبية-  التخصصات 
يجلس المتحان الجزء األول، وبعد النجاح يطلق عليه مسمى (نائب اختصايص( يف التخصص 
املَْعِني. يقيض بعدها سنوات (أربع سنوات يف معظم التخصصات( يف التخصص املختار متدربًا 
تحت لفيف من االختصاصيني و االستشاريني. يكون النائب مسؤواًل عن جميع أطباء االمتياز، 

واملرىض الذين يتابعهم.

 بعد انتهاء فرتة التدريب يجلس الطبيب (نائب االختصايص( المتحان الجزء الثاين، فإن نجح 
من  كجزء  تكمييل  بحث  عمل  يُْشرَتط  (رمبا  الطبي  املجلس  لوائح  حسب  اختصاصيًا  أصبح 
متطلبات نيل الدرجة( وإن أراد الطبيب التخصص الدقيق، تدرب لفرتة إضافية وجلس المتحان 

آخر. 

مع التدرج الوظيفي، وزيادة سنوات الخربة، إضافة إىل حضور املؤمترات ودورات التعليم الطبي 
أهم  هو  (والذي  االستشاري  درجة  إىل  ثم  أول  اختصايص  درجة  إىل  الطبيب  يُرَقَّى  املستمر؛ 

شخص يف العملية التعليمية بالوحدة التدريبية حيث إن الطب ال يتأىت إال بالخربة الرتاكمية(.

رمبا تتكفل الدولة مبنحة التخصص للطبيب، أو يتخصص الطبيب عىل نفقته الخاصة (ونظرًا 
لتعقيدات هذه املسألة فلن يتم الخوض يف تفاصيلها يف هذه املساحة(.  

 طبيعة و نظام العمل في المستشفيات:
يعمل األطباء بنظام الوحدات (units( يف املستشفيات الكبرية - ويختلف األمر يف املستشفيات 
صغار  الوحدة   وتضم  املعني،  التخصص  يف  استشاري  الوحدة  يرأس  والريفية-.  الصغرية 
يف  يرغبون  ممن  العموميني  األطباء  (وبعض  االمتياز  أطباء  إىل  إضافة  ونوابهم  االختصاصيني 

التخصص املعني(.

يُقَسم العمل باملستشفى عىل أيام األُسبوع، مثاًل: تغطية الحوادث واملرور التابع لها: األحد ، 
مرور النواب: اإلثنني، مرور االستشاري: الثالثاء، العيادة املحولة: األربعاء، العمليات  يف وحدات 
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للعمليات،  يومان  هنالك  يكون  الجراحية  الوحدات  (يف  األربعاء  التوليد:  و  والنساء  الجراحة 
الكبرية منها والصغرية(.، الربنامج األكادميي (التدريب(: الخميس، أما بالنسبة ليوَمي الجمعة 
مل  التي  تلك  أو  العاجلة  العمليات  وإجراء  (بالتناوب(  الحوادث  تغطية  فيهام  فيتم  والسبت 
يتسنَّ لألطباء إجراؤها خالل األسبوع. كام يجب عىل أطباء كل وحدة مراجعة مرىض الوحدة، 
والفحص، وطلب الفحوصات (عند الحاجة( ومراجعة النتائج، ووضع خطط العالج و تنفيذها؛ 

يوميًا.

يبدأ العمل بالنسبة لألطباء عند الساعة الثامنة صباًحا (ماعدا يوم الطبيب املناوب -النبطيش-( 
وال ينتهي حتى يتأكد الطبيب من أن جميع مرضاه بحالة مستقرة. املرىض غري املستقرين إما 
ليلته يف املستشفى  الذي يقيض   املناوب  يتابعهم طبيبهم  أويسلمهم -كعهدة- للطبيب  أن 
حتى صباح اليوم التايل، وذلك لكل وحدة (وتختلف املستشفيات حسب حجمها يف عدد االطباء 

املناوبني و درجاتهم(.

بصورة  (الوردية(  هذا  ويتكرر  ساعة،   24-12 بني  ترتاوح   ملدة  الطوارئ  الوحدة  كل  تغطي 
دورية (مرة أو أكرث كل إسبوع حسب عدد الوحدات باملستشفى( .أثناء الدوام بالطوارئ يقوم 
األطباء بفحص الحاالت الطارئة واتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ عىل الحياة والتأكد من استقرار 
 )discharge) العالمات الحيوية للمريض ثم يقومون بعد ذلك إما برصفه إن استقرت حالته
أو  إدخاله إىل املستشفى ومتابعة حالته حتى يتامثل للشفاء ويخرج ليعود للمقابلة مرة أخرى 
العمليات  العديد من  أيًضا  الجراحية  الوحدات  .تجرى يف  املتابعة  بغرض  املحولة  العيادة  يف 
الجراحية الطارئة، يجريها أطباء الوحدة.  مرور األطباء عىل املرىض يكون صباًحا ومساًء  أو 

حسب حالة املرىض.  

إضافة إىل هذه االعامل الرسيرية يتوجب عىل أطباء الوحدة تنظيم أنشطة أكادميية لالطالع 
عىل أهم املستجدات يف عامل الطب من حيث التشخيص و العالج إضافة اىل البحوث الطبية 
شأنها  من  التي  البحوث  بإجراء  الوحدة  أطباء  يقوم  أيًضا   . العامل  أنحاء  السودان وجميع  يف 
أيًضا  يتوجب   . محدد  مرض  لعالج  الطرق  أنسب  وتحديد  الطبية  االكتشافات  يف  املساعدة 
أيًضا  التي يستقبلونها، كام يتوجب  للحاالت  العلمية  اليومية واملراجعة  الدراسة  عىل األطباء 
عليهم الدراسة لالمتحانات املختلفة بعد التخرج حتى ينالوا (التسجيل الدائم(، ويتم التدرج يف 
املراحل املختلفة بعد اجتياز الطبيب المتحان املرحلة . يتوجب عىل الطبيب حضور الدورات 

التدريبية املختلفة، الحصول عىل شهاداتها أصبح من متطلبات الوظيفة.
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تقع عىل األطباء أعباء تعليمية، حيث يقومون بتدريس طالب الطب بصفة تكاد تكون شبه 
يومية، حيث يعملون مع طالب من مختلف الجامعات (التى أصبحث كثرية جًدا( . كام أنه 

لبعض األطباء عيادات خاصة تساعدهم يف تحمل أعباء الحياة وغالء املعيشة .

الطب و الحياة العائلية:
اآلخرين  األطباء  معارفهم  دائرة  تتعدى  وال  املستشفى  خارج  حياة  األطباء  من  لكثري  ليس 
والطالب واملرىض؛  حيث إن الوقت ال يسمح بأكرث من ذلك. فال يجد الكثري من األطباء الوقت 
الكايف للعناية بأرسهم وأطفالهم مابني ساعات العمل والدراسة املستمرة، وهذا العبء يكون 
مضاعًفا يف حالة الطبيبات خصوًصا بعد الزواج و إنجاب األطفال وتربيتهم مام يُضطر بعضهن 

إما لرتك العمل نهائيًا أولفرتة من الوقت.

المجال المهني أو المجال األكاديمي:
يختار بعض األطباء العمل يف مجال البحث العلمي والتدريس إما كمسار مستقل أو إىل جانب 
املسار املهني. يحتاج املسار األكادميي مواصلة الدراسة الجامعية العليا والحصول عىل درجة 
املاجستري والدكتوراة، بينام ميثل املسار املهني التدريب الرسيري والحصول عىل الزمالة املهنية 
مبختلف مسمياتها -والتي تختلف من دولة ألخرى- مام ميثل بعض التشويش خاصة للطالب 
الدرجات  املهم إدراك أن  أنه من  إال   . املسارين(  املرفق يبسط كال  (الشكل  و صغار األطباء 
األكادميية ال تؤهل الطبيب للعمل كمتخصص يف املجال، كام وإن الدرجات املهنية بالرضورة ال 

تؤدي لدرجة الربوفيسور.

خيارات الهجرة:
وأنظمة  دول  يف  املهنية  مسريته  خالل  الطبيب  يشتغل  قد  و  عاملية،  مهنة  بطبيعته  الطب 
ثالثة  يف  يتخصص  و  أخرى،  يف  امتيازه  وينهي  دولة  يف  الطب  أحدهم  يدرس  فقد  مختلفة، 
تتفاوت  الحدوث.  نادر  أمر غري  رابعة، وميارس يف خامسة، وهو  الدكتوراه من  ويحصل عىل 

أسباب الهجرة، إال إن أهمها -حسب رأي كاتب املقال- :

أسباب مادية. 	 

ألغراض التخصص. 	 

إلحراز الدرجات العلمية (غالبًا عن طريق املنح(.	 
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أسباب عائلية.	 

أخرى. 	 

الزماالت الخارجية :
ميكن للطبيب أن يتدرب يف السودان و يحصل عىل إجازته من املجلس القومي للتخصصات 
الطبية بالخرطوم، ولكنه إضافة إىل ذلك ميكنه الجلوس المتحانات (املجلس العريب للتخصصات 
أو  الربيطانية  امللكية  الطبية  الكليات  إحدى  امتحانات  أو  زمالته،  عىل  الحصول  و  الطبية( 
االيرلندية. كام أنه بإمكانه السفر والتخصص يف إحدى البلدان املعرتف بها والعودة للسودان 

والتسجيل كاختصايص يف املجلس الطبي إذا استوىف الرشوط واألوراق الالزمة.

فيام ييل استعراض رسيع ألهم الدول التي هاجر إليها االطباء السودانيون :

اململكة العربية السعودية و باقي دول الخليج العريب.. 1

اململكة املتحدة (إنجلرتا ، إسكتلندا ، ويلز ، إيرلندا الشاملية(.. 2

إيرلندا.. 3

أملانيا.. 4

الواليات املتحدة األمريكية.. 5

العائد المادي:
يقول الدكتور باخطمة: (الطب ليس هو الطريق األمثل و الصحيح للرثوة. بل توجد مجاالت 
أخرى غري الطب أفضل و أرشف لجمع الرثوة. نعم قد يصبح الطبيب ثريًا و لكن صدقوين كان 

ميكن له أن يحقق نفس الرثوة بغري الطب وبأقل من املجهود املبذول يف الطب(.

أقول من الصعب جًدا عىل الطبيب وخاصة املبتدئ يف السودان أن يحقق استقالاًل  ماديًا أو 
التخصص  أن منرصفات  واحد. ذلك  آن  أكرث من وظيفة يف  العمل يف  يكفي حاجته دون  أن 
واالمتحانات وحدها تشكل ثروة ال يستطيع العديد من الناس تحملها من غري عون من األهل. 
قد يجد الطبيب نفسه مضطرًا إىل العمل كمامرس عام فقط و تأجيل التخصص إىل حني آخر 
أو التخيل عن حلم التخصص برمته. كام أن لكبار االستشاريني التزاماتهم التي يصعب عليهم 
تحملها ما مل يعملوا ليل نهار بني املستشفى و العيادات الخاصة وغريها. وعموًما فإن الطبيب 
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يحصل عىل أجر أقل من نظرائه الذين يحملون نفس الشهادات والدرجات العلمية يف بعض 
املجاالت األخرى مضافًا إليها سنوات الدراسة والخربة. نعم هناك أطباء أثرياء لكنهم استثناء، 
اليشء الذي يؤكد القاعدة وال ينفيها. وبالرغم من هذا فإن محفز األطباء عىل العمل ليس هو 

املردود املادي فقط !

صعوبة  يزداد  واألمر  الكثريون،  يعتقد  كام  سهاًل  أمرًا  ليس  للطبيب  الوظيفة  عىل  الحصول 
وتعقيًدا إذا أراد الطبيب أن يجمع بني املكان املناسب واملردود املجزي والتخصص املرغوب. و 

من الصعب أن يحصل كل طبيب عىل وظيفة يف التخصص الذي يريد.

التخصصات الطبية :
الجدول التايل يوضح أهم التخصصات الدقيقة التي ميكن أن يعمل بها الطبيب. مع مالحظة 
أنه مع تطور العلم تنشأ تخصصات جديدة، غالبًا ما تتفرع من التخصصات املوجودة حاليًا. 

(هذه القامئة ليست شاملة و لكن تهدف لعرض رسيع لبعض أهم التخصصات(.

Anaesethia (1التخدير

Clinical Oncology (2علم األورام 

Diagnostic radiology (3األشعة التشخيصية  

Interventional radiology (4األشعة العالجية  

طب الصحة اإلنجابية و الصحة 
الجنسية

5) Community sexual and reproductive 
health

Emergency Medicine (6طب الطوارئ

(General Practice)GP (7طب األرسة

Intensive Care Medicine (8العناية املكثفة

Medicine (9تخصصات الطب الباطن

a. Acute internal medicineطب الحاالت الطارئة

b. Allergyأمراض الحساسية
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c.    Cardiologyأمراض القلب

d.    Clinical geneticsعلم الجينات الرسيري

e.    Clinical neurophysiologyفسيولوجيا الجهاز العصبي

علم األدوية الرسيري
f.    Clinical pharmacology and 

therapeutics 

g.    Dermatologyاألمراض الجلدية

h.    Endocrinology and diabetesالغدد الصامء والسكري

i.    General internal medicineالطب الباطن العام

j.    Gastroenterologyأمراض الجهاز الهضمي

k.    Genitourinary medicineأمراض الجهاز البويل و التناسيل

l.    Geriatric medicineأمراض الشيخوخة

m.    Immunology علم املناعة

n.    Infectious diseasesاألمراض املعدية

o.    Medical oncology طب الباطن واألورام 

p.    Medical ophthalmologyطب العيون

q.    Neurologyأمراض الجهاز العصبي

r.    Nuclear medicineالطب النووي

s.    Audiovestibular medicine     طب السمعيات والتوازن

t.   Palliative medicine    الطب التلطيفي

u.   Rehabilitation medicine    طب التأهيل.

v.   Renal medicine    أمراض الكىل

w.   Respiratory medicine    تخصص أمراض الجهاز الصدري 
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x.   Rheumatology    تخصص الروماتيزم

الطب الريايض وإصابات 
املالعب

    y.   Sport and exercise medicine

تخصص أمراض وعالج السكتة 
الدماغية

    z.   Stroke Medicine

aa.   Tropical medicine    أمراض املناطق الحارة

Obstetrics and gynaecology (10طب النساء و التوليد

Occupational Medicine (11الطب املهني

Ophthalmology (12طب العيون

Paediatrics (13طب األطفال

a.    Neonatologyطب األطفال حديثي الوالدة

b.    Paediatric neurologyطب أعصاب األطفال

c.    Paediatric cardiologyطب قلب األطفال

d.    Paediatric nephrologyطب كىل األطفال

e.    Paediatric rheumatologyطب روماتيزم األطفال

f.    Paediatric endocrinologyطب الغدد الصامء يف األطفال 

Pathology (14 تخصصات علم األمراض

a.    Chemical Pathologyعلم األمراض الكيميايئ

 b.    Haematologyعلم أمراض الدم

c.    Cellular pathologyعلم أمراض األنسجة و الخاليا

علم األحياء الدقيقة 
(املكروبات(  

d.    Microbiology 

e.    Virologyعلم الفريوسات
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f.    Molecular Pathologyعلم األمراض الجزيئي

Psychiatry (15الطب النفيس

a.    Child and adolescent psychiatryطب نفس األطفال و املراهقني

b.    Forensic psychiatryطب النفس العديل 

c.    General adult psychiatryطب النفس العام 

d.    Medical psychotherapyطب العالج النفيس

e.    Old age psychiatryطب نفس املسنني

f.     Psychiatry of intellectual disability

Public Health (16طب املجتمع

Surgery (17تخصصات الجراحة

a.    Cardiothoracic surgeryجراحة القلب و الصدر

b.    General surgeryالجراحة العامة

c.    Neurosurgeryجراحة املخ و األعصاب

d.    Oral and maxillofacial surgeryجراحة الفم والوجه والفكني

جراحة األنف و األذن والحنجرة
e.    Otorhinolaryngology )ear, nose 

and throat surgery, ENT)

f.    Paediatric surgeryجراحة األطفال

g.    Plastic surgeryجراحة الرتميم و التجميل

h.    Head and Neck surgeryجراحة الرأس و العنق

i.    Trauma and orthopaedic surgeryجراحة العظام و االصابات

j.    Urologyجراحة املسالك البولية

k.    Vascular surgeryجراعة األوعية الدموية
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المصادر :
كتاب »دراسة الطب بني التحديات و املسؤوليات«، د. محمد عابد باخطمة، الطبعة األوىل 1. 

2000م ، مكتبة امللك فهد للنرش.

كتاب »الحيك: من أجل أطباء أعمق فهامً ملهنتهم ولثقافات مجتمعاتهم وأكرث وعياً ببيئاتهم 2. 
وأحوال أهلهم«، بروفيسور احمد الصايف، الطبعة األوىل 2013م، املؤسسة السودانية للرتاث 

الطبي.

 .3https://www.healthcareers.nhs.uk  

الطبكلیة
األكاسيالعسار المھنىالمسار

إ إ
MDاوماجستیر االمتیاز

ا ا
التخصص(درجة

اختصاصينائب)
دكتوراه(درجة

محاضر)

ا ٠
بعدمادراسات

الدكتوراه(درجة
مساعدأستاذ)

الدقیقالتخصص
(احصائيدرجة)

مشاركأستاذ استشاري

إ
بروفیسورالمستمرالمھنيالتعلیم

o
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ماذا يعني حصولك عىل درجة الدكتوراه ؟
د.أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله1

وسائل  من  نسمع  كام  الربوفيرسشب”  وعقبال  الدكتوراه  “مربوك  عبارة  الكثريون هذه  يردد 
اإلعالم مراراً و تكراراً عبارات مثل »الدكتور الفالين سيكون ضيفنا اليوم...إلخ«. يوجد الكثري من 
اإلضطراب حول الدرجات العلمية واملسميات الوظيفية الشائعة  وهذه املقالة إللقاء الضوء 

وتصحيح هذا االضطراب مع الرتكيز عىل درجة الدكتوراه.

لها  ويرمز  الفلسفة(  يف  (دكتور  أي   )Doctor of Philosophy) ترجمة من  هي  الدكتوراه 
اختصاراً ب PhD  أو .Ph.D وميكن تعريفها ببساطة أنها شهادة جامعية متنحها الجامعات 
املعرتف بها، وهي أعىل شهادات التخّصص يف مجال ما، وغالباً ما تُسبق مبرحلة املاجستري و 
تليها مرحلة األستاذية، التي متثل االختصاص الدقيق. تخّول هذه الشهادة حاملها للتدريس، 
وفق اختصاصه، يف جميع جامعات العامل ومامرسة البحث العلمي. مُتنح الدكتوراه بعد تقديم 
أطروحة مطبوعة ومناقشتها أمام لجنة من األساتذة املتخصصني يف نفس املجال، وعادة ما تكون 

تلك املناقشة علنية، يتم إثرها منح الدرجة أو حجبها أو املطالبة بالقيام ببعض التعديالت.

لكن لماذا هي درجة في الفلسفة؟
كتعريف حديث نستطيع القول أن الفلسفة  تبدأ عندما ينتهي العلم لهذا تصنف الفلسفة يف 

مؤسس مبادرة الباحثني السودانيني يف العام 2009، حالياً أستاذ مساعد يف أمن املعلومات / التنقيب يف البيانات   1

يف الربامج التطبيقية الدولية، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع، جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية .

هو كذلك محرر يف مجلة معهد األبحاث املفتوحة و مكتبة العلوم. وهو أيضاً مؤسس مؤمترات تيدأكس يف السودان ورئيس 

منظمة سودان تيد. كذلك أسس مجموعة مرتجمي تيد اىل اللغة العربية عىل الفيس بوك وهو منسق لغة عربية مبرشوع 

تيد للرتجمة املفتوح.

عقب نيله الدكتوراه ، عمل دفع الله كأستاذ مساعد بجامعة الزعيم األزهري ثم رئيساً لقسم تقنية املعلومات بكلية جاردن 

سيتي للعلوم والتكنولوجيا (جامعة جاردن سيتي(، السودان. و شغل أيضا منصب أستاذ مساعد متعاون مع قسم علوم 

الحاسب اآليل بجامعتي السودان للعلوم والتكنولوجيا والنيلني. وقد أرشف عىل عدد من مشاريع التخرج ورساالت املاجستري 

و رعى عدد من البحوث حتى النرش يف مجالت ومؤمترات دولية. تخرج الدكتور أنور دفع الله عام 2003 من األكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، باالسكندرية - مرص ببكالوريوس هندسة حاسبات. وحصل عىل ماجستري يف 

علوم الحاسب اآليل من جامعة جونغ بوك الوطنية يف كوريا الجنوبية عام 2006، ودكتوراه يف علوم الحاسب من نفس 

الجامعة عام 2011 كأول سوداين ينال درجة الدكتوراه يف هذا املجال من كوريا الجنوبية.

Email: anwarking@gmail.com
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خانة غري العلم أو الالعلم يف خانة واحدة مع الدين ألنها غري قابل لإلثبات املعميل واملخربي 
بينام العلم قابل للتجربة والدحض ، عامل الرياضيات وفيلسوف العلم كارل بوبر يضع رشط  
القابلية للتكذيب كمعيار وحد فاصل ما بني العلم والالعلم  بينام ال نستطيع تكذيب الدين 
مثالً ألنه اعتقاد وليس علامً، أما سبب إلحاق الفلسفة باسم هذه الدرجة العلمية فقد جاء من 
أن الفلسفة مبعناها التقليدي أو التاريخي كانت تطلق عىل مختلف العلوم و املعارف العامة.

العامل وأول درجة دكتوراه تم منحها كانت يف  للعديد من دول  الدكتوراه هي درجة علمية 
باريس عام 1150 ميالدية، وهي أعىل الدرجات والشهادات تخصصاً يف أحد املجاالت، وغالباً 
ما تُسبق مبرحلة املاجستريالذي تسبقه درجة البكالوريوس ، مبعنى أن الدرجات العلمية تنتهي 

عند دكتوراه وما بعد ذلك عبارة عن مسميات وظيفية ودرجات جامعية ليس إال.

 الجدير بالذكر أن املصطلح دكتوراه يأيت من الكلمة الالتينية (docere( والتي تعني »التدريس« ، 
وهو اختصار للكلمة الالتينية licentia docendi  وتعني (رخصة للتدريس( ،وقد تم ترجمة هذا 
املصطلح يف عرص النهضة من الكلمة العربية إىل الالتينية ، وكانت هذه الشهادة (“إجازة التدريس”( 
تعطى من قبل الحكومات واملؤسسات التعليمية للعلامء واألشخاص املؤهلني للتدريس. عىل نحو 
مامثل، فإن الكلمة الالتينية (doctor( والتي تعني يف اإلنجليزية (teacher( قد تم ترجمتها من 

الكلمة العربية (»ُمَدرّس«(.

التعليمية  املؤسسات  معظم  يف  األدىن  بالحد  سنوات  ثالث  الدكتوراه  دراسة  مرحلة  تستلزم 
يف دول العامل وتتضمن إنجاز بحث مبتكر وأصيل يتكون من مجموعة أبحاث صغرية بنفس 
قبل مجموعة  من  ومناقشتها  تقييمها  يتم   )Dissertation) أطروحة يتم جمعها يف  السياق 

أساتذة مختصني يف مجال األطروحة ويتم عىل إثرها منح الدرجة أو حجبها.

إن حصولك عىل درجة الدكتوراه يعني أنك مؤهل للتدريس والبحث واإلرشاف يف مجال محدد 
وكذلك كتابة البحوث العلمية يف هذا املجال بدون الحاجة لوجود مرشف عىل ما تكتبه من 
الوظيفية  املسميات  من  الكثري  توجد  املخترب.  أو  املعمل  يف  تجارب  من  به  تقوم  أو  بحوث 
األكادميية واإلدارية كأستاذ مساعد و محارض وبروفيرس وغريها التي غالباً ما تستوجب الحصول 

عىل درجة الدكتوراه.

بينام يوجد نقص حاد لدرجة العدم يف كثري من التخصصات يف الدول النامية عموماً بسبب هجرة 
العقول للدول الغنية ألسباب كثرية من ضمنها عدم وجود البنية التحتية للبحوث وال السياسات 
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الكلية الكفيلة بإقامة هذه البحوث والتجارب الدقيقة وغريها من األسباب . عىل الجانب اآلخر 
فإن الدول املتقدمة اقتصادياً والتي تهتم بالعلم والعلامء، نجد أن أصحاب الدرجات العلمية 
التي  السياسية  والوظائف  الوزارات  وليس  البحوث  ومراكز  الجامعات  هو  الطبيعي  مكانهم 
تحتاج يف كثري من دولنا لكثري من األساليب التى تجايف املنهج العلمي. لهذا نرى األلقاب تتناثر 

مينة ويرسى فذلك دكتور وذاك بروفيرس، ولكننا مع ذلك ال نرى تقدماً واضحاً أو تنميًة.

كام نجد يف هذه الدول املتقدمة أن االهتامم بذكر اللقب العلمي لشاغيل الوظائف العليا يف 
الدولة معدوم ، مثالً وزيرة الخارجية األمريكية السابقة كوندليزا رايس، لديها درجة الدكتوراه 
، لكن لن تسمع ذكر لهذا يف نرشات األخبار األمريكية بتاتاً. كام أن وزير الطاقة الحايل يف إدارة 
باراك أوباما (Steven Chu( هو بروفيرس يف الفيزياء وحائز عىل جائزة نوبل ولكن ال تسبق 
هذه األلقاب اسمه يف نرشات األخبار وعناوين الصحف ألن موقعه السيايس مختلف عن موقعه 
يف الجامعة وهو خاضع ملحاسبة أي مواطن وناخب أمرييك بدون مواربة ، لكن لوثة االهتامم 
باأللقاب لدينا يف العامل الثالث عموماً تفرغ العلم والدرجات العلمية من معناها ، فكم من عامل 
حقيقي أصبح مكانه الشارع يف عواملنا الغريبة ، وكم من ال نصيب له من العلم حقق اللقب 

العلمي بدون أدىن جهد علمي أو إضافة ؟

نتمنى أن يرجع لهذا اللقب رشفه و قدسيته كونه أعىل درجة علمية بعد ان شوهته السياسة و 
أجهزة اإلعالم يف بلداننا ، نتمنى أن يكون حاملوه يف بلداننا هم أهل له ، نتمنى أن يكون لقباً 
يحتوي من الشعور باملسؤولية اتجاه العلم و التجارب و البحوث و تطوير البالد أكرث من الشعور 

بالزهو عندما يقال دكتور فالن.
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المصادر:
Doctor of Philosophy -1

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Philosophy

2- دكتوراه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D
8%A7%D9%87

: List of academic ranks -3

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_ranks

و سوسيولوجي  (معريف(  إبستمولوجي  منظور  قراءة من  العريب،  الواقع  العلم يف  إشكالية   -4
(اجتامعي( األستاذ / عبدالله املطريي

http://www.adabihail.com/inf/articles-action-show-id-787.htm

5- فلسفة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9#.
D8.A7.D8.B3.D8.AA.D8.B9.D9.85.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.AA_.D8.BA.D9.8A.
D8.B1_.D8.A3.D9.83.D8.A7.D8.AF.D9.8A.D9.85.D9.8A.D8.A9

6- األستاذ السابق و بروف كل زمان

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=260&m
sg=1261982891
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 كيفية تأثري الدراسات العليا يف املسار املهني واألكادميي،
 وتساؤالت حول أهمية درجة الدكتوراه للباحث

يوسف السامين عبد الجبار السامين1

بل يف  املجتمعات،  ورقي  األمم  نهضة  مقومات  أهم  التعليم هو من  أن  اثنان يف  يختلف  ال 
اعتقادي أن املتتبع للحضارات اإلنسانية عىل مر العصور يجد أن الحضارات العظيمة بدأت 
عندما بدأ اإلنسان يخط ويرسم بالقلم. وال عجب أن من أوائل ما نزل عىل النبي صىل الله عليه 

وسلم يف بداية الدعوة  (  اقَْرأْ َوَربَُّك اأْلَكْرَُم الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم َعلََّم اإْلِنَساَن َما لَْم يَْعلَْم(    .

 لكن يبدو أننا نشأنا يف مجتمع يقّدر ويحرتم الشهادة التي تحملها ويجعلها قيمة مجتمعية أكرث 
أهمية من مدى إنجازك وعطائك يف أي مجال من مجاالت العمل املختلفة ، هذه اإلسقاطات 
املجتمعية تقود لنسج صورة مختلة عن الواقع املهني وتسهم يف تحديد مستقبل العديد من 

الطالب وتصّور »املستقبل املرشق« بصورة مختلّة ومشّوهة.

تقدم  التي  والتربيكات  للتهاين  واملاُلِحظ  مخيفة،  بصورة  املجتمع  يف  متجذرة  األفكار  هذه 
لخريجي الجامعات يجدها تحمل السياق اآليت: »ألف مربوك وعقبال الدكتوراه« وكأن املجتمع 
يقول لك »إذا أردت أن تكمل هذا النجاح يجب أن تحصل عىل درجة الدكتوراه وتستحق لقب 
(دكتور(« غري واضعني يف االعتبار ما تطمح إليه، وأنت بكل تلقائية تقول »الله يبارك فيك« 
وتؤّمن عىل هذا الدعاء وهذا، بطريقة أو بأخرى، اعرتاف ضمني  بأنك تحمل نفس الصورة 
النمطية »للمستقبل املرشق« و  هذا السلوك املجتمعي جعل البعض يلهث وراء الحصول عىل 
شهادات الدراسات العليا من غري دراية مبا يرتتب عليهم بعد ذلك ليجدوا أنفسهم بعد ذلك يف 

مكان انقادوا إليه من غري رغبة حقيقية.

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف العام 2011 من جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، كلية الهندسة قسم   1

الهندسة الكهربائية، تخصص يف التحكم. يف العام 2013 حصل عىل منحة الحكومة اليابانية ومتكن من خاللها من الحصول 

 .)Robotics and Intelligent Systems) عىل درجة املاجستري يف الهندسة امليكانيكية قسم الروبوتات واألنظمة الذكية

عمل مساعدا للتدريس يف جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ومهندسا يف الرشكة السودانية لتوزيع الكهرباء قسم التسويق 

 ASAKAWA SHIPBUILDING CO,.) وحاليا يعمل يف اليابان كمهندس تصميم وتطوير يف رشكة اساكاوا لصناعة السفن

 The 2016IAENG International Conference on Control شارك بعدة أوراق بحثية يف بعض املؤمترات أهمها .)LTD

and Automation يف هونكونج وحصل عىل شهادة الجدارة (certificate of merit( عن ورقته العلمية التي  هي عبارة 

عن مستخلص لبحث التخرج. ميكن التواصل مع كاتب املقال من خالل الربيد اإللكرتوين:

 yousif_shaft@hotmail.com 



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

184

هذا يَخلق رضورة ُملّحة لإلجابة عن األسئلة التالية والتي سأحاول اإلجابة عليها يف هذا املقال: 

ماذا يرتتب عليك بعد الدراسات العليا؟ 

وهل ينبغي عليك أن تواصل الدراسة للحصول عىل درجة الدكتوراه ؟

ماذا يترتب عليك بعد الدراسات العليا ؟
سأتحدث عن ثالث نقاط رئيسية :  

النقطة األوىل: ملزاولة مهنة الهندسة أنت عىل األغلب ال تحتاج لدراسات عليا أو شهادة بحثية 
اليابان كمثال نجد أن الرشكات تقوم بتدريب الخريجني وتوظيفهم  ملزاولة املهنة. إذا أخذنا 
ألداء مهام معينة حيث تقوم الرشكة بتنمية مهارات معينة أنت بحاجة إليها كمهندس. عملية 
التدريب هذه من أهم املراحل التي ينبغي أن يلتحق بها كل املهندسني الجدد حيث يتم فيها 

تحديد نوع الوظيفة والقسم املناسب لكل فرد اعتامداً عىل قدراته وأدائه يف تلك الفرتة.

النقطة الثانية: هي أنه مبجرد حصولك عىل درجة املاجستري أو الدكتوراه تفقد أهلية الحصول 
 )overqualified) عىل بعض املهن والوظائف ألنك قد تعترب ذو مؤهالت تزيد عن املطلوب
وتستحق عائداً مادياً معيناً، وهي نقطة مهمة جداً. هنالك بعض زمالء الدراسة الذين حصلوا 
فاضطر  للوظائف  التقديم  املشكلة عند  نفس  وبتفوق ولكن واجهتهم  املاجستري  عىل درجة 
أكرثهم لطلب االلتحاق بالرشكات من خالل شهادة البكالوريوس تالفياً لهذه املشكلة...أخربين 
أحدهم أن من أكرب املشكالت التي واجهته عن التقدم بطلب عمل يف الرشكات أنه مل يعد يُعترب 
(fresher( وذلك ألن تاريخ شهادة التخرج يعود ألربع سنوات خلت ومعظم الرشكات ليست 

بحاجة لحملة املاجستري ويف نفس الوقت ال ميتلك خربة عملية. 

النقطة الثالثة: يجب األخذ يف االعتبار نوع الوظيفة املستهدفة حيث إن غالب الوظائف التي 
 Research) ميكن أن تشغلها بعد تحضري املاجستري أو الدكتوراه قد تنحرص يف البحث والتطوير
التدريس  أو  الجانب،  نعاين يف هذا  العريب  والعامل  السودان  and Development( ونحن يف 
الجامعي (University Teaching( وكلنا يعلم حال أوضاع العاملني يف التدريس الجامعي يف 

السودان.

اآلن بعد أن أوضحنا هذه النقاط لنحاول اإلجابة عىل السؤال الثاين يف املقال :
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هل ينبغي عليك مواصلة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه؟ 
اليابانية لدراسة املاجستري والدكتوراه (ملن يرغب( يف  كنت قد حصلت عىل منحة الحكومة 
العام 2013م مبدة تقديرية تعادل 6 سنوات، كان هديف الحصول عىل درجة الدكتوراه والعودة 
لالنخراط يف التدريس األكادميي والبحث العلمي. يف وقتها مل أعمل يف البحث كثرياً ومل يكن يل 
تصّور صحيح وكامل عن طبيعة العمل البحثي واألكادميي إال من خالل عميل كمساعد تدريس 
وكان  مبارشة،  تخرجي  بعد  والنووية  الكهربائية  الهندسة  مدرسة  (Teaching Assistant(يف 

ذلك غري كاف، كام اكتشفت الحقاً، ألرسم الصورة الذهنية الكاملة.

كل من عرفت، وكنت أنا منهم، كان يعترب إكاميل الدراسة للحصول عىل درجة الدكتوراه من 
املسلامت بل إن البعض كان يناديني ب يا دكتور. حتى مرشيف عىل املاجستري كان يعمل عىل 
إرشايك يف مشاريع مخصصة لطلبة الدكتوراه وكان دامئا يخربين ويقول: “لرنكز عىل هذه الجزئية 
بعد التحاقك بربنامج الدكتوراه ومل يفكر يوماً أن يسألني “ما هي خططك بعد املاجستري؟”. 
الكل كانت تعلو وجهه نظرة التهكم واالستغراب عندما أخربهم بأنني أُعيد التفكري يف االلتحاق 
بربنامج الدكتوراه وأنه ال رغبة يل يف مواصلة العمل البحثي (عىل األقل اآلن(. كان لسان حال 
الجميع يقول “كيف تُضيع من يدك فرصة كهذه ؟!” ولكني كنت أقول لنفيس أنه بإمكاين يف أي 
وقت أن أعود ملواصلة الدراسة والبحث عن فرص أخرى بعد فرتة من العمل كمهندس ولكنه 
من الصعب أن أعود للهندسة بعد التحاقي بربنامج الدكتوراه. بعيداً عن هذه الضجة كنت 
أحاول التفكري والرتكيز عىل ما أريد ال عىل ما يريده الجميع، كان الجميع يحكم فقط عىل ما 
يرى لكن القرار كان مرتبطاً مبا أرى وبقدرايت وبشغفي وطموحي. كنت كثريا ما أسأل نفيس، 
هل وجود فرصة منحة مدفوعة التكاليف هو سبب كاٍف لاللتحاق بربنامج الدكتوراه؟ سأحاول 
من خالل هذا املقال إرشاكك يف رحلة البحث عن اإلجابة التي يتعلق بها مصري ومستقبل الكثري 
ممن يفكر يف الدراسات العليا سواء داخل أم خارج السودان، وسأقوم بأخذ مجال الهندسة 

كمثال للتوضيح وميكنك بالطبع أن تقيس عىل ذلك.

مدونة  يف  مقالته  من خالل   ،RMIT املحارض يف  )Ehsan Gharaie) إحسان  الدكتور  يقول 
هامس األطروحة إن الكثري من األصدقاء يطلبون استشارته ويسألونه عن كيفية االلتحاق بربامج 
الدكتوراه. فكان يجيب عىل كل من يسأل هذا السؤال بقوله: أخربين عن السبب وسأخربك عن 
الطريقة (tell me why and then, I will tell you how(. فهو يعتربها اإلجابة النموذجية 

ألن برنامج الدكتوراه ليس للجميع.
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اآلن بالعودة لسؤال هل يجب عليك مواصلة الدراسة للحصول عىل الدكتوراه اإلجابة سأفكك 
هذا السؤال إىل أربعة أسئلة فرعية مبارشة وميكنك من خالل اإلجابة عىل تلك األسئلة الفرعية 

الوصول إلجابة موضوعية للسؤال الرئيس. 

أحد أهم هذه األسئلة الفرعيةهو: هل تستطيع العمل منفرداً مع عدم وجود شخص يخربك 
مبا يجب عليك فعله؟ 

البكالوريوس واملاجستري حيث ال توجد محارضات  عن دراسة  الدكتوراه تختلف كثرياً  درجة 
وأعامل يجب عليك تسليمها أو امتحانات. إذا كنت قد بدأت بالفعل يف العمل فأنت يف الغالب 
قد تعّودت عىل أن تعمل كجزء من فريق عمل بخطة عمل واضحة ومرتبة لكن يف دراسة 
الدكتوراه يجب عليك يف الغالب أن تعمل منفرداً، ستكون محظوظاً جداً إن استطعت االجتامع 
 )independent researcher) ًكل عدة أسابيع. هنا حيث يتم تدريبك لتكون باحثاً مستقال
يستطيع أن يجد الفرص يف املشكالت التي حوله ويعمل عىل إيجاد حلول لها. أذكر أن أحد 
البحث  يف  جزئية صغرية  يف  للخربة  يفتقر  كان  إليه  أنتمي  الذي  املعمل  يف  الدكتوراه  طالب 
وذهب ملناقشتها مع املرشف، املرشف قام بتوجيهه ولكن مل يقرتح أي حلول وبعد عدة شهور 
من العمل املتواصل عىل تلك الجزئية الصغرية أخربه املرشف أنه لن يساعده يف الحل حتى وإن 
كان يعلم اإلجابة حيث إن هذا يساهم يف تنمية مهاراته يف البحث عن اإلجابات منفرداً. سوف 

تجد نفسك تعمل منفرداً ملدة ال تقل عن أربع سنوات كحد أدىن.

 السؤال الفرعي الثاين هو: هل فكرت يف التزاماتك العائلية ؟ 

عندما كنا ندرس البكالوريوس كان همنا األوحد هو الدراسة والتحصيل العلمي وما تبقى من 
زمن يعترب زمناً خاصاً نقضيه مع األصدقاء أو يف مامرسة هواياتنا املحببة، لكن غالب امللتحقني 
بدرجة الدكتوراه تكون لديهم العديد من االلتزامات. إذا مل تكن متزوجاً أنت يف الغالب تفكر 
يف ذلك اآلن، وإذا كنت متزوجاً من غري أطفال هذا ميثل الخطوة التالية التي تشغل تفكريك. إذا 
كان لديك أطفال يف الغالب أنت تفكر فيهم ويف مستقبلهم أكرث من تركيزك يف دراستك، هذا 
بالطبع إن كانت األمور بهذه البساطة وال توجد لديك التزامات أخرى تجاه أبويك أو أحد أفراد 
أرستك. ما أردت أن أقوله هنا أنه دامئا ما توجد التزامات يف حياة كل شخص وينبغي عليك أخذ 

التزاماتك األرسية وغريها من االلتزامات بعني االعتبار عندما تقدم عىل اتخاذ مثل هذ القرار.
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السؤال الفرعي الثالث، وهو مرتبط بالنقطة الثالثة والتي متت مناقشتها سابقاً، هو: ماهي 
خطتك الوظيفية؟ 

الطالب يدرسون مختلف التخصصات أثناء دراساتهم الجامعية ليصبحوا مؤهلني للحصول عىل 
درجة علمية معينة لها مسارها الوظيفي الواضح الذي يرتبط بها. أما برنامج الدكتواره وكغريه 
من الربامج الجامعية مصمم بحيث تصبح مؤهالً لتكون باحثاً أو أكادميياً. سوف تتعلم كيف 
تقوم بدراسة ومراجعة الدراسات السابقة (literature review(، كيف تجد مشكالت البحث 
تتناسب   )research methodology) بحثية  منهجية  تصمم  كيف   ،)research problems)
التي  املنهجية  بتطبيق  وتقوم  تتبع  كيف  متتلكها،  التي  البحثية  واألدوات  املشكلة  نوع  مع 
قمت بتصميمها (implementation(، كيف تقوم بعرض النتائج التي تحصلت عليها ويف نهاية 
املطاف كيف تقوم بكتابة اطروحة بحث (research thesis( تغطي فيها كل حججك وتعرض 
فيها كل مجهوداتك البحثية خالل السنوات األربع املاضية من عمرك. ما أردت اإلشارة إليه هنا 
أنك إذا كنت مهتامً بالبحوث والدراسات األكادميية والتعامل مع الطالب والدارسني يف املستقبل 
فربنامج الدكتوراه هو املسلك الذي يجب أن تتبعه أما إذا كانت لك إهتاممات أخرى فيجب 

عليك إعادة النظر يف هذا القرار. 

السؤال الفرعي األخري واألهم، ملاذا تريد أن تلتحق بربنامج الدكتوراه؟ 

أن  هو  الناجحني  هؤالء  بني  املشرتك  والقاسم  كبرياً  دافعاً  له  كان  أعرف  ممن  نجح  من  كل 
الجميع ميتلك حافزاً ذاتياً (self-motivation( وسبباً قوياً يدفعهم لإلكامل، هذا الدافع رمبا 
هو شغفهم ورمبا حبهم واستمتاعهم مبجال بحثهم أو غريها من األسباب. لذلك من األفضل أن 
تسأل نفسك ملاذا؟ ويجب أن متتلك دافعاً قوياً لالستمرار فإذا مل تكن متتلك هذا الدافع فرتيث 

وفكر مرة أخرى. 

إكامل  تود  كنت  إذا  األمر  صعوبة  وتزيد  الهني،  باألمر  ليس  الدكتوراه  درجة  عىل  الحصول 
الدراسة خارج السودان وخصوصاً يف البلدان غري الناطقة باإلنجليزية والتي لها ثقافات وعادات 
تختلف كثريا عن بلدك حيث تُضاف عوائق مثل اللغة والثقافة وأسلوب الدراسة والتأقلم عىل 
البلد نفسها وغريها من العقبات. أعرف بعض الطالب قاموا بقطع برنامج الدراسة يف اليابان 
والعودة خاليي الوفاض، بعد عدة سنوات، إىل بلدانهم لعدة أسباب أهمها عائق اللغة والتأقلم 
عىل البلد وعدم القدرة عىل التواصل الجيد مع املرشفني وزمالء الدراسة. رمبا يدور يف خلدك أن 
الكل يتحدث اإلنجليزية بطالقة ولن تكون هنالك مشكلة يف التواصل ولكن دعني أخربك عن 
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تجربة شخصية ومن خالل قصص ألصدقاء يدرسون الدكتوراه يف دول رشق آسيا مثل اليابان 
والصني وكوريا أنك ستكون محظوظاً جداً إذا كان مرشفك يتحدث اإلنجليزية بصورة جيدة.

 نعمة الله إحيمر، وهي طالبة دكتوراه يف االقتصاد يف جامعة أوساكا باليابان، تعتقد أن درجة 
الدكتوراه لألكادمييني أو العاملني يف املجال البحثي وتعتقد أنه ال ينبغي عليك االلتحاق بربنامج 
وواضحة  ممنهجة  وظيفية  لديك خطة  تكون  أن  يجب  لذلك،  فرصة  وجود  ملجرد  الدكتوراه 
املعامل. وتعتقد أيضا أن حاجز اللغة موضوع مهم جداً وقد يسبب عقبة حقيقية أمام الطالب 
املبتعثني حيث تعيق عملية التواصل مع كل من حولك حتى مع العاملني يف مكتب خدمات 
الوافدين (International office(، لذلك تنصح من ليس لديهم فضول حول اليابان ورغبة يف 
تعلم اللغة اليابانية أن يلتحقوا بجامعات يف الدول الناطقة باإلنجليزية لتوفري الوقت واملجهود 
أو التقدم بطلب االلتحاق بجامعات لها برامج دراسية باللغة اإلنجليزية. يف املقابل ترى من 
خالل تجربتها الشخصية أن اليابان تعد بلدا آمنا للفتيات وخصوصاً املسلامت منهن، حيث مل 
تشعر بأي نوع من أنواع التضييق أوالتمييز بسبب العرق أو بسبب وضعها للحجاب وتقول: 
بلد آمن جدا وحسب تجربتي  املسلامت،  للبنات وتحديداً  بلد  اليابان أفضل  إنو  بفتكر  “أنا 

الشخصية إحسايس باألمان هنا أعىل من إحسايس بيهو يف شارع بيتنا يف قلب امدرمان”.

محمد أحمد إسحق، ماجستري ميكاترونكس من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ومهندس 
من  الدكتوراه  درجة  لنيل  أيضاً  مرشح  وهو   )Petro-Energy) برتوانرجي  رشكة  يف  كهربايئ 
يروي  الصني،  يف   )Southwest Jiaotong University) جياوتونغ  غرب  جنوب  جامعة  قبل 
ويقول إن املاجستري مل يضف له كثرياً من الناحية الوظيفية وال املادية حيث ال توجد زيادة يف 
املرتب أو زيادة يف الدرجة الوظيفة. يعتقد إسحاق أن الشهادة العليا قد تحدث فارقاً يف حالة 
الوظائف الحكومية ولكن هذا الفارق ضئيل وغري محفز وال يستحق عناء املحارضات وساعات 
البحث التي قضاها فيه. يقول أيضاً: "إن الفارق األكرب يف التدرج الوظيفي (الرتقية( هو الخربة 
العملية حيث إن الرشكة تحوي مهندسني بدرجة أكادميية هي الدبلوم التقني ولكن بدرجة 
وظيفية أعىل، وهم قد استحقوا هذه الدرجة بناء عىل عدد سنني خربتهم العملية التي تفوق 

عدد سنني حامل درجة املاجستري". 

الرشكات  وعمل  الدرجة  هذه  حاميل  بني  عالقة  توجد  ال  أنه  يعتقد  هو  للدكتوراه  بالنسبة 
واملؤسسات فهي تنقلك لحيز آخر حيث الوظائف األكادميية والبحث العلمي والتطوير. معظم 
الذين يتوجهون لنيل درجة الدكتوراه بعد االنخراط يف الجانب املهني يف الرشكات واملؤسسات 
يكون توجههم بحثي بحت وبغرض الحصول عىل وظيفة أكادميية يستطيعون من خاللها املزج 
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بني الخربة العملية والدراسة األكادميية. 

قبل الختام كان من الواجب اإلشارة إىل جانب مهم جداً، أال وهو الفوائد غري األكادميية للسفر 
واالختالط بالشعوب والثقافات األخرى. يف الحقيقة هذه الفوائد ال تقل أهمية عن األكادميية 
تعوض  ال  فرصة  السفر  اإلطالق.  األهم عىل  الشخصية،  نظري  تعترب، يف وجهة  قد  والتي  بل 
ميكنك من خاللها اإلطالع عىل أساليب حياة جديدة وأمناط وطرق تفكري قد تغري من طريقة 
تفكريك ونظرتك للحياة إىل االبد وقد يسهم وبشكل كبري يف صقل شخصيتك وتنمية مهاراتك 
وقد تفتح لك أبواب مل تكن عىل علم بوجودها أصال. يف نفس الوقت يسهم يف صناعة شبكة 
بعد.  بها فيام  التعاون معها واالستعانة  عالقات احرتافية (Professional Network( ميكنك 
النقل  ووزير  للكهرباء  القومية  للهيئة  السابق  املدير  مكاوي،  املهندس  أن  يحيك يل صديقي 
حالياً، كان يقول للمهندسني املبتعثني يف الخارج ملنح املاجستري أو الكورسات االحرتافية: “امشوا 
الفائدة من االختالط  الناس اتطوروا كيف ووصلوا وين”، يف إشارة منه أن  اتفسحوا وشوفوا 

واالحتكاك بتلك الشعوب ال تقل أهمية عن السبب الرئييس للبعثة. 

الجانب اآلخر الذي يجب اإلشارة إليه هو أنه من خالل قراءتك لهذا املقال قد ترى أنه يخربك، 
بطريقة ما، أن الدكتوراه هي مجال بحثي بحت قد يؤدي بسالكه نحو مجال التدريس املطلق 
بنجاح  استطاع  من  أعرف  ممن  فهناك  العام  الوضع  يلّخص  ال  فهو  صحيحاً  كان  وإن  وهذا 
باستغالل مهارته  األكادميي واملهني  النجاح  املجالني والوصول ألعىل مستويات  أن يجمع بني 

كأكادميي لحل املشكالت الفنية بطرق علمية ممنهجة. 

يخربين صديقي املهندس محمد أحمد الطيب حيايت، وهو مهندس كهربايئ يف الرشكة السودانية 
لنقل الكهرباء املحدودة وهو أيضاً حاصل عىل ماجستري الشبكات وعلوم الحاسوب من جامعة 
نهاية  ونحن يف  تقدم خربة جيدة  ال  والعامة  الخاصة  الرشكات  العموم  يف  ويقول:  الخرطوم، 
املاجستري قد يكون فرصة  األمر نعمل كمشغلني ألنظمة صممها غرينا والحصول عىل درجة 
لتطوير الجانب العلمي, ومن خالل خربيت املتواضعة يف الجانب املهني أرى أن كل من يطلق 
عليهم خرباء يف رشكاتنا املحلية يفتقرون ألدىن مستويات التفكري املنهجي لحل مشكالت العمل، 
لذلك دامئاً ما يتم االستعانة باألجانب وأعزو هذا االفتقار لعدم انخراطهم يف برامج أكادميية 
كاملاجستري والدكتوراه. عموماً ليس كل حاصل عىل درجة الدكتوراه هو أكادميي فبعضهم يعترب 

أكادميياً مهنياً بامتياز.

يف الختام أود أن أقول: ال توجد هنالك إجابة منوذجية لألسئلة التي طُرحت ونُوِقشت من خالل 



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

190

هذا املقال. كل شخص له طموح وقدرات وظروف محيطة به هو أعلم بها وتصنع له إجابة 
منوذجية خاصة به وهذه اإلجابة قد ال تصلح لشخص آخر، لذلك كان الهدف من هذا املقال هو 
إيجاد إطار عام (framework( يساعدك عىل إيجاد تلك اإلجابة الخاصة بك من خالل مشاركة 
تجارب بعض األشخاص الذين بحثوا عن إجاباتهم الخاصة وأيضاً من خالل تسليط الضوء عىل 

الجوانب التي يجب أن تضعها يف الحسبان وأنت يف رحلة بحثك.
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التحضري يف مجاالت الطب:
الخيارات،الصعوبات و أهمية االستعداد املبكر1

 د. وائل محمد سعيد2

تمهيد:
يف صيف العام 1989 كان عدد كليات الطب يف السودان 4 كليات. مع بداية العام الدرايس 
2016-2017 صار عدد هذه الكليات 50 كلية ؛ 23 منها حكومية و 27 منها خاصة (املصدر: 
موقع وزارة التعليم العايل بالسودان(. و ليس ذلك عىل سبيل الحرص، فام زالت هنالك أعداد 
كبرية من السودانيني يدرسون الطب بالخارج، يُفضل جزٌء مقدر منهم العودة للسودان بعد 
التخرج ألداء فرتة االمتياز والبحث عن فرص يف التدريب. و للمقارنة، فإن مرص املجاورة بها 
23 كلية طب منها 21 كلية حكومية، بينام بكندا عىل سبيل املثال كذلك توجد 17 كلية طب 
(املصدر: الويكيبيديا(. هذه املقارنة تشري إىل أن إنشاء كليات الطب يف السودان صار مؤخراً 
يتم بتخطيط اقتصادي ربحي أو ترضوي ال يراعي يف كثري من جوانبه االحتياجات الحقيقية 
للبالد, وال يراعي عوامل مهمة مثل عدد املستشفيات التعليمية و سعتها التدريبية و توزيعها 
الجغرايف كمثال. كذلك مل يصاحب هذه الزيادة يف أعداد الكليات زيادة مقابلة يف عدد األساتذة 
أو املستشفيات أو فرص التدريب، و لذلك كانت النتيجة املبارشة هي ضعف التدريب أثناء 
الجامعة و بعد التخرج كذلك. إن أول النتائج املبارشة لهذه األزمة بدأت منذ العام 2003 و هي 
ظهور قوائم انتظار طويلة جداً ألداء فرتة االمتياز بعد التخرج (مبتوسط 6 أشهر تزيد غالباً(، و 
صعوبة أداء الخدمة الوطنية لضيق الفرص، ثم األهم و األكرث تأثرياً أن فرص التدريب الداخيل 

شارك بالنقد و التعليق لهذا املقال: د. ريم عبدالرحيم عبدالرحمن (السودان(، د.سارة األمني الحسني (السودان(،   1

د. أمني صابر البحاري (إيرلندا(، د. املنذر عثامن باجوري (إنجلرتا( 

تخرج يف كلية الطب جامعة الخرطوم يف العام 2005، ويعمل أستاذاً مساعداً بقسم الكيمياء الحيوية الطبية و   2

األحياء الجزيئية – كلية الطب / جامعة الخرطوم. عمل كمساعد تدريس بقسم امليكروبات و الطفيليات يف كلية الطب / 

جامعة الخرطوم يف الفرتة من 2006 إيل 2009. عمل كطالب باحث ثم كطالب دكتوراه بقسم الطب الجزيئي بشعبة علم 

األمراض – جامعة طوكيو / اليابان يف الفرتة 2009 – 2014. التحق وائل بالعديد من الدورات التدريبية و العملية خالل 

العام 2014 بالواليات املتحدة األمريكية يف جامعتي هارفارد و شيكاغو. له العديد من األوراق العلمية املنشورة يف مجالت 

علمية محكمة، وتقع االهتاممات البحثية لديه يف موضوعات: الوراثة البرشية و الجزيئية، جينات الجهاز املناعي، املعلومات 

الحيوية الطبية. عىل املستوى الشخيص يهتم وائل بالتغذية البرشية، التعليم الطبي، الصحة العامة، مجاالت اإلعاقة يف 

األطفال و علوم الحديث النبوي الرشيف.  
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لخريجي الطب كاختصاصيني أو أكادمييني صارت ليست فقط محدودة، بل و مكلفة و ليست 
ذات جودة ُمرضية.

توزيع كليات الطب يف السودان: األعداد داخل الخريطة توضح عدد كليات الطب بكل والية

شهدت السنوات القليلة املاضية بعد انفصال جنوب السودان و التدهور االقتصادي الشديد 

من  زاد  مام  للخارج،  االختصاصيني  و  الجامعات  ألساتذة  مسبوقة  غري  و  كبرية  هجرة  حركة 

لكن  أخرى؛  مغادرة  ذلك حركة  أعقب  لألطباء.  التدريب  و  التدريس  فرص  الضغوطات عىل 

هذه املرة بني صغار األطباء و أخذت شكلني: مغادرة ألجل التدريب بالخارج - و هي قليلة - ، 
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ثم هجرة للعمل بالخارج للعمل كأطباء عموميني (وهي النسبة األكرب وفضلت االنتقال لدول 

الخليج وبالتحديد اململكة العربية السعودية و دولة اإلمارات بنسبة أقل(. بل من املدهش 

أن حركة السفر هذه شملت أماكن مل تكن معروفة للعمل فضالً عن أنها مل تكن تخطر عىل 

البال! فمن جزر املالديف رشقاً, إىل جزيرة جرينادا يف قلب الكاريبي غرباً (140 كلم شامالً من 

فينزويال(، صار من املعتاد اآلن أن تسمع عن وجود  أطباء سودانيني هنالك. و ملا كان للطب 

خاصية مختلفة عن باقي املهن و هي أن الدراسة الجامعية هي تهيئة فقط ملزيد من التدريب 

بعد التخرج، صار االستعداد املبكر و التخطيط للحياة بعد التخرج من األشياء املهمة جداً.

هذا املقال يحاول اإلجابة عىل بعض األسئلة التي تدور حول فرص التدريب التخصيص لألطباء، 
و يطرح اقرتاحات للتجهيز لهذه الفرص.

داخل أم خارج السودان؟
و هو السؤال األبرز الذي يخطر عادة عىل بال كل طبيب خريج. و عىل الرغم من أن التدريب 
خارج السودان - وبالتحديد يف دول غربية كربيطانيا و أمريكا - يبدو دامئاً الخيار األفضل، لكن 
من املهم معرفة أن التدريب داخل السودان له كذلك مميزاته. كام أنه قبل التحديد واالختيار 
مناقشة  و ميكن هنا   .)1 رقم  (الجدول  الخيارين  كالً من  تحكم  التي  العوامل  دراسة  يجب 

بعضها:

الجنسية:

بال شك، فإنه حال امتالكك أي جنسية أجنبية - ال سيام غربية - فإن الخيار املبارش للتدريب 
لكن  بالخارج،  للتدريب  أبداً  ليس رشطاً  غربية  الحصول عىل جنسية  أن  مع  و  الخارج.  هو 
عوامل مثل تأشريات الدخول، سهولة الحركة، أحقية التدريب، و األفضلية يف الربامج و املنح 
الدراسية، مبثابة مزايا مهمة لهذه الجنسية. ففي أوروبا مثالً، من الشائع جداً أن تجد ثالثة 
الدراسة، ملواطني دول االتحاد  الدولة مكان  الدرايس: ملواطني  الربنامج  رسوم دراسية لنفس 

.Overseas األورويب، و لألجانب

اإلمكانات املادية:

عىل الرغم من ارتفاع تكاليف التدريب داخل السودان، فإن هذه التكلفة تقفز ملبالغ أكربعند 
التجهيز لاللتحاق بربنامج تدريبي بالخارج. لكن النظرة الصحيحة للتحضري بالخارج يجب أال 
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استثامري كامل  إمنا كمرشوع  الحصول عىل درجة علمية فوق جامعية فقط؛ و  تقترص عىل 
للمستقبل. يتعدى هذا املرشوع الفرد املعني يف كثري من األحيان إىل األرسة املحيطة و بالتحديد 

األبناء كام سنوضح يف نقطة مزايا التحضري بالخارج الحقاً.

الرغبة الشخصية يف التحضري:

املثال، لو كانت لديك  التحضري. عىل سبيل  التخصص املطلوب لدرجة كبرية مكان  قد يحكم 
الخيار  فالسودان هو  العظام؛  و جراحة  العيون  و  كالجلدية  التخصص يف مجاالت  الرغبة يف 
الباطني و طب  الجانب اآلخر، فتخصصات مثل الطب  املنافسة نسبياً. عىل  األفضل لسهولة 
األطفال عادة متوفرة خارج السودان (راجع الجدول رقم 1 ملزيد من اإليضاح(. كذلك يف حال 
األقل  السودان، عىل  الدراسة خارج  األكادميية يفضل  البحثية  املجاالت  التحضري يف  الرغبة يف 
لالعتبارات  بالسودان  التحضري  يف  الرغبة  الحال  بطبيعة  ذلك  يف  يدخل  الدكتوراه.  مرحلة  يف 

الشخصية الخاصة.

املزايا الجانبية:

العمل  ازدياد فرص  التدريب، هي  باإلضافة لجودة  السودان  للتدريب خارج  امليزة األكرب  إن 
أشياء  (تعلم  نفسه  التدريب  ازدياد جودة  تزيد مع  مزايا  التخصص. و هي  واألجور يف حال 
إضافية للتدريب مثل االلتزام بخطوات عملية Guidelines، خصوصيات املرىض Privacy و 
التواصل معهم Communication skills، أخالقيات العمل Medical ethics، و هي أشياء 
ضعيفة بالسودان(. وكذلك فإن العمل ضمن مجموعات متعددة الجنسيات و الثقافات صار 
عامالً جاذباً كبرياً يف سوق العمل. و يف حالة وجود أرسة فإن مزايا مثل التعليم املبكر الجيد 

لألبناء، الرعاية الصحية و الجنسيات األجنبية تعد مزايا إضافية. 

يف املقابل، فإن التحضري يف السودان يعني ببساطة عدم التغرب و ال يعني بالرضورة العزلة 
التدريب  أثناء  كمثال  الربيطانية  الزماالت  عيل  الحصول  اآلن  جداً  الشائع  فمن  الخارج.  عن 
الرسيري يف السودان وهي زماالت متكن حالياً من التسجيل باملجالس الطبية الربيطانية. كذلك 
العمل تساعد عادة عىل  الزمالء و املرشفني يف  فالتدريب يف السودان يوفر شبكة جيدة من 

إيجاد فرص عمل أوسع داخل السودان بعد التحضري. 

العوائق و الصعوبات:

إن التحضري بالسودان يُواَجُه مبشكالٍت كبريٍة ال تتعلق فقط بالتكلفة العالية و ضعف العائد 
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املادي. فالتحضري نفسه محصور يف مناطق معينة و بالذات داخل والية الخرطوم. كام أن وقتاً 
كبرياً من وقت التحضري سيًُخصص عادة لزيادة العائد املادي بطرق خاصة. كام أنه ليس هنالك 
للطبيب  الوظيفية  الحقوق  و  الواجبات  و  للمهام   Job description محدداً  وظيفياً  وصفاً 
املتدرب يف السودان. و يبقى العائق األكرب هو ضعف الدعم الحكومي للقطاع الصحي عموماً. 
يجب اإلنتباه كذلك لحقيقة مهمة هي أنه بعد االنتهاء من التخصص تبقى مشكلة الوظائف 

قامئة الزدياد أعداد االختصاصيني باملقارنة مع الفرص املتوفرة.

املستويات  بالتجهيزات،  املتعلق  املادي  العائق  هي  األبرز  فالعوائق  بالخارج  التحضري  أما 
الشخصية العالية املطلوبة و قوة املنافسة، االندماج يف مجتمعات غريبة، و التغرب بطبيعة 
الحال. و إن كنت أميل إيل هذه العوائق ميكن أن تتحول لنقاط قوة يف حقيقتها. كذلك يجب 
األخذ يف االعتبار أن الدخل املايل ليس عالياً أثناء التدريب مقابل املنرصفات العالية يف الدول 
الغربية، خصوصا يف وجود أرسة إىل جانبك. لذلك فيجب النظر لهذه الفرتة كاستثامر طويل 

األجل؛ ففي العادة ينتقل األطباء مستقبالً للعمل يف دول ذات دخل عاٍل كدول الخليج.   

الجدول 1: أماكن التدريب املفضلة لألطباء السودانيني: املتطلبات و املميزات و أهم العوائق 

الخطوات املطلوبة حتى االلتحاق بربامج تدريبية، املزايا و العوائقالدولة

السودان

إكامل االمتياز و الخدمة الوطنية (فرتات غري مفيدة بوضعها الحايل!(	 
امتحان الجزء األول.	 
التدريب عىل التخصص املعني ملدة 4 سنوات.	 
امتحان الجزء الثاين.	 
زماالت 	  عىل  للحصول  املنافسة  تتيح  بالسودان  اإلكلينيكية  الدكتوراه 

متقدمة  Fellowships يف الخليج و دول متقدمة حالياً.
 	 PLAB الزماالت الربيطانية تعفيك من االمتحانات املطلوبة يف بريطانيا

 PRES exams و إيرلندا exams
هي 	  املادي  العائد  ضعف  و  العمل  بيئة  وتردي  التحتية  البنى  ضعف 

أهم العوائق (التدريب يتم عن طريق منح من وزارة الصحة ستطالب 
مقابل  بطرق خاصة  الدفع  عليك  إال  و  للخارج،  املغادرة  قررت  لو  بها 

التدريب!(.
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اململكة 
املتحدة 
وأيرلندا

امتحان اللغة اإلنجليزية IELTS, بدرجة عامة 7.5 لربيطانيا (7 يف أي 	 
فرع من الفروع األربعة لالمتحان و هي درجة عالية( و 7 (6.5 يف أي 

فرع( إليرلندا.
امتحانان عيل األقل أو الحصول عىل زمالة بريطانية.	 
بعض 	  وجود  مع  املتحدة  الواليات  مع  متشابهة  العوائق  و  املميزات 

أسايس  تدريب  اشرتاط  و  التدريبية  الفرتة  طول  مثل  األخرى  العوائق 
تدريب  فرتة  عىل  للحصول  النسبي  واالنتظار  املعني  التخصص  قبل 
و  الطلب  و  العرض  تعتمد عىل  وإيرلندا  إنجلرتا  عادة يف  (التخصصات 

مؤخراً تحسنت فرص التدريب بصورة جيدة(.
تذكر التكاليف اإلضافية.	 

الواليات 
املتحدة

التسجيل يف مجلس تدريب األطباء من خارج أمريكا.	 
 	 .)Step 1, Step 2 CK, Step 2 CS) الجلوس لثالثة امتحانات عيل األقل

تذكر انه عليك إحراز درجات عالية جداً نظراً للمنافسة العالية.
 	 Interviews التقديم اإللكرتوين للربامج التدريبية ثم املقابالت الشخصية
من املهم التحضري مبكراً للذهاب نظراً لتفضيل الخريجني الجدد بالربامج 	 

التدريبية.
جودة التدريب العالية مع القرص النسبي ملدة التدريب و وجود اللغة 	 

اإلنجليزية، و القبول العاملي هي أهم مميزات التدريب بأمريكا. يف رأي، 
الواليات املتحدة هي أفضل جهة للتدريب الطبي.

 	 Green إمكانية الحصول عيل الجنسية األمريكية، أو عىل اإلقامة الدامئة
card

الدخول 	  تأشريات  صعوبة  تدريبي،  بربنامج  لاللتحاق  العالية  التكلفة 
(ينتهي األمر باألغلبية لطلب اللجوء السيايس لتسهيل التدريب!(، و قوة 

املنافسة هي أهم العوائق.
تذكر التكاليف اإلضافية: تكاليف املقابالت الشخصية, تكاليف املواصالت 	 

املراسالت  و  االمتحانات  مواد  و  اإلقامات  تكاليف  غريه(,  أو  (طريان 
الربيدية
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قطر

امتحان اللغة اإلنجليزية (عدة خيارات(	 
امتحانا الجزء األول و الثاين من املعادلة األمريكية	 
املقابلة الشخصية	 
توفر تدريب جيد و منافس و دخل مايل أفضل	 
تفضيل الخريجني الجدد (محصورة عادة بثالث سنوات(	 
تذكر التكاليف اإلضافية	 

مناطق أخرى

مرص, األردن، ماليزيا، أسرتاليا و كندا. بعض الدول كأملانيا و السويد و 	 
فرنسا وتركيا إعتامداً عىل إجادة اللغات املحلية.

السودانيني و تستحق 	  املطروقة من  املمتازة غري  الخيارات  أسرتاليا من 
منك التفكري و الدراسة.

منازل بين منزلتين:
نظراً للصعوبة النسبية للتحضري بالخارج -و بالتحديد يف الدول الغربية- ميكن اللجوء املؤقت 

لبعض الحلول الوسطية:

الوقت يف مهنة 	  التبكري بذلك، ال داعي إلضاعة  السودان (من األفضل  التحضري يف  بداية 

يف  التدريب  فرتة  أثناء  الخارج  من  علمية  درجات  عيل  الحصول  و  عمومي!(،  طبيب 

السودان. و كبعض األمثلة: زماالت الكليات امللكية الربيطانية املختلفة، درجات املاجستري 

املختلفة -خصوصاً إن التعليم عن بعد Online degrees صار خياراً سهالً و متوفراً-. ميكن 

كذلك التخطيط للحصول عيل زماالت متقدمة Fellowships بعد االنتهاء من التخصص 

بالسودان، و إن كانت هذه الخطوة تتطلب منرصفات عالية تتطلب العمل بالخليج مثالً 

لفرتة قصرية بعد التخصص.

التدريب 	  هذا  فخيار  السودان.  داخل  من  الطب  يف  العريب  البورد  شهادة  عيل  الحصول 

متوفر بحكم انتامء السودان للمجموعة العربية. أميل لالعتقاد بأن هذه الطريقة ليست 

ذات جدوى  كانت  رمبا  لكنها  بالسودان(،  مازال  (فالتدريب  عالية  تدريبية  ذات جدوى 

اقتصادية عند اللجوء للعمل يف الخليج العريب.

من أكرب الحلول العملية املتوفرة حالياً هي العمل يف إحدى دول الخليج كطبيب عمومي 	 
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بالخارج،  املطلوبة  لالمتحانات  كافية  أمواالً  عادة  توفر  الفرتة  زمنية محددة. هذه  لفرتة 

إضافة للمنرصفات األخرى كالرتحيل و اإلقامات و املراسالت و غريها. يجب االنتباه إىل أن 

وظائف األطباء العموميني عادة وظائف خدمية و ال تساهم يف التدريب و رفع املستوى 

املهني بصورة مرضية، و عادة ذات دخول منخفضة باملقارنة مع أوضاع االختصاصيني.

ميكن كذلك العمل كطبيب عمومي داخل السودان يف بعض املناطق الطرفية سواًء مع 	 

بعض املنظامت االقليمية أو بعض الجهات الحكومية الوالئية ذات الحاجة العالية. و مع 

فهي  املهني؛  للتطور  إيقاف  مبثابة  عادة  تبقى  فإنها  الوظائف  هذه  من  الدخول  ارتفاع 

تعتمد عىل اكتساب مهارات طبية قامئة عىل حسن الترصف و االرتجال نظراً لتواضع البنى 

التحتية يف هذه املناطق.

املادية 	  املتطلبات  من  الكثري  يوفر  جيد  هذا حل  و  السودانية.  بالجامعات  العمل  أخرياً 

السفر كأمثلة.  تذاكر  االمتحانات و  الربامج و  للطبيب كتكاليف  الجامعة  التي ستوفرها 

كام أن التنقل والحصول عىل تأشريات الدخول لدول الخارج يكون أكرث سهولة عن طريق 

الجامعات. و املالحظ كذلك أن الحصول عىل منح دراسية بالخارج -خصوصاً يف مجاالت 

البحوث- يكون أفضل بكثري عن طريق الجامعات. 

و تبقى أهم العوائق للعمل بالجامعات هي ضعف الرواتب و االلتزامات املادية -سرتجع 

كل ما دفعته لك الجامعة حني املغادرة!- و االلتزامات األدبية تجاه الجامعة.

المجال األكاديمي البحثي أم اإلكلينيكي )السريري( العالجي؟
داخل  يعمل  لطبيب  النمطية  الصورة  بالرضورة  يعني  ال  الطب  أن  معرفة  جداً  املهم  من 
املستشفى. بعض مجاالت الطب هي بالرضورة مجاالت أكادميية أو بحثية أو مختربية ليس 
بها أي احتكاك حقيقي -أو قليل جداً- باملريض. الجدول رقم 2 يوضح مزايا و عوائق كل من 

املجالني و يعطي بعض األمثلة.
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جدول رقم 2: مقارنة بني املجاالت البحثية األكادميية يف الطب و املجاالت العالجية الرسيرية

املجال األكادميي البحثياإلكلينييك العالجي

املزايا

العمل كطبيب تبعاً لدراستك 	 
الجامعية.

ال يتطلب التدريب الحصول 	 
عن  بعيدة  مهارات  عىل 
املجاالت  يف  كام  الطب 

البحثية
العمل 	  مامرسة  سهولة 

العمل  جانب  إىل  األكادميي 
كعلم  (مجاالت  الرسيري 
والطفيليات  األمراض 
العمل  بني  تجمع  واألوبئة 
والرسيري  والبحثي  املخربي 

العالجي(.
مكان. 	  أي  يف  العمل  سهولة 

وجود  األمر  يتطلبه  ما  كل 
مستشفي أو عيادة طبية.

سهولة العمل الخاص	 
من 	  منافسة  وجود  عدم 

املجاالت  يف  كام  األطباء  غري 
الطبية البحثية.

املادية 	  الدخول  ارتفاع 
املجاالت  مع  باملقارنة 

البحثية.

إمكانية 	  و  التدريب  فرص  توفر 
دراسية  فرص  عىل  الحصول 
إضافية  بلدان  يف  أكرث  بسهولة 
أملانيا  و  الصني  و  وتركيا  كالسويد 

و اليابان.
املرىض 	  مع  املبارش  التعامل  عدم 

بالربامج  االلتحاق  من  يسهل 

الناطقة  غري  البلدان  األكادميية. 

عادًة  تشرتط  اإلنجليزيّة  باللغة 

للتدريب  املحلية  اللغة  إجادة 
الرسيري وليس البحثي.

سهولة العمل بالجامعات واملراكز 	 
البحثية و أحيانا املنظامت الدولية 
كام يف حالة مجاالت طب املجتمع 

والصحة العامة.
مع 	  نسبياً  قصرية  لساعات  العمل 

عدم وجود مناوبات ليلية.
تعدد املهارات. فمثالً بعض األطباء 	 

املعلومات  مجال  يف  الباحثني 
الطبية الحيوية يلزمه تعلم بعض 

لغات الربمجة.
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أهم العوائق

بالخارج 	  التدريب  صعوبة 
وضعف التدريب بالداخل.

و 	  طويلة  لساعات  العمل 
مناوبات ليلية مستمرة.

التدريب 	  تكلفة  ارتفاع 
بالداخل و املنرصفات العالية 

للتجهيز للتحضري بالخارج

الحقيقية 	  املامرسة  عن  االبتعاد 
حال  يف  املستشفيات  يف  للطب 

االكتفاء بهذا املجال.
السودان 	  خارج  الدراسة  تفضيل 

كام  مكلفة،  موارد  تتطلب  ألنها 
عادة  السودان  داخل  الطالب  أن 
من  كثري  عىل  للرصف  يضطر 
خطوات الدراسة من ماله الخاص 

و لن يكون متفرغاً للدراسة. 
مع 	  باملقارنة  املادي  العائد  قلة 

العمل كاختصايص رسيري.
بعض املجاالت متاحة لغري األطباء 	 

املنافسة  ضغوط  من  يزيد  مام 
والحصول عيل الفرص.

أمثلة

الرسيرية: 	  الطبية  العلوم 
الجراحة،  الباطن،  الطب 

النساء والتوليد ... الخ.

الدكتوراه يف 	  و  املاجستري  درجات 
العلوم الطبية األساسية: الترشيح, 
الكيمياء  و  األعضاء  وظائف 

الحيوية الطبية.
طب املجتمع و الصحة العامة.	 

الرغبة أم الفرصة؟
التخرج يف الجامعة توفرت يل فرصة عمل كمساعد تدريس بأحد أقسام كلية الطب –  بعد 
ملدة  ببلجيكا  أنتويرب  مبدينة  تدريب  فرصة  يل  أتيحت  الفرتة  هذه  أثناء  الخرطوم.  جامعة 
عام كامل، لكنها كانت بال شهادة عليا، فقط فرتة تدريبية. انتهى يب األمر لرفض الذهاب ألن 
األولوية يل كخريج كانت وقتها الحصول عىل شهادات عليا رسيعاً. من املهم جداً عدم الوقوع 
يف هذه األخطاء! فأنا شخصياً وصلت اآلن إيل رأي هو أن الفرصة يجب أن تأيت دامئاً قبل الرغبة.

إذا توفرت لديك فرصة دراسية يف مجال بعيد عن مجال رغبتك، أنصح باالستفادة منها عىل 
الجراحة  و  الطب  بكالوريوس  عىل  حصولك  أن  الطب  لدراسة  املهمة  املميزات  فمن  الفور. 
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البعيد. يجب  و  القريب  املستقبل  تدريبي يف  برنامج  بأكرث من  لاللتحاق  العودة  ميكنك من 
كذلك االنتباه للمزايا الكبرية للدراسة بالخارج كام ذكرت سابقاً، و أهمية فهم كيفية املنافسة و 
العمل بالخارج. كذلك فإن مثل هذه الفرص تخلق عادة شبكة معارف جيدة من املتخصصني 

و توفر رسائل تزكية عيل سبيل املثال.

االستعداد للتحديات المستقبلية:
الذاتية! ستكون هذه هي اإلجابة األكرث شيوعاً عند إرسالك طلبات التحاق  أرسل لنا سريتك 
ذاتية  تعريف  رسالة  كتابة  منك  يُطْلًب  أن  الشائع جداً  من  كذلك  بالخارج.  تدريبي  بربنامج 
Personal statement لرشح أي نوع من الناس أنت للقامئني عىل الربنامج املعني. ذلك يعني 
ببساطة أن الحصول عىل سرية ذاتية جيدة و شخصية تعكس إنطباعاً جيداً Impression هي 
أهم املفاتيح للحصول عىل فرص تدريبية مميزة. كذلك يجب األخذ يف االعتبار أن طبيعة سوق 
العمل اليوم و املنافسة العالية به تتطلب مزايا مثل تعدد املهارات الذاتية و التفكري اإلبداعي، 
الذاتية  السرية  البدء فوراً يف تحسني  بها. يجب  املميزة  التقديرات  الشهادات و  و ليس فقط 
خالل أيام الدراسة يف الجامعة، و هي فرتة مهمة و خصبة و مليئة بالفرص. وعىل سبيل املثال 
ميكن العمل يف البعض من هذه األنشطة التي تنمي الجوانب املهارية و اإلبداعية و اإلنسانية:

البحوث الطبية: ميكن العمل مع مجموعة بحثية يف الجامعة الكتساب مهارات البحث 	 

من  عادة  تتطلب  الطب  (كليات  علمية  مجلة  يف  بحثية  ورقة  أي  نرش  حاول  العلمي. 

الطالب إجراء بحث علمي ألي طالب(.

 	 Online بعد  عن  الدراسة  ميزة  توجد  حالياً  املتخصصة:  الدبلومات  و  الكورسات 

 learning من منصات تعليمية مجانية من كربى الجامعات العاملية. من أمثلتها  edX و 

FutureLearn (أويص بشدة مبجاالت الصحة العامة   Public health و التعليم الطبي 

 Medical education ألهميتها البحثية و املعرفية(.

الربامج املخصصة للطلبة:  مثل املدارس الصيفية، برامج التبادل الطاليب، برامج الزيارات 	 

الرسيرية بالخارج  Clerkships واملنح القصرية Internships واملؤمترات العلمية.

يف 	  كبري  تقدير  ذات  فإنها  اإلنساين  و  الديني  للواجب  باإلضافة  التطوعية:  األنشطة 

املجتمعات الغربية.
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اللغات اإلضافية: إىل جانب اإلنجليزية مبثابة نقطة قوة كبرية	 

 	Leadership and management skills مهارات القيادة و اإلدارة

الخالصة و أهم التوصيات و اإلرشادات :
االستعداد املبكر ملا بعد التخرج أثناء الجامعة.	 
إدرس خياراتك جيداً و اعط األولوية للخارج.	 
فكر أوالً يف البلدان الناطقة باإلنجليزية.	 
تعرف عىل احتياجات سوق العمل جيداً يف خياراتك. التتبع رغبتك فقط !	 
تحرك حسب إمكاناتك ! ال ميكنك دامئاً تكرار قصص نجاح اآلخرين.	 
تجهز لتكون متعدد املواهب و املهارات.	 
استثمر يف تطوير نفسك.	 
امتلك خططاً بديلة.	 
ال ترتدد يف تغيري مسارك إذا توفرت فرص أفضل يف مجاالت أخرى.	 
راسل روابط األطباء السودانيني بالخارج (استخدم مواقع التواصل االجتامعي(. ستجد 	 

نصائح و توجيهات ممتازة.
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 الباب الرابع 

مفاهيم ومهارات تتعلق بالمنح 
الدراسّية خارج السودان ومتطلباتها
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دليلك إىل اختبار اآليلتس
محمد الرشيد عثامن حميدة1

لماذا أكتب هذا المقال؟
بني الفينة واألخرى، يسألني العديد من األصدقاء عن تجربتي الشخصية يف اختبار اآليلتس، لذا 
قررت كتابة مقال ـ آمل أن يكون شافياً وافياً ـ يقوم برشح طريقة االختبار، ويوفر العديد من 

املصادر التي تتم من خاللها املذاكرة.

ما هو اختبار اآليلتس؟
  International English  Language Testing System :كلمة آيلتس هي اختصار للعبارة االنجليزية
أو : نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل، وهو اختبار مخصص لغري الناطقني باللغة اإلنجليزية، 
اململكة  األمريكية،  املتحدة  كالواليات  العامل  الكثري من دول  يف  به دولياً  اختبار معرتف  وهو 
التوفل  اعتبار هذا االختبار مقابالً الختبار  أوروبا. وميكن  املتحدة، أسرتاليا والعديد من دول 

األمرييك.

من يحتاج اآليلتس؟
هناك نوعان من اختبار اآليلتس:

االختبار األكادميي: وهو اختبار مخصص للطالب الذين يودون إجراء دراسات البكالوريوس أو 
الدراسات العليا، وكذلك ألصحاب املهن املحرتفة، كاألطباء يف اململكة املتحدة -سريكز مقالنا هنا 

عىل اختبار اآليلتس األكادميي-.

األكادميية،  للمهن غري  لغة  إثبات  يودون  الذين  اختبار مخصص ألولئك  العام: وهو  االختبار 
وكذلك التقديم لطلبات الهجرة.

بكالوريوس الهندسة الكهربائية واإللكرتونية تخصص الربمجيات جامعة الخرطوم. مربمج، محلل نظم، كاتب   1

ومحب للشعر. منذ الصغر, كانت هوايته هي الربمجة وأكملت دراسته فيها. يؤمن متاماً بأن عامل الربمجيات قادر عىل تغيري 

حياة الناس، بتسهيل التواصل بينهم ، خلق فرص العمل، دفع عجلة االقتصاد وتسهيل الكثري من أمور الحياة اليومية. بعدما 

اكتسب حوايل الثالث سنوات من الخربة العملية، قرر التوجه إىل دولة السويد إلكامل دراساته العليا يف تخصص أنظمة 

املعلومات. يطمح يوماً أن يقدم شيئاً لبالده بقليل العلم الذي ميلك، حتى ما إذا لقي ربه يوم القيامة، قال له قدمت كذا،  

»قل إن صاليت ونسيك ومحياي وماميت لله رب العاملني«.
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ما هو الفرق بني امتحان اآليلتس العام وامتحان اآليلتس األكادميي؟

يختلفان فقط يف جزأي القراءة والكتابة، أما جزآ السمع والتحدث فهام متطابقان.

ما هي مدة صالحية اختبار اآليلتس؟

صالحية االختبار هي عامان، تبدأ منذ يوم الجلوس لالمتحان.

كم هي تكاليف اختبار اآليلتس؟

السعر  حسب  حسابها  يتم  إسرتلينياً،  جنيهاً   160 السودان  يف  اآليلتس  اختبار  تكاليف  تبلغ 
الرسمي لبنك السودان. تختلف التكاليف من دولة إىل دولة.

ما هي مكونات اختبار اآليلتس وفرتته الزمنية؟

التحدث: وفرتته 15 دقيقة.

القراءة: وفرتتها ساعة واحدة.

السمع: وفرتته 30 دقيقة.

الكتابة: وفرتتها ساعة واحدة.

الفرتة الكلية الختبار اآليلتس هي ساعاتان و 45 دقيقة.

كيف يتم تصحيح اختبار اآليلتس؟

تسمى الدرجات يف اختبار اآليلتس بالنطاقات (Bands(، وتقع ضمن املدى من 1 إىل 9. بحيث 
يتم تصحيح كل جزء يف االختبار من الـ 9 ويتم حساب املتوسط. من الجدير بالذكر بأنه يتم 
تقريب هذا املدى إىل أقرب 0.5. فعىل سبيل املثال متوسط درجات7.25 سيتم اعتباره 7.5 

ومتوسط درجات 8.625 سيتم اعتباره ك 8.5.

ما هي الدرجة املطلوبة ألغلب الجامعات؟

تختلف الدرجة من جامعة إىل جامعة. عىل أي حال هي تقع ضمن املدى من 6 إىل 7.5.

متى ميكنني الجلوس الختبار اآليلتس؟

زمن االختبار يختلف من دولة إىل أخرى، حالياً يف السودان يقام االختبار ثالث مرات شهرياً، 
وميكن التسجيل له عرب الويب سايت. تصفح http://www.ielts.org ملزيد من املعلومات.
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كيف ميكنني أخذ فكرة عامة عن طريقة اختبار اآليلتس؟

من الجدير بالذكر أن اختبار اآليلتس يعتمد كثرياً عىل معرفة تكتيكات االختبار، بالطبع مع 
اللغة الجيدة والتكتيكات الخاصة باالختبار ليك  اللغة املمتازة. باختصار، أنت تحتاج  امتالك 

تحرز درجة ممتازة.

امتحان  عن  عامة  صورة  ألخذ  صفحة   70 من  املكون  الكتاب  هذا  بقراءة  أنصح  أوالً: 
 IELTS Truth about Tips وكذلك مشاهدة هذا الفيديو القصري ،Target Band 7 اآليلتس

. YouTube عىل Tricks Techniques

ثانياً: أنصح بتحميل سلسلة Cambridge IELTS، وهي عبارة عن 10 كتب كل كتاب منها 
يحتوي عىل 4 اختبارات آيلتس، ليكون اإلجاميل 40 اختباراً. يُنصح بالبدء بقراءة الكتب تنازلياً 
الحالية.  الفرتة  يف  االختبارات  لطريقة  األقرب  مواضيعها  باعتبار  العارشة،  النسخة  من  ابتداًء 

توجد كذلك اإلجابات النموذجية لقسمي الكتابة والقراءة يف نهاية كل كتاب.

ما هي مكونات جزء السمع؟
يتطلب منك هذا الجزء اإلجابة عىل 40 سؤاالً (ال تقلق، اإلجابة تكون يف العادة عبارة عن كلمة 
واحدة!(، يجب عليك اإلجابة عىل األسئلة أثناء السامع يف فرتة 20 دقيقة. وسيتم منحك 10 

دقائق إضافية لتنقل إجاباتك إىل كراسة اإلجابة.
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 يحتوي جزء
 السامع عىل

 4 أجزاء بواقع
 10 أسئلة
 لكل جزء،

 عموماً يعترب
 الجزء الثالث

 هو الجزء
 األكرث صعوبة
 والجزء األول

 هو األكرث
 سهولة. سوف

 يتم منحك
 بعض الوقت

 (حوايل 30
 ثانية( قبل
 كل سؤال

 ليك تستطيع
قراءتها.
 الجدول

 التايل يوضح
 توزيع درجات

 السامع
 يف اختبار
اآليلتس:-

Band Score

98.587.576.565.554.543.532.5

Score / 40
39-
40

37-
38

35-
36

32-
34

30-
31

26-
29

23-
25

18-
22

16-
17

13-
15

10-
12

8- 

10
6- 
7

4- 
5
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كيف ميكنني التجهيز لجزء السمع؟

ميكن  ذلك  إىل  باإلضافة  اآليلتس،  اختبار  ضمن  سهولة  األكرث  الجزء  هو  السمع  جزء  يعترب 
تطوير مهارات السمع برسعة كبرية من خالل التدريب املستمر، شاهد الفيديو التايل يف موقع 

يوتيوب IELTS Listening Tips by 8.5 scorer SYED - YouTube للمزيد من التفاصيل.

أنصح بالتجهيز لجزء السمع عرب اتباع اآليت:

التسجيل  يف  اإلرشادات  عليها،  بالتدرب  وابدأ  اآليلتس  اختبارات  من  العديد  بطباعة  قم   )1
الصويت سوف توجهك بدقة تامة. أي كلمة تخطئ يف كتابتها أو يف وضعية األحرف قم باعتبارها 
بالتشديد  قمت  الخاص.  أسلوبك  تطور  سوف  لالمتحان  املستمر  التدرب  مع  خاطئة.  إجابة 
عىل كلمة طباعة، ألن الحل من الحاسوب أو أي جهاز لوحي لن يعطيك نتيجة دقيقة، بسبب 

حاجتك املستمر للنظر بني الورقة والشاشة.

أكرث  يذكر  الكتيب  هذا   commonly used words in IELTS Listening بتحميل قم   )2
يف  الكلمة  تعرف  أن  جداً  املؤمل  من  صدقني  لآليلتس،  السمع  اختبار  ضمن  تكراراً  الكلامت 

االختبار وتخطئ يف كتابتها!

عن  عبارة  هي  األسئلة  ألن  الحذر،  من  للكثري  بحاجة  السامع  اختبار  من  الثالث  الجزء   )3
اختيار من متعدد واإلجابات ال تكون مذكورة بصورة مبارشة يف التسجيل. لذلك أنصح بشدة 
باستغالل الزمن يف بداية االختبار (الزمن الذي يتم فيه إرشادك عن االختبار + زمن التجهيز 
للسؤال األول( لقراءة الجزء الثالث بشكل عام وتهيئة عقلك لطريقة األسئلة. هذه الطريقة 
سوف تحسن كثرياً من أدائك يف الجزء الثالث. بالنسبة للجزء األول الذي تم توجيه زمنه يف 
قراءة الجزء الثالث، فال تقلق، األسئلة يف هذا الجزء غاية يف السهولة وميكنك حلها أثناء القراءة 

(ميكنك تجربة ذلك بنفسك(.

ما هي مكونات جزء القراءة األكاديمي؟
الجزء األكرث صعوبة يف اختبار اآليلتس، سوف يتم منحك 3 مقاالت طويلة  القراءة هو  جزء 
تتدرج من السهولة للصعوبة. وسيطلب منك اإلجابة عليها يف أربعني دقيقة. لن يتم منحك 

دقائق إضافية لنقل إجابتك كام هو الحال يف امتحان السمع.
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أنصح باآليت بخصوص اختبار القراءة:

قم بطباعة االختبارات وابدأ بالتدرب عليها. سوف يتحسن مستواك مع التدريب، لكن هنالك 
 Target Band 7 بعض أنواع األسئلة قد تواجهك فيها بعض الصعوبات، لذا أنصح بقراءة كتاب

للحصول عىل بعض التقنيات املفيدة.

للغاية وسيحل  مفيدة  تقنيات  لك  يوفر  بتحميل IELTS Reading Techniques حيث  قم 

العديد من مشكالت القراءة لديك.

ما هي مكونات جزء التحدث؟
اختبار التحدث يتكون من حوايل الـ 15 دقيقة، 5 منها كمعاينة شخصية عنك تتكون من أسئلة 
بسيطة، ويف الجزء الثاين سوف يتم إعطاؤك موضوع معني للتحدث عنه مدة دقيقتني تقريباً 

أما الجزء األخري فسيكون عبارة عن مناقشة للجزء الثاين.

لتفصيل األجزاء الثالثة:

1- تقديم النفس )املعاينة(: يف هذا الجزء سيتم سؤالك العديد من األسئلة عن حياتك الشخصية 
وأرستك وعملك. هذا الجزء بسيط والهدف منه جعل املمتحن يشعر باالرتياح والتخلص من 

مشاعر الخوف والقلق.

2- املوضوع: يعترب هذا الجزء هو األكرث صعوبة يف اختبار اآليلتس. سيتم إعطاؤك ورقة تحتوي 
موضوعاً معيناً وعدداً من األسئلة حول املوضوع (للمساعدة عىل التفكري فيه، وليس بالرضورة 
اإلجابة عليها( ملدة النصف دقيقة تقريباً يك تفكر فيها. بعدها ستكون مطالباً بالتحدث حول 
هذا املوضوع مدة دقيقتني تقريباً دون انقطاع أو حتى يوقفك املُُمتِحن. إن التحدث ملدة أقل 

من دقيقة ونصف سيؤثر سلباً عىل نتيجتك.

هذا الجزء هو األكرث صعوبة، ألنه لرمبا يطلب منك التحدث عن يشء قد ال يكون مألوفاً لك، 
كالتحدث عن متحف أو ما شابه. من املهم أن أذكر أن املُُمتِحن ال يبحث إذا ما كنت صادقاً 
أم ال، ما يهمه هو مدى سالمة لغتك وتطبيقك للقواعد. أي أنه ميكنك اختالق قصة والتحدث 
القواعد  ومراعاة  قصة  اختالق  يف  التفكري  الصعب  من  ألنه  أبداً،  بهذا  أنصح  ال  لكنني  عنها، 

اللغوية يف آن واحد.

من الجدير بالذكر أن الحظ يلعُب دوراً محورياً يف هذا الجزء، فإذا حالفك الحظ وطلب منك 
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التحدث عن موضوع مألوف بالنسبة لك، ستتمكن من التحدث بسهولة وطالقة. بالنسبة يل 
فقد كنت محظوظاً واستطعت أن أحور املوضوع ملجال عميل وحصلت عىل 8!

3- املناقشة: يف هذا الجزء سيقوم املُُمتِحن بسؤالك العديد من األسئلة التجريدية حول الجزء 
الثاين؛ ما رأيك يف كذا وكذا؟ ما هي مميزات كذا وكذا؟ ملاذا تعتقد أنه من األفضل كذا وكذا.

كيف يتم تصحيح جزء التحدث؟

يتم تصحيح جزء التحدث وفقاً للمعايري التالية:

الطالقة وترابط الكالم: التحدث املستمر والواثق، استخدام الجمل الصحيح واملنطقي.

 تنوع الكلامت: مدى استخدامك للكلامت غري املعتادة
 ).catastrophic rather than bad, fabulous rather than good, etc)

صحة قواعد اللغة: دقة قواعد اللغة ملختلف األفعال ومدى تنويعك لها.

النطق: مدى دقة نطقك (اللهجة accent هنا غري مهمة(.

كيف ميكنني التجهيز لجزء التحدث؟

أنصح بشدة اتباع الكتابني التاليني:

أحد ُمُمتِحني  كتبه  الكتاب  هذا   : A book form a Chinese ex-IELTS examiner
اآليلتس الصينيني، هذا الكتاب رائع بحق وأنصح بقراءته كامالً إلحراز درجة عالية حيث إنه 
 Đình Long Mark Allen - IELTS يرشح  التحدث يف اآليلتس بدقة عالية! اسم الكتاب

SPEAKING

“Another Chinese book for ”Mat Clark : هذا الكتاب مفيد يف الجزء الثاين، حيث يقوم 
 IELTS) مبناقشة والتحدث عن العديد من املواضيع املختلفة، مرفقاً معه التسجيالت الصوتية

.)Speaking

: YouTube عىل engVid كذلك أنصح مبشاهدة الفيديوهات التالية القصرية من

IELTS Speaking Task 1 - How to get a high score

IELTS Speaking Task 2 - How to succeed
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IELTS Speaking Task 3 - How to get a high score

ما هي أجزاء الكتابة األكاديمية؟
يعترب هذا الجزء عموماً (من تجربتي وتجربة من أعرف( هو الثاين يف الصعوبة.

حيث تعترب الكتابة من املهارات الرتاكمية التي تكتسب مع الزمن، لكن ال تقلق، لديك الكثري 
لتفعله لتحسني درجة الكتابة! مخصص لها ساعة واحدة من الزمن.

يتكون جزء الكتابة يف اختبار اآليلتس من جزأين وهام:

التقرير العلمي (وميثل ثلث درجة الكتابة(: ويف هذا الجزء، سيتم منحك رسم تقريري معني 
وتطالب بوصفه بطريقة علمية، يف حوايل الـ 150 كلمة عىل األقل. يُنصح عموماً بقضاء 20 
دقيقة يف هذا الجزء.التحدث يف موضوع معني (وميثل ثلثي درجة الكتابة(: هنا سيتم منحك 
موضوعاً للتحدث عنه مع بعض التعليامت، يجب كتابة حوايل 250 عىل األقل. يُنصح بقضاء 

40 دقيقة يف هذا الجزء.

كيف يتم تصحيح اختبار الكتابة األكادميي؟

دقة تنفيذ التعليامت: هل قمت فعالً بتغطية كل النقاط التي طُلبت منك يف جزء الكتابة؟

الرتابط واملنطق يف الكتابة: هل الكتابة سلسة ومنطقية وواضحة ويتم استعامل تعابري الربط 
فيها؟

تنوع الكلامت: هل تستخدم العديد من الكلامت غري املألوفة؟

صحة قواعد اللغة: دقة قواعد اللغة ملختلف األفعال ومدى تنويعك لها.

كيف تجهز لجزء الكتابة يف اختبار اآليلتس؟

قم مبشاهدة هذا الفيديو لتأخذ فكرة أكرث وضوحاً عن جزء الكتابة

 https://www.youtube.com/watch?v=IHPlwPHnnQI

للجزء األول: أنصح بهذا الكتاب:

ielts_task_1_)academic_exam)_how_to_write_at_a_9_level

للجزء الثاين:
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 ielts_task_2_how_to_write_at_a_9_level 

و كذلك مشاهدة املجموعة التالية من الفيديوهات:

https://www.youtube.com/watch?v=dAo7xUlgVxc&list=PLAC4EBBD40CAEC929 

Target Band 7 وكذلك مراجعة كتاب

https : / /www.dropbox.com/sh/r6f1gwulhzgdlbb/AADIMALn5FBK0LgfS 
ZCxamua?dl=0

أعاله رابط لدروب بوكس يحوي جميع الكتب املذكورة.

بالتوفيق!
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:TOFEL امتحان التوفل
ماهو، وماهي أهميته وكيف تحقق فيه أعىل الدرجات؟1

مهند محجوب عيل إبراهيم2

التعليمي يف هذا  للمجال  األساسية  اللغة  (باعتبارها  اإلنجليزية  للغة  املتزايدة  لألهمية  نظرًا 
العرص(؛ تَُعدُّ املهارة بهذه اللغة وإتقانها أحد أهم العوامل التي يجب أن ميتلكها طالب العلم 
للنجاح والتميز يف املجال األكادميي و العميل عىل حٍد سواء. باإلضافة لذلك، يُعترََب إتقان اللغة 
اإلنجليزية (Proficiency in English Language( أحد أهم الرشوط التي يجب أن تُستوىف 
من ِقبَِل الطالب عند التقديم للدراسة بالخارج، والتي قد تفوق أهميتها - يف بعض األحيان 
- متيز الطالب األكادميي ومالءمته للربنامج الدرايس (مع العلم بأن هذا الرشط مل يعد مطلبًا 
عىل  املرموقة  الجامعات  من  للعديد  بل  فقط،  اإلنجليزية  باللغة  املتحدثِة  الدوِل  لجامعاِت 
-املعرتف  اإلنجليزية  اللغة  امتحانات  أحد  لذلك أصبح خوض  العريب(  والوطن  العامل  مستوى 
بها- والنجاح فيه من الخطوات األساسية التي يجب أن يقوم بها أي راغٍب يف الدراسة بالخارج.

يَُعد الُّتوفل (TOEFL( واآليلتس (IELTS( أهم امتحاننَْي للغة االنجليزية عىل مستوى العامل. 
وسنتحدث يف هذا الفصل عن امتحان التوفل.

ما هو التوفل )TOEFL( ؟
 ) TOEFL : Test of English as a Foreign  - أجنبية  كلغة  اإلنجليزية  اختبار   ) التوفل 
كلغة  يستعملونها  الذين  (أو  بها  الناطقني  لغري  اإلنجليزية  اللغة  يف  امتحان  هو   Language

ثانية( لقياس درجة إتقانهم لها.

تَْقبَل العديد من املؤسسات األكادميية واملهنية (الناطقة باإلنجليزية( حول العامل امتحان التوفل كشهادة 
. )Proficiency in English Language requirement) مستوفية لرشط املهارة باللغة اإلنجليزية

متت كتابة هذا املقال بتاريخ (مارس 2016(. يحوي املقال بعض البيانات التي قد تتغري مستقباًل، لذا عىل القارئ   1

التأكد من مواكبة هذه املقال عند قراءته بعد هذا التاريخ.

طالب دراسات عليا بالواليات املتحدة األمريكية. حاصل عىل درجة البكالوريوس يف جامعة الخرطوم كلية   2

الهندسة الكهربائية و اإللكرتونية. ساهم يف إنشاء أول فرع ملنظمة الحوسبة االلية العاملية يف السودان وعمل عضواً مؤثراً 

يف العديد من الجمعيات واألنشطة األخرى. من اهتامماته البحثية أنظمة الحاسب اآليل واملعالجات الدقيقة، قام بنرش عدد 

من االوراق العلمية يف سويرسا، تونس و السودان.



الَدِليُل اإلرَشاِدُي لطالِب الَبَكاُلورُيوِس و الِدَراَساِت الُعْليا في السوداِن

217

 ETS يتم صياغة وكتابة هذا االمتحان بواسطة مؤسسة خدمة االختبارات التعليمية األمريكية
ة  (Educational Testing Service( وهي نفس املؤسسة التي تقوم بصياغة وإعداد ِعدَّ
اختبارات قياسية أخرى (Standardized tests( مثل:  3Praxis ، 2TOEIC ،  1GRE وغريها.

ما هو االختبار القياسي )Standardized test(؟
 exam) االمتحان األسئلة، ظروف  تكون كل من:  بحيث  اختبار مصمم  القيايس هو  االختبار 
الخاضعني  لجميع  متطابقة  معيارية  وبطريقة  سلًفا  ُمعّدة  التصحيح،  ونظام   )conditions

لالمتحان يف أي زمان ومكان.

 المعنيون باختبار التوفل هم: 
1( الطالب الذين يخططون للدراسة يف مؤسسات التعليم العايل.

2( مرشحو بعض املنح والشهادات.

3( طالب اللغة اإلنجليزية الراغبني يف تتبع قدراتهم اللغوية.

4( الطالب والعاملون الراغبون يف الحصول عىل تأشريات الدخول لبعض الدول.

أقسام التوفل:
تتفق أغلب اختبارات اللغة اإلنجليزية (القياسية( عىل مجموعة من املكونات الرئيسية للغة 
التي يتم اختبارها، و تختلف هذه االمتحانات يف طريقة اختبارها ألي مكون. هذه املكونات 
.)Writing) والكتابة ،)Speaking) املخاطبة ،)Listening) االستامع ،)Reading) هي: القراءة

العديد من االختالفات.  تقدم مؤسسة ETS -الواضعة  للتوفل- االختبار يف صيغتني تحويان 
هاتان الصيغتان هام:

GRE : » Graduate Record Examinations » اختبار قياس القدرات. يقيس االختبار قدرة الطالب الجامعي   1

يف التلّقي من ماّدة تخصصه، و مدى استعداده للخوض بدراسته الجامعية، وقدرته يف املواد الكميّة والكيفية والتي تتطلب 

منه ذهناً متيّقظاً، وكٌل حسب التخصص الّذي يحب أن يجتازه

TOEIC: »Test of English for International Communication » اختبار اللغة اإلنجليزية بغرض   2

التواصل الدويل. اختبار يهدف إىل قياس قدرة األفراد غري الناطقني باللغة اإلنجليزية عىل التعبري باللغة واستخدامها ىف 

االستخدامات اليومية ىف بيئة العمل..

Praxis : سلسلة اختبارات تقيس معارف ومهارات املرشح وتستخدم لعمليات الرتخيص وإصدار الشهادات.  3
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1 .:)TOEFL Internet-based Test IBT( اختبار التوفل  القائم عىل اإلنرتنت

يقيس هذا االختبار القدرة عىل استخدام وفهم اإلنجليزية للمستوى الجامعي. كام أنَّه يقيم 
قدرة الخاضع لالمتحان عىل استخدام وجمع قدراته السمعية، والقرائية ، والكالمية، والكتابية 

لتأدية مهامه الدراسية.

 الجدول التايل يوضح الزمن املخصص وعدد األسئلة واملهام العامة لكل جزء من أجزاء االختبار:

املهامالقسم
عدد 
األسئلة

الزمن 
املخصص

القراءة
اقرأ من 3 إىل 4 فقرات من النصوص األكادميية 

وأجب عن األسئلة.
56–3680–60

دقيقة

االستامع
استمع ملحارضات ومحادثات ومن ثم أجب عن 

األسئلة.
51–3490–60

دقيقة

املخاطبة
عرب عن رأيك يف موضوع مألوف.

تحدث بناًء عىل أجزاٍء مسموعة أو مقروءة
 20دقيقة6

الكتابة
اكتب مقالة بناًء عىل أجزاء مسموعة أو مقروءة.

اكتب مقالة داعاًم لرأي معني.
 50 دقيقة2

جميع  بحل  سيقوم  لالختبار  الخاضع  فإن  آخر  (مبعًنى  اإلنرتنت  بواسطة  االختبار  هذا  يُدار 
الجهة  إىل  اإلنرتنت  بواسطة  األجوبة  برفع  يقوم  مخصص  حاسوب  جهاز  بواسطة  األسئلة 
 TOEFL) الواضعة لالختبار( وقد اْستَبَْدلت هذه الصيغة اختبار التوفل القائم عىل الحاسوب
من  النوع  لهذا  الجلوس  ميكن  ال  أنه  بالذكر  الجدير  من   .)Computer-based Test CBT

االختبار ألكرث من مرة واحدة كل 12 يوًما.

2 .:)TOEFL Paper-based Test PBT( اختبار التوفل الورقي

مدته  كتابٍة  الختباِر  باإلضافة  أجزاء  ثالثة  من  مكون  وهو  كتابية،  بصورة  االختبار  هذا  يَُحلُّ 

ثالثون دقيقة يسمى (TWE Test( كام هو موضح بالجدول التايل:
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الوصفالقسم
عدد 
األسئلة

الزمن 
املخصص

اإلدراك السمعي
اإلنجليزية  اللغة  فهم  عىل  القدرة  يقيس 

املنطوقة.
50 40-30

دقيقة
الرتكيب والتعابري 

الكتابية
والرتاكيب  القواعد  عىل  التعرف  قدرة  يقيس 

القياسية باللغة.
25 دقيقة40

55 دقيقة50يقيس القدرة عىل فهم النصوص غري الفنية.القراءة

الكتابة
TWE Test

يقيس القدرة عىل الكتابة باللغة اإلنجليزية.
ع  ضو مو

30 دقيقةواحد

تتوفر هذه الصيغة من التوفل يف املناطق التي ال يوجد بها مراكز المتحان التوفل القائم عىل 

اإلنرتنت. وقد رأت ETS التزايد املستمر يف أعداد املؤسسات العلمية الراغبة بالنوع األول (نظرًا 

ن املخاطبة الذي هو - كام ذكرنا  لعدم احتواء التوفل الورقي عىل جزء مخصص لقياس ُمكوِّ

سابًقا - أحد املكونات الرئيسية للغة( لذلك تقوم ETS اآلن بإلغائه بصورة تدريجية مع زيادة 

أعداد املراكز املوفرة للتوفل القائم عىل اإلنرتنت.

درجات االختبار:
1 .: )TOEFL Internet-based Test IBT( اختبار التوفل القائم عىل اإلنرتنت

يأخذ كل قسم من أقسام االختبار (القراءة، االستامع، املخاطبة، والكتابة( درجة من 0 إىل 30، 

ومن ثم تجمع هذه الدرجات لتكون الدرجة الكلية يف املدى من 0 إىل 120 درجة .

2 .: )TOEFL Paper-based Test PBT( اختبار التوفل الورقي

يأخذ كل من األقسام الثالثة األوىل درجات موزعة بالطريقة اآلتية: 

 اإلدراك السمعي (31-68( درجة.	

  الرتكيب والتعابري الكتابية (31-68( درجة.	

 القراءة (31-67( درجة .	
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الكلية ما بني 301 و 677 درجة، باإلضافة لجزء  لِتَُكون الدرجة  الثالثة   تُجمع هذه األقسام 

الكتابة الذي توضع درجته بشكل منفصل يف مقياس من 0 إىل 6.

*ترسي صالحية درجة اختبار التوفل (بنوعيه( لعامني فقط.

حوايل  وبعد   ،IBTالـ حالة  يف  يوًما  حوايل خمسة عرش  بعد  االختبار  درجات   STE تُرِسل   *
خمسة أسابيع يف حالة الـPBT، من تاريخ الجلوس لإلمتحان.

أين ُيقَبل اختبار التوفل؟
تَْقبَل - وتعرتف- أكرث من 9000 مؤسسة يف أكرث من 130 دولة حول العامل بنتيجة امتحان التوفل، حيث 

تضع كل من هذه املؤسسات حداً أدىن (Minimum requirement( لدرجة القبول لديها بناًء عىل 

 أسس واعتبارات خاصة بها. لكن -وقبل الرشوع يف التحضري المتحان التوفل- عىل املمتَِحن التأكد من:

1- قبول املؤسسة/املؤسسات املعنية للتوفل كأحد االختبارات املستوفية لرشط الكفاءة باللغة 

اإلنجليزية.

التوفل الذي تقبله وتفضله املؤسسة -أو الربنامج املعني- (معظم املؤسسات  2- نوع اختبار 

التعليمية تفضل االختبار القائم عىل اإلنرتنت عىل التوفل الورقي(.

ِقبَل املؤسسة أو  3- الحد األدىن (Minimum requirement( لدرجة االختبار املطلوبة من 

القائم عىل اإلنرتنت IBT من: 61 درجة  التوفل  الحد األدىن لدرجات قبول  الربنامج (يرتاوح 

أكسفورد  لجامعة  (مسجلة   110 إىل  املتحدة(  بالواليات  غرين  بولينغ  لجامعة  (مسجلة 

بربيطانيا((.

من  الكثري  يحوي  (والذي  بالتوفل  الخاص  اإللكرتوين  مبوقعها  وفرت   ETS أن  بالذكر  الجدير 

 )TOEFL® Destination Search) املعلومات املهمة واملفيدة( صفحة إلكرتونية خاصة تُدعى

الطريقة  تبقى  النقاط بسهولة وفعالية. ولكن  البحث والتأكد من هذه  تستطيع من خاللها 

املُثىل والرضورية هي التحقق دامئًا من املواقع اإللكرتونية الخاصة باملؤسسة أو الربنامج املعني؛ 

إذ إن تلك املواقع تعترب املصدر األسايس واملوثوق للحصول عىل هذه املعلومات. 
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تكاليف االمتحان:
1 .)TOEFL Internet-based Test IBT( اختبار التوفل القائم عىل اإلنرتنت

ترتاوح تكلفة هذا النوع  ما بني 160 إىل 250 دوالراً أمريكياً، وتختلف حسب موقع االمتحان، 

فعىل سبيل املثال تبلغ تكلفة االمتحان مبرص (165( دوالراً أمريكياً ، يف حني تبلغ (240( دوالراً 

باإلمارات العربية املتحدة و(235( دوالراً باململكة العربية السعودية.

تتضمن هذه التكلفة:

 الجلوس لالمتحان.	

 	 TOEFL) تقرير إلكرتوين بنتيجة االمتحان (يُرسل إىل حساب املمتحن الخاص باملوقع

.)IBT Account

 وليس 	 العادي  الربيد  (باستخدام  الربيدي  املمتحن  عنوان  إىل  يُرسل  ورقي  تقرير 

الرسيع(.

 	.PDF إمكانية تحميل تقرير مفصل لنتيجة االمتحان بصيغة

 إمكانية إرسال تقرير رسمي بنتيجة التوفل بواسطة ETS إىل 4 مؤسسات من اختيار 	

املمتحن، عىل أن يتم تحديدها قبل الجلوس لالمتحان.

*تبلغ تكلفة تغيري موعد االختبار بعد التسجيل 60 دوالراً أمريكياً.

2 .)TOEFL Paper-based Test PBT( اختبار التوفل الورقي

تبلغ تكلفة هذا النوع 170 دوالراً أمريكياً بكافة أنحاء العامل، وتتضمن هذه التكلفة:

 الجلوس لالمتحان.	

 العادي 	 الربيد  (باستخدام  الربيدي  عنوانك  إىل  يرسل  االمتحان  بنتيجة  ورقياً  تقريراً 

وليس الرسيع(.

 إمكانية إرسال تقرير رسمي بنتيجة التوفل بواسطة ETS إىل 4 مؤسسات من اختيار 	

املمتحن.
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تكلفة إصدار تقرير رسمي إضايف )19 دوالراً أمريكياً(

رسمي  تقرير  إرسال  إمكانية  (بنوعيه(  لالختبار  للخاضع  توفر   ETS فإن  مسبًقا،  ذكرنا  كام 

القابلة  للمؤسسات  العظمى  الغالبية  إن  اختياره، حيث  من  مؤسسات   4 إىل  التوفل  بنتيجة 

للتوفل تَطلُب أن يُرَسل إليها تقرير النتيجة بصورة رسمية عن طريق ETS فقط ، وال تَقبل 

أن يستخدم مقدم الطلب التقرير الذي بحوزته (كام هو الحال مع بعض االختبارات األخرى(، 

وعليه يجب عىل الطالب أن يقوم بدفع (19 دوالراً( يف كل مرة أراد فيها أن يقدم إىل إحدى 

املؤسسات التعليمية.

تعد هذه التكلفة أحد أسباب عزوف الكثري من الطالب عن هذا االختبار؛ ملا بها من زيادة 

للعبء املادي الذي يتكبده الشخص يف سعيه للدراسة بالخارج. وعليه ننوه إىل رضورة التخاطب 

مع مكتب القبول ألي جامعة أو مؤسسة يرغب الطالب يف التقديم إليها؛ لبحث إمكانية قبولها 

لنتائج االختبار مبارشة من مقدم الطلب دون الحاجة ألن يصلها تقرير ETS (مام سيوفر الكثري 

من الوقت واملال(.

التوفل في السودان :
عىل الرغم من كون التوفل أحد أكرث اختبارات اللغة االنجليزية توفرًا وانتشاًرا يف جميع أنحاء 

العامل، إال أن الوضع يف السودان مخالف متاًما لهذا الواقع، إذ إنَّه إىل يومنا هذا (فرباير 2016( 

 Khartoum American هنالك مركز واحد فقط بالسودان (وهو مدرسة الخرطوم األمريكية

School( وال يقدم سوى امتحان التوفل الورقي PBT. عىل الراغبني يف الخضوع لالمتحان داخل 

السودان اإلملام باملعلومات اآلتية:

 يقدم املركز االختبار 3 مرات فقط يف السنة (وهنالك تواريخ للتسجيل يقوم املركز 	

بتحديدها(.

 ميكن التسجيل لالختبار عن طريق موقع ETS اإللكرتوين أو عن طريق املركز مبارشة.	

 تكلفة االمتحان هي 170 دوالراً، باإلضافة لرسوم إدارية خاصة باملركز (25 دوالراً(.	
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التوفل كأحد مطلوبات التأشيرة والهجرة :
لعل من أهم ما تعلمتَه أثناء مطالعتك لهذا الكتاب - ومن خالل رحلتك الخاصة يف التحضري 
للدراسة بالخارج- هو رضورة التخطيط املسبق والوصول إىل خطة متكاملة وشاملة قبل أن 
تبدأ يف التنفيذ. وعليه فإن قمت بتحديد وجهتك الدراسية، فعليك أيًضا أن تنظر إىل ما قد 

تحتاج أن تستوفيه من رشوط عند التقديم لطلب التأشرية أيًضا.

أو  للجامعة  القبول  عند  ينتهي  اإلنجليزية  اللغة  اختبار  دور  أن  الطالب  من  الكثري  يعتقد    
الدول  تُلزِم بعض  ليتفاجأ بأن عليه استيفاء هذا الرشط مرة أخرى، إذ  الربنامج املعني فقط، 
الراغبني يف الحصول عىل تأشرية طالب (Student Visa( بتقديم نتائجهم بأحد اختبارات اللغة 
اإلنجليزية املعتمدة، فبالتايل يجب دامئًا التأكد من كون االختبار الذي ستقوم باختياره معتمد 

لدى حكومة البلد الذي اخرتته.

ميكنك دامئًا التأكد من هذه املعلومة عن طريق التواصل  مع املسؤولني بسفارات أو قنصليات  
الدول املعنية، ومع مكاتب القبول الخاصة بالجامعات التي ترغب يف التقديم لها أيًضا.

: TOEFL IBT vs. IELTS Academic التوفل واآليلتس

توفل IBT  آيلتس

زمن 
االمتحان

4 ساعات.ساعتان و 45 دقيقة.

التكلفة

تختلف قيمة االمتحان من دولة 
ألخرى – ورمبا تختلف داخل الدولة 
الواحدة- لكن يف الغالب تكون كلفة 

االمتحان 200 دوالر أمرييك.

قيمة االمتحان ترتاوح من 160 إىل 
250 دوالراً أمريكياً.

أماكن 
االمتحان

 59 مركز امتحان يف الواليات املتحدة، 
و900 مركز حول العامل.

500 مركز امتحان يف الواليات 
املتحدة، و 4500 مركز لالمتحان حول 

العامل.

الدرجة
تحسب النتيجة عىل مقياس من 0 

اىل 9.
النتيجة تحسب عىل مقياس من 0 إىل 

.120
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االختيار بني اختباَرْي اللغة اإلنجليزية األشهر واألكرث انتشاًرا يف العامل (التوفل و اآليلتس( يتطلب 
دراسة العديد من العوامل والظروف الخاصة بكل اختبار والتي تسهم بشكل كبري يف عملية 

اتخاذ القرار. 

عند املقارنة بني صيغة االختبارين تتضح جليًا عدة اختالفات. رغم أن كليهام يحتوي عىل أربعة 
أجزاء (القراءة، الكتابة، االستامع، املخاطبة( إال أّن التوفل يهتم باختبار املواضيع االكادميية أكرث 
من اآليلتس. من جهة أخرى يحتوي اختبار اآليلتس األكادميي عىل قسمني أكادمييني (القراءة 
والكتابة(، و قسمني عامني (االستامع ، واملخاطبة(. جزئية (املخاطبة( من اختبار التوفل القائم 
عىل اإلنرتنت - IBT- يُطبق عن طريق التسجيل (أي أنك تسجل إجابتك باستخدام مايكروفون 
الغالب رشح أرآئك  وتلخيص أو عرض معلومات من مصادر  أو أداة تسجيل( و يتضمن يف 
مختلفة. أما بالنسبة لآليلتس فتتم جزئية (املخاطبة( بإجراء مقابلة شخصية قصرية مع املمتحن 

تحتوي عىل جزأيْن حواريني، و جزء يتم التحضري له يف فرتة زمنية محدودة.

من األهمية مبكان اإلشارة إىل أن كاَِل االختبارين ال يعاقب عىل استخدام أي لهجة من اللهجات، 
ويُبْنى التقييم عىل أن تكون إجاباتك فصيحة وواضحة بقدر اإلمكان، و بالطبع صحيحة.

للتحضري  العاملية  الرشكات  أكرب  (إحدى   Magoosh رشكة  من  هاردن  كايت  الكاتبة  قامت 
المتحانات القبول( بابتداع طريقة جميلة ميكن أن تساعد الطالب عىل حسم األمر بني الخيارين 

(التوفل واآليلتس(، وهي كالتايل:-

1- قم بسؤال نفسك األسئلة اآلتية، وأجب عليها فقط بـ(نعم( أو (ال(:

 هل أجيد العمل مع الحواسيب اإللكرتونية؟ نعم/ال.	

 هل أجيد التحدث ارتجاليًا باملايكروفون؟ نعم/ال.	

 هل أستطيع الطباعة برسعة؟ نعم/ال.	

 هل أنا جيد يف اإلجابة عىل أسئلة الخيارات املتعددة؟ نعم/ال.	

 هل أفضل اللغة اإلنجليزية األمريكية؟ نعم/ال.	

 هل أستطيع أخذ مالحظات أثناء االستامع إىل تسجيل وبسهولة؟ نعم/ال.	

 هل مصادر اللغة اإلنجليزية التي أقرؤها و/أو أستمع إليها تعليمية أكرث من كونها 	
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ترفيهية؟ نعم/ال.

إذا أجبت بـ(نعم( عىل معظم هذه األسئلة فقد يكون التوفل هو الخيار األنسب لك.  

2- قم بسؤال نفسك األسئلة اآلتية، وأجب عليها فقط ب (نعم( أو (ال(:

 هل أستطيع الخضوع ملعاينة؟ نعم/ال.	

 هل لديَّ خٌط مقروٌء باللغة اإلنجليزية؟ نعم/ال.	

 هل ميكنني فهم عدة لهجات إنجليزية؟ نعم/ال. 	

 امأل 	  - (اختيار من متعدد  األسئلة  املتعددة من  األنواع  االختبارات ذات  ل  هل أفضِّ

الفراغ - صحيح/خاطئ -  ....إلخ(؟ نعم/ال.

 هل أشعر بارتياح أكرب عند مناقشة مواضيع (غري أكادميية( باإلنجليزية؟ نعم/ال.	

 إليها ترفيهية أكرث من كونها 	 التي أقرؤها و/أو أستمع  اللغة اإلنجليزية  هل مصادر 

تعليمية؟ نعم/ال.

اذا اجبت بـ(نعم( عىل معظم هذ األسئلة  فقد يكون اآليلتس هو الخيار األنسب لك.  

ميتاز كاَِل االختباريْن بالرصامة يف: املنهاج، و التقييم، والقبول، والتوفر عىل مستوى عاملي؛ لذلك 
حني تحاول اختيار أحدهام  ميكنك دامئًا استشارة مسؤول من الربنامج الذي تنوي التقديم له 

والتأكد أيهام يُْقبَل. بعد ذلك يايت أهمَّ عاملني وهام: املالءمة ومهاراتك.

الربط بين نطاق الدرجات لكل من امتحاَني التوفل واآليلتس :
 ،IELTS و  TOEFL IBTالـ امتحاين  من  كل  درجات  تربط  التي  البحثية  التقارير  بناًء عىل 
قامت ETS بتطوير جداول مقارنة بني االختبارين؛ حتى تستطيع املؤسسات العلمية أن تضع 
رشوطها للقبول بصورة موضوعية ومبنية عىل بحث علمي. تم أخذ الجدول التايل من املوقع 

الرسمي للمؤسسة:
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درجة األيلتس
درجة التوفل

IBT

4 - 031- 0

4.534 -32

545 - 35

5.559- 46

678- 60

6.593 - 79

7101 - 94

7.5 109 -102

8114 - 110

8.5117- 115

9120 - 118

اذا أردت مقارنة الدرجات املوضحة بالجدول أعاله مع امتحان التوفل الورقي فيمكنك الحصول 
.) www.ets.org/toefl ) عىل هذه البيانات من موقع التوفل الرسمي

التحضير للتوفل :
األمر الجيد يف التحضري الختبار التوفل هو أنك لن تقوم بالدراسة ألداء اختبار فقط؛ بل ستنمي 
أيًضا قدراتك اللغوية بصورة تسهم بشكل كبري يف نجاحك مستقباًل - بإذن الله - عىل الصعيدين 
العلمي والعميل. لذلك فإن الطريقة األمثل للتحضري لهكذا اختبار والتفوق فيه ليست بقراءة 
الكتب واملراجع فقط، بل بجعل اللغة اإلنجليزية جزءاً من حياتك اليومية؛ حتى تستطيع أن 

تطور مكونات اللغة األربعة (القراءة، الكتابة، االستامع  واملخاطبة( بفاعلية.
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*كيف تجعل اللغة اإلنجليزية جزءاً من حياتك اليومية؟

(عىل سبيل املثال ال الحرص( :

حاول التحدث مع أصدقائك أو أفراد عائلتك باللغة اإلنجليزية.	 

Quora.comَ( لالحتكاك 	  اإللكرتونية (مثل  التواصل االجتامعي واملواقع  استخدم وسائل 
بأشخاص تكون اإلنجليزية هي لغتهم األم.

اْعتَِد القراءة باللغة اإلنجليزية (وفهم ما تقرأ( بصورة مكثفة.	 

قم مبشاهدة برامجك التلفزيونية املفضلة بدون ترجمتها إىل العربية.	 

تعود عىل استخدام لوحة املفاتيح، والطباعة باإلنجليزية (إذا كنت تفكر يف أخذ التوفل 	 
     .)IBT

استخدم هاتفك، حاسبك الشخيص ..الخ باللغة اإلنجليزية.	 

استخدم تطبيقات اللغة اإلنجليزية كـ Google Translate بصورة مكثفة ملعرفة معاين 	 
كافة املفردات التي تصادفك، أو التي كنت تتجاهلها دامئًا؛ حتى تستطيع بناء مخزونك 

الخاص من املفردات (األمر الذي سيساعدك كثريًا مستقباًل(.

كم  الوقت الذي  سيحتاجه من يريد التحضري المتحان التوفل؟ 

من الصعب تحديد الزمن الكايف (أو املواد املناسبة( للتحضري لالختبار ؛ نظرًا لالختالف الشاسع 
املتاح  الزمن  التعلم،  رسعة   ، باللغة  املسبقة  املعرفة  مدى  مثل:  جوانب  عدة  يف  الناس  بني 
للدراسة، الحد األدىن من الدرجات املطلوبة وغريها. لذلك فإن تحديد الزمن الكايف للدراسة 
يختلف من شخٍص آلخر، فأنت - عزيزي القارئ - َمن تحدد نقاط قوتك وضعفك يف الجوانب 

السابقة، ومن ثمَّ تحدد ما تحتاجه من وقت وجهد.

هنالك آالف الكتب واملواقع اإللكرتونية الخاصة بالتحضري للتوفل بخطط زمنية مختلفة. ميكنك 
ببحث بسيط عىل اإلنرتنت أن تجد من الخطط التحضريية ما مدته (يوم واحد( اىل ما مدته 
(أكرث من سنة(، فاألمر- كام ذكرنا سابًقا- يعتمد وبصورة كلية عىل تحديد الفرد ملدى احتياجه 
بالتحضري  الخاصة  اإللكرتونية  واملواقع  الكتب  أفضل  الجزء  هذا  يف  سنستعرض  تدريب.  إىل 

للتوفل (حسب رأي العديد من الخرباء( :
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 ETS: ميكنك من خالل املوقع الرسمي للتوفل ( www.ets.org/toefl ( الدخول إىل 	

صفحة (حرض لالختبار -  Prepare for the Test( للتعرف عىل الكتب والربامج التي قامت 

االختبار  التوفل من صانعي  للتعرف عىل  األوىل  الخطوة  الكتب  تعترب هذه  بإصدارها.   ETS

أنفسهم. أهم ما تصدره الرشكة واألكرث مبيًعا :

التعرف عىل  The Official Guide to the TOEFL Test )1: ميكنك من خالله 

لكنه  األسئلة،  للتعامل مع  اسرتاتيجيات  املوقع عىل  التوفل IBT. ال يحتوي  أجزاء 

يحوي مجموعة من األسئلة بنهاية كل فصل باإلضافة إىل 3 اختبارات توفل كاملة.

Official TOEFL IBT Tests )2: هو مكمل لسابقه إذ يحتوي عىل 5 اختبارات 

توفل أخرى.

 	 7 عىل  املصدر  هذا  يحوي   :Cambridge Preparation for the TOEFL Test

اللغة  مهارات  تطوير  يف  األفضل  بكونه  الكتاب  يتميز  كام  بالكتاب،  ملحقة  كاملة  اختبارات 

المتحان التوفل عىل وجه التحديد الحتوائه عىل العديد من اسرتاتيجيات الحل.

 Magoosh: تقدم الرشكة مجموعة متميزة من الكتب املجانية للتحضري للتوفل، لكن 	

اللغوية  مفرداتك  تطوير  يف  تساعد  التي  الذكية  الهواتف  عىل  تطبيقاتها  هو  مييزها  ما  أكرث 

www.magoosh.  ) اإللكرتونية  املدونة  تحوي  كام  بتحميلها(.  ننصح  (والتي  ذكية  بطريقة 

com/toefl ( العديد من املقاالت واملعلومات الرائعة جًدا (مثل: كيفية التحضري للتوفل وال 

GRE يف آٍن واحد(.

 (The Complete Guide to the TOEFL Test )IBT edition: من املصادر الشهرية 	

أيًضا. يتميز باحتوائه عىل كم كبري من املسائل واالسرتاتيجيات الجيدة للتحضري للتوفل.

	 تحوي العديد من الفيديوهات YouTube القناة الخاصة بهذه الرشكة مبوقع :Notefull

املمتازة للتحضري لالختبار (خاصة قسمي املخاطبة والكتابة(.

	:مصادر اضافية

1( كتب ومراجع:  
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Vocabulary and Grammar for the TOEFL Test 

Barron’s TOEFL IBT

Delta’s Key to the TOEFL IBT Advanced Skill Practice

2( مواقع إلكرتونية:  

 www.examenglish.com   

www.english-test.net/toefl/listening   

www.gmatclub.com 

( ميكنك رشاء جميع الكتب املذكورة سابًقا أو تحميلها مجانًا بواسطة اإلنرتنت.(

بعض النصائح العامة:
 أعِط نفسك وقتًا كافيًا للتحضري.	

 تعرف عىل أجزاء التوفل كافة وعىل البيئة الفعلية لالختبار وطريقة األسئلة (ميكنك 	

بصفحة  واملوجود   )TOEFL IBT® Interactive Sampler) برنامج  باستخدام  بذلك  القيام 

املواد التحضريية من املوقع الرسمي للتوفل(.

 الرتكيز عىل تحسني أدائك باألجزاء األربعة جزًءا تلو اآلخر؛ هذه الطريقة قد تضمن 	

لك رسعًة وتركيزًا أكرب.

 حاول أن تحل أكرب عدد ممكن من األسئلة واالختبارات الكاملة املوجودة باملصادر 	

املذكورة سابًقا (حتى تعتاد عىل االمتحان وطول مدته(.

 قم بقياس أدائك بعد كل اختبار وقارن نتائجك مع االختبارات السابقة ( ملعرفة نقاط 	

ضعفك وأي األجزاء تحتاج منك جهًدا أكرب(.

 	 On Test)و  )TOEFL® PBT Test Strategy and Tips) الصفحات  قم مبراجعة 

Day( من املوقع الرسمي للتوفل والتي تحوي عىل بعض النصائح واملعلومات املهمة جًدا.
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GREدليلك للنجاح والتوفيق يف امتحان الـ
عوض طارق عوض عبدالحليم1

اختبار الـ(GRE )Graduated Record Exam أو اختبار تقييم الخريجني هو إختبار موحد 
ومعتمد تقوم بإعداده وإدارته عاملياً رشكة (ETS )Education Testing Service ، ويعد 

رشطاً أساسياً من رشوط القبول يف برامج الدراسات العليا يف معظم الجامعات األمريكية وبعض 
الجامعات يف الدول األخرى.

يهدف اختبار الـ GRE إىل قياس مقدرة خريجي الجامعات من شتى أنحاء العامل عىل أداء 
الدراسات العليا بشكل موحد بالرغم من اختالف خلفياتهم األكادميية السابقة، وذلك عن طريق 

قياس مقدرة األفراد يف ثالث محاور:

  Analytical Writing الكتابة التحليلية          

Verbal reasoning املنطق اللفظي

Quantitative reasoning املنطق الكمي  

األقسام الكمية واللفظية كلها تتم اإلجابة فيها عرب اختيار إجابة أو أكرث من الخيارات املتعددة 
املعطاة فقط دون الحاجة إىل كتابة إجابة منفصلة. يتم تقديم اختبار الـGRE يف مراكز اختبار 

.ETS مؤهلة ومحددة من قبل

يف عملية القبول للدراسات العليا، يختلف مستوى التأكيد (بني الجامعات وبني األقسام املختلفة 
وترتاوح  واسع،  نطاق  الـGRE عىل  اختبار   يف  الطالب  درجة  أهمية  الجامعات( عىل  داخل 

أهمية نتيجة االختبار من كونها مجرد رشط قبول شكيل إىل عامل اختيار مهم.

أقسام االختبار :
األول هو قسم  القسم  أقسام،  الحاسوب عىل ستة  أجهزة  القائم عىل  العام  االختبار  يحتوي 

الكتابة التحليلية ، ويتضمن مسألتني منفصلتني بتوقيت منفصل.

الكم، وقسم  للمنطق  اللفظي، قسمني  للمنطق  التالية تحتوي عىل قسمني  الخمسة  األقسام 
قد تظهر هذه األقسام الخمسة يف أي ترتيب، والقسم  أو كمياً  إما أن يكون لفظياً  تجريبي 

مهندس إنشايئ خريج هندسة مدنية جامعة الخرطوم 2014 طالب دراسات عليا يف جامعة فريجينيا للتقنية    1

atarig@vt.edu : للتواصل مع عوض .Virginia Polytechnic Institute & State University
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التجريبي اليُحتسب يف النتيجة النهائية، ولكن ال يتم متييزه عن األقسام املسجلة، لذا يتوجب 
عىل املمتحن إعطاء جميع األقسام ذات القدر من األهمية.

قسم الكتابة التحليلية:  
يتكون القسم من سؤالني، املقال التعبريي واملقال النقدي ، لكل منهام 30 دقيقة.

يف املقال التعبريي، يعطى املمتحن 30 دقيقة ليبدي رأيه يف أحد املواضيع العامة 

املختارة من مجموعة مواضيع منشورة عىل موقع الـETS الرسمي ، وهي متاحة 

للممتحنني لالطالع عليها لالستعداد قبل االختبار.

يف املقال النقدي، يعطى املمتحن 30 دقيقة لقراءة مقالة تحتوي عىل عدد من 

الحقائق والفرضيات التي تؤدي إىل خالصة، وعىل املمتحن إيجاد ونقد األخطاء 

يف الفرضيات واملنطق الذي استخدمه كاتب املقالة دون إبداء رأيه الشخيص يف 

موضوع املقالة نفسه، مع إعطاء اقرتاحات توضح كيفية تحسني محتوى املقالة 

املنتقدة.

قسم المنطق اللفظي:
املحتويات  املمتحن يف فهم وتحليل  لتقييم قدرة  اللفظي  املنطق  يهدف قسم 
املكتوبة واستنتاج العالقات بني املفردات ومكونات النص، يتكون كل قسم من 
6 أسئلة إلكامل فراغات، حيث يختار املمتحن كلمة أو اكرث من عدة كلامت يف 
الخيارات املتاحة لإلجابة بحيث تكمل معنى الجملة الناقصة بشكل يتوافق مع 

منطق الجملة وقواعد اللغة اإلنجليزية.

تليها أسئلة مساواة الجملة، حيث يتوجب عىل املمتحن اختيار كلمتني مرتادفتني 
من أصل 6 كلامت معطاة تكمل كل منها الجملة بإعطاء ذات املعنى .

اللغة  اختبارات  يف  القراءة  أسئلة  تشابه  وهي  التحليلية،  القراءة  أسئلة  وأخريا 
اإلنجليزية العادية إىل حد ما، حيث يقرأ املمتحن عدة مقاالت أو محادثات ثم 
يجيب عىل األسئلة التي تليها، ويكمن االختالف يف أن األسئلة ضمنية وليست 
رصيحة كام هو الحال يف بقية االمتحانات، حيث يتطلب السؤال من القارئ فهم 
ما عناه كاتب املقال أو صاحب الحوار باستخدامهم ملفردات معينة وردت يف 
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نص املقال أو الحوار.

قسم المنطق الكمي:
يهدف قسم املنطق الكمي لقياس وتقييم مقدرة املمتحن يف املهارات الحسابية 

الحسابية  الطرق  باتباع  الواقعية  املسائل  وحل  منذجة  عىل  وقدرته  األساسية 

األساسية.

الكمي عىل 8 أسئلة مقارنة، حيث يعطى  املنطق  يحتوي كل قسم من أقسام 

املمتحن كميتني A و B ، ثم يعطى بعض املعلومات ليحدد إذا ماكانت إحدى 

الكميتني أكرب من األخرى، أو إن كانتا متساويتني، أو أنه ليس باإلمكان تحديد 

طبيعة العالقة باملعلومات املعطاة.

ييل ذلك معلومات حسابية من الرياضيات األساسية مبختلف أقسامها من الجرب 

البيانات  واملعادالت الخطية والهندسة واملضلعات والدوائر، تليها أسئلة تحليل 

التي تتكون من أسئلة يف شكل جداول أو رسوم بيانية تُحل باستخدام أساسيات 

الِنسب واإلحصاء واالحتامالت.

تم حديثاً إجراء تعديل جعل من اختبار الـ GRE عىل أجهزة الحاسب تفاعلياً، 

بحيث تزيد صعوبة األسئلة ودرجاتها كلام أدى املمتحن بشكل أفضل، وتقل كلام 

زادت أخطاء املمتحن.

يستغرق إجراء االختبار حوايل 3 ساعات و45 دقيقة، وتعطى دقيقة اسرتاحة بعد 

كل قسم و10 دقائق بعد القسم الثالث.

االختبار الورقي يتكون من 6 أقسام وهو متوفر فقط يف املناطق التي ال يكون 

االختبار  مكونات  نفس  من  ويتكون  متاحا،  الحاسب  أجهزة  عىل  االختبار  فيها 

القائم عىل أجهزة الحاسب اآليل مع انعدام القسم التجريبي.
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 :GMAT اختبار الـ 
 GREهو اختبار مشابه للـ GMAT )Graduate Management Admission Test) اختبار الـ

ولكنه مخصص للراغبني يف االلتحاق بالدراسات العليا يف كليات اإلدارة ، أقسام اختبارات 

الـGMAT تختلف قليالً عن مثيالتها يف الـ GRE ، والرسوم التوضيحية التالية تبني أوجه 

التشابه واالختالف بني االختبارين:
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االستعداد لالختبار:
والدورات  واملواد  الكتب  من  العديد  له  املوحدة  االمتحانات  من  كغريه   GRE الـ  اختبار 

التدريبية املنترشة حول العامل لالستعداد له بأفضل شكل ممكن. الرشكة الرسمية لالمتحان لها 

عدد من الكتب املخصصة للتجهيز لالختبار منها ماهو مجاين ومتاح للجميع ومنها ما يتطلب 

الرشاء، وكلها متوفرة يف املوقع www.ets.org/gre ، ومن أشهر الرشكات املنتجة للكتب وموارد 

االستعداد للـ GRE رشكة magoosh التي لها إىل جانب الكتب تطبيقات للهواتف الذكية أيضاً، 
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ومؤسسة The prinecton review وغريهام الكثري.

االستعداد الٌجيـد قبل وقـت كاٍف من االمتحان عن طريق استـخدام مواد االستعداد الصحيحة 

الزمن املخـصص لها والطـريقة املثىل  والتأقـلم مع نوعـية و كيفية حل األسئلة املختـلفة و 

إلحراز الدرجـة املنشـودة، كمـا يتـوجب عىل املمتـحن أن يدرك سلفـاً أي األقسـام هو الفيصل 

بالنسبـة له, فطالب كليات العلوم التطبيقية ليست باملهم يف تقييمهم مدى معرفتـهم باملفـردات 

املعقـدة و القـواعد اللغـوية الدقيقة، لذا عـادة ما يكـون األهم يًف تقييـمهم عند نظر اللجنة 

الكمي، حيث تتجاهل بعض  القسم  لنتيجة االختبار  العليا  الدراسات  املعنية يف قبول طالب 

الكليات القسـم اللفظـي متاماً و بعضـها يخصصـه للمفـاضلة بني الطالب و نظـرائه املتـقاربني 

يف القسـم الكمي، والعكـس صحيح لطالب الدراسات العليا بالكليات األدبية يف حني أن قسم 

الكتابة التحليلية هو العامل املشرتك حيث يشري إىل مدى مقدرة الطالب يف كتابة بحـوث و 

أوراق علمية محكمة املنطق و املحتوى.

كام يتوجب عىل املمتحن أن يدرك أن كل هذه األطراف مبا فيها ETS تنظر إىل اختبـار تقييـم 

الخريجني إىل جانب التـٌقييم العلمي عىل أنه تجارًة أٌيضا, حـيث يتـوجب عىل املمتحن اإلطالع 

عىل قـدر مناسب من مواد التحضري لالمتحان.

:GRE أهم مراجع و كتب االستعداد الختبار الـ
:GRE The Official Guide to the Revised General Test الرسمي ETS دليل

باسم  املعروف  لالختبار,  الوحيد  الرسمي  الدليل  تقدم   ،GRE الـ اختبار  رشكة ETS، صانعة 
الدليل املوثوق للـ GRE لسبب وجيه، وهو إصداره من قبل نفس الرشكة التي تصدر االختبار، 

و هو أحد أكرث كتب و مراجع االختبار املوىص بها.

هذا الدليل لديه سمعة جيدة ألنه يُِعُدَك بالضبط ملا يجب أن تتوقعه يف االختبار, و يأيت مع 
قرص  اثنان يف  منها  (يتوفر  الكامل  الحقيقي  االختبار  عن  مقتبسة  تجريبية  اختبارات  أربعة 
األسئلة  من  املئات  عىل  الدليل  يحتوي  كام  الحاسوب(،  عىل  االختبار  يحايك  مرفق  مضغوط 
املأخوذة من االختبارات السابقة، و يحتوي عىل وصف تفصييل لكافة أقسام االختبار مبا يف ذلك 
نصائح لإلجابة املثىل عىل كل نوع من األسئلة، ونظرة عامة عىل مقاالت الكتابة التحليلية التي 
سوف تواجه القارئ يف االختبار مبا يف ذلك مقاالت إجابات مختارة مع تقييم مصححي االختبار 

الرسميني لها و توضيح طرق التقييم.
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:Barron’s GRE كتب

.GRE كتاب بارون مبختلف إصداراته هو اسم معروف جيدا يف االستعداد الختبار الـ

هذا الكتاب يحتوي عىل اختبار تشخييص للوقوف عىل نقاط قوة و ضعف القارئ قبل البدء يف 
االستعداد, كام يحتوي عىل اختبارين كاملني ميثالن مناذج كاملة لبنية االختبار الفعيل. باإلضافة 
إىل ذلك، ال يقترص بارون عىل منح اإلجابات لالختبارات و األسئلة الواردة ولكن يقدم تفسريات 
كاملة لإلجابات، كام ميكنك رشاء الكتاب من دخول موقع بارون و الحصول عىل دورة تحضريية 

مجانية وتحميل تطبيق للهواتف النقالة.

:Kaplan’s GRE Premier كتب

تتضمن مجموعة كبالن عىل اسرتاتيجيات وتعليامت شاملة لكافة أقسام االختبار, كام تتضمن 
عىل العديد من أسئلة املامرسة ملساعدة القارئ عىل التأقلم و التعامل مع أقسام االختبار.

للهواتف  تطبيقات  يوفر  رقمي  محتوى  يتضمن  مضغوط  قرص  عىل  الكتاب  هذا  مع  يتوفر 
النقالة ويتيح الوصول إىل محتوى عىل اإلنرتنت يتضمن ما يزيد عن الـ 2200 سؤال مع اإلجابات 

النموذجية لها و 6 اختبارات تجريبية.

تم تجهيز هذا الكتاب باالعتامد عىل مجموعة كبرية من االسرتاتيجيات و الطرق املجربة لضامن 
تحقيق أفضل النتائج, كام تقدم كابالن أيضا الدعم األكادميي من أعضاء هيئة التدريس التابعني 
لها عىل صفحتهم عىل موقع الفيسبوك, باإلضافة إىل منحهم ضامن أنه يف حالة عدم االستفادة 
من املوارد واالسرتاتيجيات املقدمة يف الكتاب للحصول عىل أفضل النتائج املمكنة سوف يحق 

للممتحن حينها املطالبة بإعادة املبالغ التي دفعها كاملة.

االستعداد لقسـم الكتابة التحليليـة:
طريقة االستعداد لهذا القسم قد تكون هي األصعب من بني األقسام الثالثة لالختبار, وذلك 
التي  تلك  أو خيارات متعددة لالختيار منها بعكس  للكتابة  ليس هنالك ضوابط معينة  ألنه 

توجد يف القسمني اللفظي و الكمي.

املقال  يف  لها  االنتباه  و  مراعاتها  املمتحن  عىل  يتوجب  التي  النقاط  أهم  تلخص  أن  ميكن   
التعبريي يف اآليت1 : 

مقتبس و مرتجم من مقال للكاتبة فيفيان كاي عىل موقع  1 
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االبتعاد متاماً عن الحياد و اختيار طرف واضح من أطراف املوضوع (مع أو ضد( الذي 	 
يهمهم  املقاالت  بتقييم  يقومون  الذين  فالقراء  أفضل,  بشكل  عنه  الكتابة  يستطيع 
مدى مقدرة الكاتب عىل الدفاع عن موقفه من موضوع املقالة و ليس املوقف يف 

ذاته.

دعم املقالة بأمثلة واقعية و محددة.	 

تقديم ربط واضح بني األمثلة املقدمة و موقف الكاتب من املقالة.	 

استخدام ترصيحات حادة تبني مدى ثقة الكاتب من موقفه, و االبتعاد عن الكلامت 	 
التي تدل عىل الشك أو الرتدد.

أفضل ما ميكن أن يختم به الكاتب املقال التعبريي هو دحض الطرف اآلخر و تلخيص 	 
نقاط قوة موقف الكاتب.

أما يف املقال النقدي, يقدم دليل ETS الرسمي1 النصائح التالية للممتحنني:

إلقاء نظرة عامة عىل املقال املقدم و محاولة استخراج األخطاء البدهية و إستنتاج 	 
مخرجات بديلة للفرضيات التي استند عليها كاتب املقال.

املقال 	  كاتب  عليها  استند  التي  الفرضيات  صحة  دحض  أو  البديلة  املخرجات  بيان 
تدعم صحة  أمثلة  استخدام  و  األسباب  بيان  مع  مبارشة,  و  واقعية  بطريقة  املنتقد 

نظريات كاتب الرد.

املنتقد أفضل و أقوى من حيث املنطق و 	  كتابة توجيهات تبني كيفية جعل املقال 
املحتوى. 

ما تم ذكره سابقاً،  الـ GRE بشكل عام, منها  اختبار  املختصة يف  الكتب  العديد من  هنالك 
تخصص بعض الفصول لقسم الكتابة التحليلية، أو الكتب املخصصة تحديداً لهذا القسم, لكن 
Writing Skills for the GRE/ أفضل كتاب مختص يف هذا القسم دون منازع هو كتاب

GMAT لكاتبه مارك أالن ستيوارت.

grockit.com/blog/gre/2012/02/10/7-tips-for-a-perfect-issue-essay 

جزء من النص مقتبس و مرتجم من الدليل الرسمي لإلختبار, إصدار 2010, ص13.  1
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الكتاب يوفر توجيهات ممتازة للتخطيط ثم كتابة املقاالت النقدية و التعبريية, منها تخصيص 
وقت معني يف البداية لعملية العصف الذهني, و وضع النقاط يف ترتيب منطقي محكم ثم 
كتابة املقال وفقاً لألسس التي يقيم عليها مصححو االختبار الرسميون, كام يوفر العديد من 
من  مختارة  مواضيع  و  السابقة  االختبارات  يف  توجد  التي  للمواضيع  املميزة  الردود  مقاالت 

القامئة املتاحة عىل املوقع الرسمي لالختبار.

االستعداد للقسم اللفظي:
القسم اللفظي هو أصعب أقسام االختبار لغري الناطقني الرسميني باللغة اإلنجليزية, بل وحتى 

لبعض الناطقني بها.

صعوبة القسم تكمن يف أنه يتطلب من املمتحن أن يزخر برتسانة لغوية أكرب بكثري من تلك 
التي يحتاجها يف عامة مجاالت حياته, فأسئلة ملئ الفراغات و مساواة الجمل تتضمن العديد 
من الكلامت و املفردات التي يتوجب عىل املمتحن معرفتها جيداً وربط املرتادف واملتناقض 

منها.

معظم كتب و مراجع التحضري الختبار الـGRE تقدم قوائم عادة ما تكون من الـ 1000 كلمة 
األكرث وروداً يف اإلختبار, و التي قد يعرف املمتحن العديد منها سلفاً, لكن حفظ هذه الكلامت 
يعتمد نسبياً عىل قدرة  التحرض لالختبار و  ما يكون أصعب جزء يف  بينها عادة  العالقات  و 

املمتحن عىل الحفظ.

أحد أفضل الطرق لحفظ الكلامت و العالقات بينها هو تطبيق Magoosh Flashcards الذي 
تفاعلية  بطريقة  بينها  العالقات  و  الكلامت  يقدم  وهو  الذكية,  لألجهزة  مجاين  بشكل  يتوفر 

مميزة تسهل كثرياً عملية الحفظ عىل املمتحن.

اللفظي يكون عن طريق املواظبة عىل قراءة  القسم  القراءة يف  أما االستعداد األمثل لجزئية 
من  العديد  عىل  االختبار  يحتوي  بشكل خاص, حيث  األمريكية  للصحف  الصحفية  املقاالت 
املفردات و الجمل غري املبارشة التي يكرث استخدامها يف املقاالت الصحفية, كام متثل قراءة هذه 
لزيادة  فعالة  ولكن  بطيئة  السابقة طريقة  االختبارات  املقاالت يف  قراءة  إىل  إضافة  الصحف 
اللفظي و  القسم  بقية جزئيات  أدائه يف  املمتحن عىل تحسن  الذي يساعد  اللغوي  املخزون 

قسم الكتابة التحليلية.
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االستعداد للقسم الكمي:
القسم الكمي قد يكون األسهل يف اختبار الـ GRE بالنسبة لألغلبية حتى عىل خريجي الكليات 
األدبية, حيث إن األسئلة ال يخرج محتواها عن الرياضيات األساسية الخاصة باملرحلة الثانوية, 
و التي تتضمن الحساب و الجرب و األساسيات الهندسية إضافة إىل اإلحصاء و تحليل البيانات, 

وال تشمل األسئلة أقسام الرياضيات املتقدمة من الدوال الهندسية أو الحسبان و غريهام.

أهم ما يتوجب عىل املمتحن أن يضعه يف الحسبان عند اإلجابة عىل كافة أسئلة القسم الكمي 
هو:

كل األعداد يف األسئلة أو اإلجابات هي أرقام حقيقية حيث ال يحتوي القسم عىل أسئلة 	 
لها عالقة باألرقام املركبة.

الرسومات التوضيحية املرفقة ليس بالرضورة أن تكون مرسومة بالقياسات الصحيحة.	 

االستعداد للقسم الكمي يختلف عن سابقيه بأنه لن يتوجب عىل املمتحن تعلم أساليب 	 
كتابة أو كلامت جديدة, حيث يتوجب عليه فقط إعادة تركيز قوانني الرياضيات األساسية 
ثم العمل عىل حل العديد من األسئلة و االختبارات السابقة للتعود عىل زمن اإلجابة و 

طريقة األسئلة التي ما تكون مخادعة يف معظم األحيان.

الكتب التي تم ذكرها سابقاً جميعها توفر رشحاً وافياً لنوعيات األسئلة يف القسم الكمي إضافة 
إىل الطرق املثىل لإلجابة عليها, و ميكن أن يضاف لهم أيضاً كتاب Cracking The GRE الذي 
الحل ألسئلة  و  التفكري  يف  ممتازة  أساليب  املحلولة  االختبارات  و  األسئلة  إىل  باإلضافة  يقدم 
الوقت مقارنة  الكثري من  املمتحن  أساليب مجربة و مختربة توفر عىل  الكمي، وهي  القسم 
باألساليب االعتيادية، حيث أن عاميل الوقت و األسئلة املخادعة هام العدو األوحد للممتحن 

يف هذا القسم.
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أين ميكنك البحث عن املنح األكادميية للدراسات العليا؟

وكيف تحصل عليها؟ 
 د.سناء صديق جميل1

سأتناول يف هذا املقال أين ميكنك البحث عىل املنح األكادميية إلكامل دراستك العليا؟ وكيف 
ميكنك الحصول عىل املنحة املتناسبة مع خططك الدراسية بعد معرفتها؟ وسأقسم املقال لثالث 

خطوات : االستعداد والبحث والتقديم .

الخطوة األولى: االستعداد:
ال يخفى عن الباحث عن املنح تعدد املصادر و املواقع املحتوية عىل املعلومات املفيدة. و لكن 
يف اعتقادي أن أفضل طريقة للبحث عن قبول و منح دراسية للدراسات العليا يبدأ بتنظيم الزمن 
ثم وضع خطة عمل مالمئة مع االستعانة بجداول ملتابعة سري البحث. باإلضافة اىل االشرتاك يف 
مختلف الورش املقامة سواء بواسطة املؤسسات التعليمية, ممثيل السفارات أو حتى املحارضات 

املقامة بواسطة املبادرات أو الجهود الشخصية.

من املالحظ أن العديد من الطالب يتخوفون من التقديم معتقدين ان هناك من هو أحق منهم 
و بهذا يرتكون املجال ملن هو أكرث ثقة منهم بنفسه للحصول عليها, و لهذا عليك االبتعاد عن 
التفكري السلبي واليأس وعليك املحافظة عىل طموحك ثم التقديم للمنح مبارشة من غري تردد و 

بصورة منتظمة.

إن عىل الباحث عن املنح التحيل بالصرب و أن يضع يف حسبانه أن عملية البحث قد تستغرق 
سنة إىل سنتني, وعليك خالل هذه الفرتة تطوير مهاراتك يف مختلف املجاالت و الحفاظ عىل 

الحافز لديك, فيمكنك عىل سبيل املثال االهتامم بتطوير قدراتك يف املجاالت اآلتية: 

صيدالنية و باحثة و محارض. تخرجت يف العام 2009 يف كلية الصيدلة, جامعة الخرطوم مبرتبة الرشف األوىل   1

ونالت العديد من الجوائز األكادميية. قبل التحاقها بالدراسات العليا عملت كمساعد تدريس بقسم علم األدوية. أُختريت 

كواحدة من 4 حائزين عىل املنحة املقدمة من السفارة اليابانية يف السودان يف العام 2011 إلمتام درجة املاجستري يف جامعة 

تشيبا باليابان. حازت مؤخراً عىل منحة أكادميية مرموقة إلمتام رسالة الدكتوراه و ذلك يف جامعة فورزبرق باملانيا. للتواصل 

مع سناء: 
Sanaa_siddig@hotmail.com
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تطوير مهارات البحث و نشر األوراق العلمية:

من املعلوم النقص يف الجانب البحثي للمؤسسات التعليمية يف السودان  نظراً إىل 
شح املوارد املالية، ولكن عىل الطالب االجتهاد لتطوير مهاراته البحثية و اكتساب 
خربات مختلفة ومن املمكن أن يكون ذلك عن طريق التعاون من معاهد البحث 

املتوفرة بدوام جزيئ عىل فرتات محددة من الزمن. 

منح  الحصول عىل  فرص  تزيد  التي  الكفاءات  أهم  من  العلمية  األوراق  نرش  يعد 
بصورة مؤثرة خاصة للباحثني عن مقاعد لدراسة الدكتوراه.

امتحانات اللغة اإلنجليزّية واللغات اإلضافية: 

الرباعة يف اللغة اإلنجليزية تحدثاً وكتابة تعد من الرشوط األساسية ويف أغلب األحيان 
يطلب من الطالب األجانب إثبات براعتهم يف اللغة اإلنجليزية من خالل الجلوس 

لالمتحانات املعتمدة مثل اآليليتس أو التوفل و غريها. 

بالتايل فرص  و  الطالب  بروز  لغات أخرى سيزيد من مدى  أو  لغة  بالتاكيد إضافة 
منافسته. نظراً ألن الطالب قد يحتاج فرتة ُمقَدرة من الزمن لصقل مهاراته يف اللغات, 

من األفضل تطوير مهارات القراءة, الكتابة و التحدث منذ الصغر.

الطالب تحديد االمتحان املطلوب للفرصة املحددة قبل فرتة كافية من  مهم: عىل 
الزمن للتسجيل و االستعداد، الن امتحان التوفل عىل سبيل املثال يقام ٣ مرات فقط 

يف السنة يف دولة السودان.

االستعداد للمقابالت و االمتحانات الشفوية:

إن الخطوة التالية لقبول طلبك املبديئ هي املقابالت الشخصية. ولذلك من األفضل 
االستعداد أيضا لهذا النوع من املقابالت حيث عليك إثبات جدارتك و رشح مجاالت 
البحث التي تثري اهتاممك و خططك املستقبلية باللغة اإلنجليزية بطريقة واضحة و 
سلسة. من أكرث العوامل التي تثري اهتامم املحكمني هي إظهار شغفك فعليك تطوير 

مهارات االتصال لديك والبحث عن  الطرق املالمئة إلظهار شغفك.

العمل التطوعي:

من املجدي االنخراط يف األعامل التطوعية ليس من الناحية اإلنسانية فحسب, و لكن 
ألن العمل يف املجال الطوعي يعكس مدى وسع أفق الطالب واهتاممه مبختلف القضايا.
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االستعداد و التخطيط من وقت مبكر قدر اإلمكان:

األفضل وضع  التأجيل. فمن  و  التسويف  االبتعاد عن  و  املثابرة  و  الجدية  العوامل  أهم  من 
جداول ملعرفة مطلوبات و فرتات التقديم املختلفة, باإلضافة إىل املؤهالت املطلوبة ( انظر اىل 
الجدول املرفق(. و من األفضل تخصيص ساعتني يومياً أو ما يتسنى من الوقت بصورة منتظمة 

للبحث و التقديم ومتابعة مجرى التقدميات السابقة.
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الخطوة الثانية: أين يمكنك البحث على المنح األكاديمية إلكمال دراستك 
العليا ؟

1 - سفارات الدول المختلفة: 

هناك العديد من الدول التي توفر فرص للدراسات الجامعية بطريقة منتظمة و سنوية عرب 
سفارات دولها للسودان, عىل أمل أن يعود الخريج يف املستقبل و يساعد يف تنمية السودان 
إىل جنب مع خلق  ثقافياً وعلمياً ويساعد يف تنمية و تطوير مجاالت البحث املتعددة جنباً 

عالقات مع قادة السودان املستقبليني و صناع القرار باإلضافة إىل نرش ثقافة البلد املضيف.

املزايا:

-  توفر عدد معني من الفرص عىل سبيل املثال أربع أو خمس فرص سنوياً لكل منحة 
وعادة ما تكون منح كاملة شاملة مصاريف الجامعة و املعيشة.

- هذه املنح غالباً ما تكون متاحة للطالب من مختلف املجاالت. 

و  الطلبة درسوا يف مؤسسات  أن  يعني  الدولة, مام  نطاق  تتم عىل  املنافسة  إن   -
ظروف متشابهة. 



الَدِليُل اإلرَشاِدُي لطالِب الَبَكاُلورُيوِس و الِدَراَساِت الُعْليا في السوداِن

243

املساوئ:

- الشهرة الواسعة لهذا النوع من املنح مام يعني أن هنالك أعداد مهولة من الطالب 
املتنافسني عىل فرص تعد عىل أصابع اليد الواحدة.

تدريسية,  خربة  لديهم  الذين  الطالب  و  الجامعات,  ألساتذة  أفضلية  هنالك  إن   -
ألنهم يف الغالب يستطيعون نقل ما تعلموه لألجيال املستقبلية, مام يعني االستفادة 

القصوى من هذه الفرص.

ميكنك النظر يف مواقع املنح اآلتية عىل سبيل املثال ال الحرص: 

1- منح منظمة خدمة التبادل األكادميي )داد( األملانية: 

فرتة الدكتوراه كاملة, يف كل املجاالت.

فرتة التقديم: شهر سبتمرب.

 http://www.khartum.diplo.de/Vertretung/khartum/en/08/DAAD/DAAD
scholarships Sudan.html

2-  منحة هيئة فولربايت املقدمة من الحكومة األمريكية:  

تغطي فرتة سنة واحدة للامجستري فقط يف مختلف املجاالت .

http://photos.state.gov/libraries/sudan/328671/index/2016sudan-fulbright-
 program-approved.pdf

3- منحة جمهورية الصني الشعبية:

فرتة املاجستري أو الدكتوراه كاملة، يف كل املجاالت.

فرتة التقديم: شهر يناير و فرباير.

http://www.csc.edu.cn/laihua/newsdetailen.aspx?cid=66&id=3074

4- املنحة  املقدمة من الحكومة اليابانية عرب السفارة اليابانية:

فرتة التقديم: شهر إبريل.
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http://www.sdn.emb-japan.go.jp/itpr_en/scholarship2015.html

5- منحة شيفينينغ املقدمة من الحكومة الربيطانية و بعض املنظامت السودانية الرشيكة:

الدولية,  التنمية  االتية:  املجاالت  تفضل  املاجستري،  لدراسة  واحد  عام  املنحة  مدة 
الصحافة،  اإلعالم،  اإلنسان،  حقوق  والحكم،  القانون  االقتصاد،  الدولية،  العالقات 

الطاقة و العلوم البيئية.

فرتة التقديم: شهر اغسطس.

http://www.chevening.org/sudan/

6- منحة الحكومة الرتكية:

فرتة املاجستري أو الدكتوراه كاملة، يف كل املجاالت.

فرتة التقديم: شهر يناير و فرباير.

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/turkiye-burslari/turkiye-
burslari-tanitim-materyalleri

2- المنح المقدمة عبر المنظمات و البنوك الدولية:

تقدم هذه املنح عرب املنظامت الدولية لتنمية املهارات والقدرات أساساً وثانياً لتدعيم مشاركة 
املعرفة بني الدول املختلفة.

1-  منحة البنك اإلسالمي للتنمية:  

فرتة الدكتوراه كاملة يف كل املجاالت و يف مختلف الدول .

فرتة التقديم: شهر ديسمرب.

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://
c28c70fde436815fcff1257ef5982a08

2- منحة البنك الدويل:  

فرتة املاجستري أو الدكتوراه كاملة يف كل املجاالت.

فرتة التقديم: شهر يناير و فرباير.
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/0,,menuP
K:551559~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:551553,00.html

و  األسيوية  األوروبية,  األمريكية,  الجامعات  مختلف  من  المقدمة  3-المنح 
العربية:

هناك العديد من املنح الكلية أو الجزئية التي تغطي مثال تكاليف الدراسة فقط أو جزءاً منها, 
و هذه املنح متعددة و متنوعة باختالف الجامعات, التخصصات و املجاالت. و ميكن البحث 

عنها عن طريق اإلنرتنت, أو عرب االشرتاك مبحركات البحث عن املنح مثل:

www.studyabroad.com

www.scholarships.com

وهنا يستطيع الطالب إعداد قامئة مرتبة بالكليات التي يرغب التقديم إليها و االلتحاق بها 
بعد دراسة برامجها الدراسية, الظروف املعيشية و مدى مالءمتها مع وضعه الدرايس و املايل.

مهم: يجب عىل الطالب قراءة رشوط املنح بتأن ومتعن و تحديد مدى مالءمة مجاله و خرباته 
مع املنحة و تعد هذه من أهم الخطوات لتجنب إضاعة الزمن.

مهم: ال تكتفي بالتقديم ملنحة واحدة أو منحتني فقط بل يجب عليك التقديم ملختلف املنح 
املالمئة يف الجامعات و البلدان املختلفة لزيادة فرص فوزك بها.

الخطوة الثالثة: التقديم:
عندما يبدأ الباحث عن املنح رحلة بحثه سيجد أن هناك العديد من املطلوبات املتامثلة بني 

املنح املختلفة, و لهذا من األفضل تجهيز ما ييل عىل سبيل املثال ال الحرص:

مقرتح بحثي: 

من األفضل أن يوسع الطالب معرفته مبجاالت البحث املختلفة خالل سنني دراسته, 
و بعد تحديد مجال البحث املرغوب عليه االطالع عىل األبحاث املنشورة يف املوضوع 

املحدد وبهذا ميكنه تحديد فجوة املعرفة.

ذوي  عىل  عرضه  جدا  املجدي  من  املطلوبة  باألسس  البحث  مقرتح  كتابة  بعد  و 
االختصاص لتمحيصه و تعديله. عىل الطالب اتباع األسس املعلومة للكتابة العلمية و 
تجنب الرسقة األدبية حيث إنه من السهل جداً اكتشاف أي خداع بواسطة الربمجيات 
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اإللكرتونية

مهم: من املهم جداً تعديل املقرتح حسب رشوط املنح املختلفة مثل عدد الصفحات, 
إن  حيث  التكاليف.  أو  الزمنية  الجداول  مثل  محددة  متطلبات  أو  اإلسهاب  مدى 
باستبعاد  كفيل  املنحة  مواصفات  يف  املذكورة  الرشوط  من  واحد  برشط  اإلخالل 

الطالب من املنافسة.

الدورات الوثائق و الشهادات:

السابقة  الفرتة  خالل  املمنوحة  الشهادات  بكل  االحتفاظ  و  استخراج  املهم  من 
تطوير  املهم  من  و  املسؤولة,  املؤسسات  من  مصدقة  و  االنجليزية  للغة  مرتجمة 

الذات باستمرار بحضور الدورات, و ارفاق شهاداتها الحقاً مع استامرة التقديم.

امتحانات معينة:

الجامعات  للقبول. فمثالً  امتحانات معينة كرشط  او  املنح تطالب بشهادات  بعض 
األمريكية تطلب امتحان GRE العام أو املتخصص كرشط أسايس, و هذا االمتحان 
يتاح الجلوس له ثالث مرات سنوياً فقط، ولهذا التخطيط املبكر ميثل أهمية قصوى.

رسالة الدافع:

عليك إيجاد طرق إبداعية لكتابة املقاالت املطلوبة من رسالة دافع و غريه, حيث 
عليك أن ترشح ملاذا أنت الشخص األكرث مالءمة للمنحة املعينة, باإلضافة إىل سبب 
لالستفادة مام  فعله مستقبال  تنوي  ما  و  املعني  البحث  للجامعة و مجال  اختيارك 
املنحة,  منح  دوافع  ملعرفة  إجراء بحث مصغر  املفيد  من  دراستك,  اكتسبته خالل 

حتى يتسنى لك كتابة رسالة تتوافق مع أهداف و دوافع املنظمة املعنية.

خطابات التوصية:

عليك االهتامم برتك انطباع جيد عنك يف مكان الدراسة و العمل, ألنك ستلجأ لرؤسائك 
الحقاً لكتابة خطابات التزكية, إلثبات مهارتك و مدى جديتك يف الدراسة و العمل. و 
من األفضل اإلحتفاظ مبعلومات و طرق االتصال بعدد منهم إلدراجهم الحقاً كمصدر 
بعد أخذ اإلذن منهم, يفضل اختيار األساتذة ذوي اإلنجازات املتعددة. ال تنىس تذكري 
أساتذتك و مرؤوسيك بإرسال خطاب التزكية قبل فرتة مالمئة من املوعد النهايئ، و 
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شكرهم الحقاً ملساعدتك.

ملء اإلستامرات:

من املهم جداً رسد مختلف املهارات، الخربات لديك، وبالتأكيد ال تنىس إضافة أي 
جائزة أو شهادة ترشيفية حصلت عليها مسبقا. عليك ترتيب وثائقك حسب الرتتيب 
املطلوب يف متطلبات املنحة.  من األفضل ملء البيانات يف استامرة إضافية أوال قبل 
ملء االستامرة الرسمية. إذ إن تسليم استامرة غري مرتبة أو نظيفة سيعكس انطباعا 
قبولك  حال  ملراجعتها  التقديم  استامرات  من  نسخ  إعداد  املجدي  من  عنك.  سيئاً 

للمراحل التالية. و لإلستعانة بها يف أي تقدميات الحقة.

كن مميزاً:

من املهم جداً وضع طابع خاص و مميز يف استامرة التقديم, ألن املحكمني يراجعون 
لكن  و  غريه،  و  مهارات  و  ممتازة  شهادات  من  الروتينية  االستامرات  من  العديد 
عليك عدم التقليل من شان أهمية وضع ملسة خاصة ألن ذلك سيجذب انتباههم و 

سيسهل تذكر طلبك.

التسليم قبل فرتة كافية من املوعد النهايئ: 

عليك تجنب الخطأ الذي يقع فيه غالب الطالب من التأجيل غري املرغوب. فعليك 
إعداد ومراجعة وثائقك قبل فرتة كافية من الزمن حتى يتسنى لك اعطاء االستامرة 
ملن هو أكرث خربة منك ملراجعتها. و ذلك لتجنب اإلزدحام خاصة يف املواقع اإللكرتونية.

أو غريه سيعرض  وثائق  و  التقديم من معلومات  استامرة  نقص يف  أي  أن  املعلوم  مهم: من 
عرض  املفضل  من  املعينة.  للمنحة  مالءمته  مدى  عن  النظر  بغض  الكيل  لإلستبعاد  الطالب 
الخربة. قم مبراجعة  أو عىل األساتذة ذوي  الحصول عليها  االستامرة عىل من نجح مسبقاً يف 
االستامرة عدة مرات و اهتم بأصغر التفاصيل, و تجنب األخطاء النحوية و اللغوية, لتجنب 

إعطاء انطباع يسء.

ال تقع فريسة ألي مؤسسة أو مكتب يدعي مساعدتك للحصول عىل املنح بدفع مبالغ من 
املال. إذ أن هذه املنح مجانية و التقديم إليها يكون عرب التقديم املبارش للمكتب املسؤول, 
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وميكنك االستعانة مبعارفك أو أساتذتك ملعرفة الطرق الصحيحة واملهنية للتقديم.

إن متكنك من الحصول عىل منحة دولية ال يعني فقط حصولك عىل املؤهل املعني بعد اجتيازك 
فرتة الدراسة و البحث بنجاح, و لكن هذه التجربة سوف تزيد بالتاكيد فرص توظيفك, ألن 
اختيارك من بني اآلالف يعني مدى متيزك, مثابرتك و تركيزك مام سيعطي الكثري من اإلشارات 

اإليجابية لقبولك يف مختلف املؤسسات.
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دليل الحصول عىل منحة دراسية

الربوفيسور سعاد الصادق بدري1

السودان والمنح الدراسية:
عندما نقوم بدراسة الوضع الراهن، نجد أن هنالك عىل الساحة عدد ال يستهان به من املنح 
الدراسية، تستهدف السودانيني ضمن أطر مختلفة، مثال حسب االنتامء لدول العامل الثالث، أو 
دول رشق إفريقيا، أو الدول العربية أو اإلسالمية. هذة املنح متاحة من قبل قاعدة عريضة من 
املانحني، من دول العامل األول والثاين، يف أمريكا، أوروبا، آسيا وأسرتاليا. كام أن هنالك عدداً ال 
يستهان به من املنح من قبل بعض الهيئات واملنظامت العاملية ، كاألمم املتحدة والبنك الدويل 
واملجلس الثقايف الربيطاين وأمثالهم. بينام تقوم بعض الجامعات الكربى ىف العامل بطرح عدد ال 

يستهان به من املنح الدراسية، لجذب الطالب املتميزين لاللتحاق بهيئاتها الطالبية.

ميكن املالحظة بأن الصفة الغالبة عىل تلك املنح املتاحة حالياً، كونها ال تقع تحت إطار اتفاقيات 
معينة، وال تتضمن رشوطاً معينة بني الدول أو املؤسسات. بل التقديم لتلك املنح يتم بصورة 
فردية، يقوم فيها املتقدمون بتحمل كامل املسؤولية ىف كل خطوات التقديم، مبا ىف ذلك توفري 
املتطلبات والتخاطب مبارشة مع املانحني. و حالياً بالنسبة للسودانيني فإن عدداً معقوالً من 
املنح يتم اإلعالن عنها محليا، بواسطة السفارات أو الهيئات الثقافية املمثلة بالخرطوم، حيث 
ينضوي الغالب األعظم لتلك املنح تحت مظلة الدراسات العليا. بينام نجد أن عملية التقديم 
املانح  فالطرف  للطرفني،  جمة  مكاسب  تحمل  السودان،  من  الطالب  جانب  من  املنح  لتلك 
يكسب انضامم النابهني من أبناء وبنات السودان لتلك الرصوح العلمية، إثراء ملحصلة البحث 
العلمي، والتي من خاللها يقاس تقدم تلك الجامعات وبالتايل الدول والهيئات صاحبة املنحة. 

سعاد الصادق بدري (Adjunct Professor(-  جامعة األحفاد للبنات مدرسة اإلرشاد والتدريب والتنمية   1

الريفية. درست بكالوريوس العلوم يف الهندسة الكهربائية/جامعة الخرطوم، السودان. ثم  ماجستري العلوم يف الدراسات 

البيئية/جامعة الخرطوم، السودان. ثم دكتوراه ىف الجغرافيا/جامعة الخرطوم، السودان. شاركت كزميل يف برنامج بحوث 

مياه النيل/ جامعة بريقني، الرنويج. ثم زمالة ما بعد الدكتوراة/جامعة دندي، اسكتلندا. ثم  زمالة برنامج هيوبرت همفري/ 

جامعة كاليقورنيا بديفس. وهي كذلك عضو يف مجموعة برامج املياه القيادية بجامعة ماكامسرت-كندا، و عضو مجلس إدارة 

مركز هاميلتون الحرضي للخدمات املجتمعية-كندا، وعضو لجنة مجلس مدينة هاملتون االستشاري للمهاجرين والالجئني-

كندا. للتواصل مع بروفيرس سعاد:
sbadri@ucdavis.edu
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كام نجد أن املنح املتاحة داخلياً يف الوقت الحايل تتسم بالتنافس العايل مام يستلزم الجدية 
وااللتزام بقواعد صارمة ىف إجراءات التقديم. تجدون  حرصاً لعدد من تلك املنح ىف الجدول 

أدناه، مع تبيان مصادرها، الفئة املستهدفة وبعض العوامل األخرى.

الدولة نوع املنحةاسم املنحة
املانحة

ممثلها ىف 
السودان

مالحظاتاملقابلة الشخصية 

مجموعة 
مختلفة

-زماالت: 
همفري، 
فلربايت، 
مانديال، 

-تدريب،تبادل 
طاليب

الواليات 
املتحدة

إدارة 
العالقات 

العامة 
بالسفارة

السفارة
http://sudan.usembassy.
gov/publicaffairssection/
educationusa.html

-شفننج 
-أخرى 

-ماجستري
-ماجستري/
دكتوراه/ 

مابعد 
الدكتوراه/

تدريب

اململكة 
املتحدة

-املركز الثقايف 
الربيطاين

-مبارش

-املركز الثقاىف 
الربيطاىن

-مبارش/اإلنرتنت/
ال يوجد

http://www.chevening.org/

األملانية

ماجستري/
دكتوراه/ 

مابعد 
الدكتوراه/

تدريب

أملانيا
ادارة دااد 

مبعهد جوتة
إدارة دااد مبعهد 

جوته
https://www.daad.de/
deutschland/stipendium/en/

االتحاد 
الفيدرايل 

السويرسي

-أخرى

-دكتوراه/ 
مابعد 

الدكتوراه/
زمالة بحثية
-ماجستري/
دكتوراه/ 

مابعد 
الدكتوراه

سويرسا
- السفارة

- مبارش
السفارة

http://www.sbfi.admin.ch/
themen/01366/01380/02593/
index.html?lang=en
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الهولندية

ماجستري/
دكتوراه/ 

مابعد 
الدكتوراه/

تدريب

هولندا
التقديم 

مبارش
- اإلنرتنت/ 

ال يوجد
https://www.studyinholland.nl/

الدول 
اإلسكندنافية

ماجستري/
دكتوراه/ 

مابعد 
الدكتوراه/

تدريب

السويد/
الرنويج/

الدمنارك/
فنلندا

التقديم 
مبارش+اتفاقيات 

ثنائية ما بني 
املؤسسات

- اإلنرتنت/ ال 
يوجد

https://www.
universityadmissions.se/en/
All-you-need-to-know1/
/Finding-out-more/Key-dates

اإلتحاد 
األوروىب

ماجستري
 Erasmus
 Mundus

اإلتحاد 
األوروىب/
الربامج 

تشمل                                         
عدة دول

- اإلنرتنت- مبارش

http://eacea.ec.europa.eu/
erasmus_mundus/funding/
scholarships_students_
academics_en.php

ماجستري/الرتكية
دكتوراه/

تركيا
- السفارة

- السفارة
http://www.turkiyeburslari.
gov.tr/index.php/en/turkiye-
burslari/burs-programlari

األسيوية
ماجستري/

دكتوراه/ ما 
بعد الدكتوراه

الهند/
ماليزيا/
كوريا/
اليابان

- السفارة
- مبارش

- السفارة
- ال يوجد

http://www.studyinkorea.
go.kr/en/sub/overseas_info/
korea_edu/edu_scholarship.do
http://www.hotcoursesabroad.
com/study/international-
scholarships/malaysia/qn/
cn/114/qid/catid/scholarship.
html
http://www.sdn.emb-japan.
go.jp/itpr_en/scholarship2015.
html
http://www.eoikhartoum.in/
sudan.php?key_s=32
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خطوات التقديم للمنح :
تقوم الجهات املانحة بتقييم قدرات املتقدمني من خالل لوائح ثابتة تحوى إجراءات وخطوات 
للدراسة  والطموح  التأهيل  ذوي  عىل  لزاما  كان  هنا  ومن  منحة.  نوع  لكل  مفصلة  التقديم 
والتي  التقديم  للتحكم ىف خطوات  الفردية  املهارات  إتقان  يحرصوا عىل  أن  السودان،  خارج 
هي الوسيلة الوحيدة للحصول عىل تلك املنح الدراسية. كام وأنه لكل من أنواع املنح الدراسية 
متطلبات محددة وخطوات خاصة بها، ولكن بصفة عامة تبدأ تلك الخطوات جميعها بتوفري 
معلومات أساسية تسمح للمتقدمني التعريف بأنفسهم من خاللها، عىل أن يرتك ذلك انطباعاً 
جيداً لدى املانحني، ومربراً قوياً ال يدع مجاالً للشك بجدوى استحقاقهم لنيل املنحة. ما ييل 
من نقاط تتطرق لتلك الخطوات كل عىل حدة، ومع تناول بعض التفاصيل املتعلقة مبهارات 

التقديم.

الخطوة 1: البحث عن املنح املناسبة واملعلن عنها :

نحمد الله عىل نعمة اإلنرتنت، فهو بوابة متسعة للمعرفة ىف شتى املجاالت، وال تختلف املنح 
بيانات  لقواعد  وافياً  العنكبوتية طرحاً  الشبكة  فنجد من خالل  القاعدة،  الدراسية عن هذه 
للعديد من املنح الدراسية، سواء بشكل مبارش من أصحابها، أو من خالل املنشورات والدوريات 

ذات الصلة. 

فام عىل الراغبني بالحصول عىل املنح الدراسية إال متابعة منشورات املنح املختلفة ، واالشرتاك 
الدراسية  املنح  يف  باملستجدات  مبارش  اطالع  عىل  الجميع  يكون  حتى  األثريية،  دورياتها  يف 
املتاحة، ومن ثم عدم تفويت التحديثات ىف املعلومات األساسية وبقية التفاصيل، مبا يف ذلك 

مواعيد انتهاء التقديم. 

كذلك يجب اإلشارة هنا إىل نقطة مهمة وهي أن مطابقة املنح الدراسية املطروحة مع أهلية 
التفاصيل  ذلك  يف  مبا  منحة،  لكل  املختلفة  املعايري  استيفاء  خالل  من  تتم  الفردية  املتقدم 

املختلفة، مثل املجال واملستوى األكادميي. 

فإذا وضعنا ىف الحسبان أن التنافس عىل املنح الدراسية أحيانا يكون قويا جدا  فيمكن للمتقدمني 
حينها زيادة الفرصة يف الحصول عىل املنح، بصورة عامة،عن طريق التقديم ألكرب عدد ممكن 

من املنح املشابهة والتي تطابق مواصفاتها مؤهالت املتقدم.

وهنا أرجو أن أرفق روابط لعدد من قواعد بيانات املنح املعروفة، والتي يتفق معظم املتعاملني 
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معها عىل جديتها وفائدتها.

http://www.scholars4dev.com/

http://scholarship-positions.com/

http://www.wemakescholars.com/scholarships-search.php

الخطوة 2: التأكد من التأهل ومطابقة الرشوط :

الذين  لتناسب األشخاص  التي تم تصميمها بصورة خاصة  الدراسية  املنح  العديد من  هنالك 

تنطبق عليهم مواصفات معينة، ومن خالل االطالع الدقيق عىل املواصفات والتفاصيل املتطلبة 

للمنحة الدراسية، ميكن التأكد من تلبية املتقدم للمعايري املطلوبة، مثال لذلك:

الجنسية: دول بالتحديدالنوع: رجال/نساء
العمر: وعموما يفضل 

الشباب
املوقع الجغرايف: 
اسيا، إفريقيا، ..

التميز األكادميي:
تقدير معني، كالحصول 

عىل درجة امتياز أو  
جيد جدا

الدراسة يف مجال معني: 
كاآلداب، الطب، الهندسة 

أو الفنون

الدراسة يف مستوى معني: 
املستوى الجامعي أو 

الدراسات العليا

عىل حسب 
الفصول الدراسية: 

خريف، شتاء، 
ربيع، صيف

الخطوة 3: جمع املعلومات الخاصة بك :

ملء  إىل  بحاجة  األرجح  عىل  املتقدم  فإن  دراسية،  منحة  عىل  للحصول  بطلب  التقدم  عند 
االستامرات وإرفاق الوثائق الشخصية واألكادميية املطلوبة لدعم الطلب. وهي قامئة طويلة، 

تشمل:

خطابات توصية أكادمييةالشهادات الدراسيةالسجل األكادميي

إثبات الجنسية أو اإلقامة و الحالة (مثل 
شهادة امليالد، جواز السفر(

مناذج للمهارات التعبريية 
وتوضيح أهداف التقديم 

للمنحة

أدلة عىل أنشطتك ىف 
تنمية املجتمع 
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كام أن الخطوات التى يجب اتباعها تشمل:

تجميع الوثائق، وتوفري عدد كاف من النسخ، واعتامد جميع الوثائق الالزمة وتصديق 	 
جميع املستندات لدى الجهات الرسمية، حيث تقوم معظم الجهات املانحة بالتحقيق 

يف كل من الوثائق والتوقيعات للتأكد من أنها أصلية وليست مزورة.

كخطوة تنظيمية، ىف حالة القيام بالتقديم ألكرث منحة دراسية، القيام بحرصجميع املنح 	 
الوثائق الالزمة  التقدم بطلب للحصول عليها والتأكد من  توفري  التي ميكن  الدراسية 

لكل منها عىل حدة

تقديم 	  مع  جيد  أويل  انطباٍع  ترك  عىل  تساعد  التى  الوثائق  بتجهيز  الفائقة  العناية 
الطلب.، بالحرص عىل طباعة كل املعلومات اإلضافية أو تنسيق الخط وأسلوب الكتابه 
يتم  بالرتتيب بحيث  املستندات  إرفاق  الطباعة، ومن ثم  إذا تعذرت  بدرجة رفيعة، 

استعراضها بواسطة املنظمني مبنتهى السهولة

استخدام مشبك الورق حتى يسهل فصل وقراءة األوراق وتحايش التدبيس.	 

التأكد من الخطوات أعاله ومن استيفاء الوثائق الالزمة، واالستعانة بآخرين عىل دراية 	 
وخربة إلجراء مراجعة نهائية لكل ما سبق.

صياغة جميع املقاالت واملتطلبات اإلنشائية األخرى وفقاً لرؤية وأهداف املنحة.  	 

قبل تسليم املتطلبات ، ميكن املتابعة مع الجهة املنظمة للمنحة الدراسية واإلتصال 	 
بها عن طريق اإلمييل أو التلفون ىف حالة وجود استفسار.

التسليم يجب أن يتم قبل تاريخ اإلغالق لتحايش أي سبب لرفض الطلب، والتأخري قد 	 
يكون واحداً من املعايري األوىل لقياس مدى االستحقاق لنيل املنحة.

خطوة 4: املقاالت واملتطلبات اإلنشائية :

التفاصيل 	  جميع  تضم  بحيث  متقنة  بطريقة  الذاتية  السرية  إعداد  عىل  الحرص 
الالصفية.  واألنشطة  التطوعي،  والعمل  املنظامت،  ىف  املشاركات  واملهنية  الدراسية 
ورصد الجوائز التقديرية، املتعلقة باألنشطة األكادميية واملهنية. وال بد من تحديث 
السرية الذاتية دورياً ملواكبة املستجدات ىف مجال الدراسة أو التطوير املهني. وذلك 
مع  مطابقتها  بغرض  الشخصية  للمؤهالت  املرجعي  اإلطار  متثل  الذاتية  السرية  ألن 
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متطلبات املنح املختلفة. 

لكل 	  املتعمقة  الدراسة  استنباطها من خالل  لكل منحة رؤية وأهداف خاصة ميكن 
من  بها  خاصة  قامئة  عىل  منحة  كل  تشتمل  الرؤى،  لتلك  وتبعاً  املنحة.  منشورات 
ااملتطلبات اإلضافية. والتي تأخذ صورة مقاالت صغرية يتم فيها استعراض املهارات 
اللغوية، والقيم واألخالقيات املهنية. وهنا سأقوم باستعراض أمثلة لتلك املتطلبات مع 

إرفاق اإلرشادات الالزمة للتعامل معها.

ملحوظةوما يجب تجنبهما يجب اتباعهاملتطلبات اإلضافية

مقاالت توضح الرؤية 

الخاصة ىف مدى 

الفائدة املرجوة

يجب اتباع رؤية املنحة 

وأهدافها بالتحديد، 

كمرتكز أساىس للمقال. 

مع استخدام نفس اللغة. 

ففي ذلك تأكيد لتحقيق 

أهداف املنحة.

عدم ابتكار أي رؤى تعرب 

عن وجهة نظر شخصية 

أو مشابهة أو موازية 

وبالتأكيد االمتناع عن 

املخالفة، ففي ذلك انتفاء 

لغرض املنحة.

عند إرفاق السرية الذاتية، 

تتوفر لدى املنظمني كافة 

املعلومات الخاصة بك، 

فتنتفي الحاجة إىل تكرارها.

مقاالت تعنى مبهارات 

القيادة

يجب هنا رسد القواعد 

املجردة  للقيادة، والرتكيز 

عىل روح الجامعة والتعلم 

من األخطاء واملسؤولية 

التشاركية وتنمية 

املهارات.

عدم الخوض يف األمجاد 

الشخصية واألحداث 

التاريخية .. وتحاىش رسد 

األحداث الدامية والعنيفة.

املفهوم العاملي الحديث 

للقيادة يعنى باألخالق 

الحميدة والتضحية 

والتواضع، 

الرسد الشخيص دامئاً يؤثر 

سلباً عىل املتلقي.

مقاالت تتحدث عن 

شخصية مؤثرة ىف حياة 

املتقدمني للمنحة

تخري شخصيات محلية 

أثبتت نجاحها عن طريق 

العلم واإلحتكاك بالعامل. 

ويفضل من لهم عالقة 

ياملنحة أو املنح املشابهة

تحاىش الشخصيات 

اإلعالمية املشهورة أو 

التي تحرتف السياسة  

أو املرتبطة بفضائح 

ومامرسات غري رشعية

املطلوب هنا هو وضوح 

الرؤية من خالل أهداف 

حية ذات آثار ملموسة 

وواقعية.
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تقديم تقدير مبديئ 

لتكلفة املنحة

هنا يجب االستعانة برؤية 

اقتصادية مبنية عىل 

أبحاث واقعية للتكلفة 

املتوقعة، والعمل عىل 

التقليل من ميزانية 

التكاليف الشخصية

تحاىش املبالغة ىف 

امليزانيات  و االستعجال 

ىف طرح التقدير املطلوب، 

بدون استناد إىل الحقائق

ىف هذه الخطوة تقدير 

وثقة كبرية ىف املتقدم، يجب 

إثباتها من خالل البحث 

الدقيق عن التكاليف 

وتقدير امليزانيات. 

ىف جميع الخطوات السايقة ال بد من األستعانة بالخرباء والتشاور حول املقاالت وتصحيحها قبل تسليمها

خطوة 5: ما قبل التقديم :

التحقق من اكتامل كل الخطوات السابقة واستيفاء كل املتطلبات والتشاور ىف ذلك مع أشخاص 
ذوي خربة ودراية. ميكن استخدام القامئة أدناه كمرجعية للتأكد من االستعداد لتسليم الطلب:

التأكد من تلبية املوعد النهايئ للتقديم

التأكد من أن الصورة الفوتوغرافية املرفقة حديثة

التأكد من ملء استامرات الطلب والتحقق من األخطاء اإلمالئية واللغوية

التأكد من إرفاق كافة الوثائق الثبوتية والشهادات الدراسية واملهنية ىف شكلها املصدق من 
الجهات املعنية

التأكد من إرفاق تفاصيل العنوان الحايل (الربيدي، التلفون واإلمييل(

التأكد من عمل نسخة من طلب املنحة املعنية قبل تسليمه مبارشة باستخدام التطبيقات 
الخاصة بالتقديم عرب اإلنرتنت

االحتفاظ بنسخ من كل الوثائق الثبوتية والشهادات الدراسية واملهنية املرفقة بطلب املنحة ىف 
ملف خاص إلعادة استخدامها للتقديم ملنح أخرى، مع مراعاة التعديالت الالزمة. كذلك.

مع أمنياتنا بالتوفيق والسداد 
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كيف تتحصل عىل دعم مايل للدراسات العليا يف الجامعات األمريكيّة ؟
ساجدة املاحي كبايش1

عملية التقديم للدراسات العليا يف الواليات املتحدة طويلة، وقد تكون مرهقة يف بعض األحيان؛ 
ألنها تتطلب رصف الكثري من الوقت والجهد للحصول عىل النتائج املرغوبة. 

العليا يف  للدراسات  التقديم  يود  فيها من  يفكر  أن  التي يجب  األساسية  القضايا  واحدة من 
الواليات املتحدة هي طريقة متويل الدراسة؛ ألنها مكلفة جًدا (من ناحية الرسوم الدراسية و 

اإلعاشة وغريها(.

خطوات التقديم للدراسات العليا:
البحث بدقة، ومن ثم تحديد الربنامج الذي يلبي االحتياجات والتوقعات. ) 1

مثاًل إذا كنت تخطط -عىل املدى البعيد- للحصول عىل وظيفة يف الصناعة، فربامج املاجستري 
املصممة لشخص مهتم بالعمل يف مجال البحوث أو املؤسسات األكادميية لن تكون مناسبة 

بالنسبة لك، والعكس صحيح.

وميكن  الربنامج،  لنفس  املاجستري  برامج  من  مختلفة  خيارات  توفر  الجامعات  معظم   
للمتقدم أن يختار من بينها. عليك إجراء بحث وتقديم أطروحة و مناقشتها باإلضافة إىل 
املقررات الدراسية. هذا خيار جيد إذا كنت تخطط للقيام  بعمل دكتوراه، للعمل الحًقا يف 
املجال األكادميي أو البحثي. الخيار اآلخر هو أن تختار مواد فقط. هذا الخيار هو األنسب 

لشخص يخطط للعمل يف الصناعة.

تحديد متطلبات التقديم لهذا الربنامج. ) 2

مبجرد أن تقرر الربنامج الذي يناسبك، فالخطوة التالية هي تحديد متطلبات الربنامج.مثاًل:

	 درجة البكالوريوس: معظم برامج الدراسات العليا يف الواليات املتحدة تتطلب درجة

من أوائل الشهادة السودانية للعام 2008 درست بكالوريوس هندسة الكهرباء و اإللكرتونيات جامعة الخرطوم   1

و تخرجت يف العام 2013 عملت كمساعد تدريس يف قسم الهندسة الكهربائية جامعة الخرطوم (2013-2014( ثم التحقت 

برشكة بنان لتقنية املعلومات حيث عملت كمهندس اختبار برمجيات (Software Testing Engineer( ملدة عامني (2014-

 )Michigan Technological University) 2016( . تعمل اآلن كمساعد باحث يف جامعة ميتشغن التكنلوجية بأمريكا

حيث تقوم بعمل درجة املاجستري يف تقنية املعلومات الطبية (Medical Informatics . للتواصل مع ساجدة املاحي:
sagda.osman@gmail.com
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بكالوريوس من جامعة معرتف بها.

	. )IELTS امتحان اللغة اإلنجليزية (مثل التوفل أو اآليلتس

	 وهو مطلوب من قبل  )GRE: Graduate Record Exam) اختبار قياس القدرات

يتم  املتحدة(.  الواليات  (وخارج  املتحدة  الواليات  العليا يف  الدراسات  برامج  معظم 

اختبار و تقييم  قدراتك التحليلية، واللفظية، والكمية. الحد األدىن من الدرجة املطلوبة 

التكنولوجيا،  مجاالت:  يف  الربامج  تَطلُب  الربنامج.  طبيعة  عىل  يعتمد  قسم  كل  يف 

الكمية.  القدرات  تقييم  قسم  يف  عالية  درجات  يشابهها  وما  والفيزياء،  والهندسة، 

امتالكك  اللفظية.  القدرات  واإلنسانية عىل  االجتامعية،  الربامج  تركيز  يكون  يف حني 

لقدرات تحليلية مهٌم إلكامل أي برنامج دراسات عليا، لذلك عليك إحراز درجة مناسبة 

يف قسم القدرات التحليلية أيًا كان الربنامج الذي تخطط لاللتحاق به.

	 بعض الربامج قد تطلب امتحانات أخرى متخصصة يف مجالك، لذلك تحقق من وجود

أي امتحانات مطلوبة من ِقبل الربنامج الذي تود االلتحاق به.

	 -إذا كنت ترغب بالتقديم لربنامج ماجستري، فإن أي خربة -باإلضافة إىل املذكور أعاله

بعض  ويف  موقفك  تدعم  إنها  حيث  صالحك؛  يف  تكون  قد  البحث  أو  التدريس  يف 

العمل  مقابل  الجامعة   من  مايل  دعم  عىل  احتامل حصولك  من  تزيد  قد  األحيان 

كمساعد تدريس أو مساعد باحث. أما بالنسبة للمتقدمني للدكتوراه، فوجود خربة 

سابقة يف البحث رضورية ألجل التنافس.

متويل الدراسة :) 3

طالب الدكتوراه عادًة يتم دعمهم بشكل كامل يف الواليات املتحدة، و ذلك يشمل الرسوم 
الدراسية و اإلعاشة و أي تكاليف دراسية أخرى (لذلك ال داعي للقلق بشأن القضايا املالية 
إذا كنت ترغب يف التقديم لدكتوراه، حيُث إنَّ القبول لاللتحاق بالربنامج -عادًة- يشمل 
ُكالًّ من القبول و الدعم املايل( ولكن يجب األخذ يف االعتبار أن التنافس عىل فرص القبول 
املتاحة للدكتوراه عاٍل جًدا، وعادًة ما تقبل الجامعات عدًدا قلياًل جًدا من املتقدمني يف كل 

جولة من التقديم، هذا العدد يف بعض األحيان ميكن أن يكون (واحداً( فقط!

-يف  املتحدة  الواليات  يف  دراستهم  لتمويل  املايل  الدعم  العليا  الدراسات  طالب  يتلقى 
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معظم الحاالت- من خالل املساعدات املالية (Assistantships( التي يستحقها الطالب 
 Research) باحث  تدريس (Teaching Assistant( أو مساعد  مقابل عمله  كمساعد 
أو  (كلها  به  الخاصة  الدراسية  الرسوم  بدفع  القسم  يقوم  حيث  قسمه،  Assistant( يف 
بعضها( وراتب شهري، باإلضافة إىل االستفادة من الخدمات األخرى التي تقدمها الجامعة 

مثل التأمني الصحي و غريه (ولكن ذلك يختلف من جامعة إىل أخرى(. 

كطالب دويل، ميكن للدارس العمل حتى 20 ساعة يف األسبوع داخل حرم الجامعة (إذا 
كان املطلوب منه العمل كمساعد تدريس أو باحث( وهذا يعني أن القسم سوف يقوم 
بتغطية كل الرسوم الدراسية. الجزء املدعوم من الرسوم الدراسية (والذي يقوم القسم أو 
الجامعة بالتكفل به( يتناسب -عادًة- مع عدد ساعات العمل املطلوبة. عىل سبيل املثال، 
إذا طُلب من الدارس العمل ملدة 10 ساعات أسبوعيًا، سيقوم القسم بتغطية ما يقرب  من 

نصف الرسوم الدراسية.

 )Full-time students) يجب عىل طالب الدراسات العليا املدعومني التسجيل كطالب متفرغني
بأخذ عدد 9 ساعات معتمدة (Credit hours( عىل األقل يف الفصل الدرايس (ما يعادل 3 مواد 

يف الفصل الدرايس( إال إذا قام الطالب بتقديم سبب مقنع لعدم قدرته عىل القيام بذلك.

طريقة التقديم للعمل كمساعد تدريس تختلف من جامعة ألخرى (ومن قسم آلخر يف الجامعة 
نفسها(. بعض األقسام قد تشرتط تقديم طلب واحد للقبول للربنامج وطلب املساعدات املالية 
للعمل  التقديم  تدريس( والبعض اآلخر قد تكون عنده عملية  العمل كمساعد  (مبا يف ذلك 
تقديم  الطالب  بالربنامج، حيث يجب عىل  لاللتحاق  التقديم  منفصلة عن  تدريس  كمساعد 
الطلب (طلب العمل( إما يف نفس زمن تقديم طلب القبول، أو -أحيانًا- بعد أن يتم قبوله يف 

الربنامج. 

أساتذة الجامعة املسؤولون عن القسم الذي قدم فيه الطالب هم من يقومون بتحديد الشخص 
املناسب لَِمْنِحِه فرصة العمل كمساعد باحث. يقوم الطالب بالتقديم للعمل –ومن ثم متويل 
الدراسة-  إما بصورة رسمية وذلك عن طريق مراسلة القسم املعني بالجامعة، أو بصورة غري 
االلتحاق  الطالب يف  يرغب  الذي  األبحاث  األستاذ املرشف عىل مركز  رسمية ويكون مبراسلة 
بالطبع بعد إرسال  الطريقة،  أنا- من الحصول عىل فرصة مساعد باحث بهذه   - به (متكنت 
العرشات من رسائل الربيد اإللكرتوين وقضاء ساعات ال تحىص يف تحديد أعضاء هيئة التدريس 

الذين لديهم بحوث تتامىش مع اهتاممي(.
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ل اتباعها: إذا اخرتت االتصال باألستاذ املرشف مبارشة، هذه إرشادات عامة يُفضَّ

	.ًاجعل عنوان الربيد اإللكرتوين واضحا

	.اذكر الفصل الدرايس الذي تخطط  لاللتحاق به، والبحث الذي ترغب يف العمل فيه

	 تأكد من استخدام البادئة الصحيحة (الربوفيسور( وابتعد عن السيد والسيدة ألنها ال

تبدو مهنية يف هذه الحالة.

	 قدم نفسك، وأذكر: القسم الذي ترغب يف االنضامم إليه، مؤهالتك الدراسية، خربتك 

العملية، .....إلخ.

	 ِصف ما يجذبك يف أبحاثهم. حاول بقدر اإلمكان أن تبتعد عن أي وصف عام، قم

بذكر موضوع بحث محدد.

	 تحقق من آخر أعاملهم من مواقعهم عىل شبكة اإلنرتنت، وقم بقراءة املنشورات

لو  الجيد  من  سيكون  عملهم(.  عن  جيدة  خلفية  تأخذ  (حتى  العلمية  واألوراق 

التعليق عىل أحد هذه املنشورات أو إحدى األوراق؛ بفعلك هذا فأنت  استطعت 

لتمويل  للحصول عىل فرصة  بأبحاثهم، وال تسعى فقط  أنك مهتم حًقا  لهم  تثبت 

دراستك –وإن كان هذا هو السبب الرئييس ملراسلتهم-، ورمبا استطعت أن تجذب 

إحدى  إىل  اإللكرتوين  بالربيد  رسالة  أرسلت  أنني  (أذكر  الطريقة  بهذه  انتباههم 

أنني  من  مندهشة  أنها  ردها  فكان  الجامعات  إحدى  يف  التدريس  هيئة  عضوات 

أعرف الكثري عن تفاصيل بحثها وأنها ترغب حًقا يف انضاممي  ملختربها و لكن لألسف 

ال تستطيع متوييل يف الفرتة الحالية. أنا أشدد عىل كل هذا ألن الحصول عىل انتباه 

هؤالء األساتذة من خالل رسائل الربيد اإللكرتوين ميكن أن يكون يف بعض األحيان 

صعبًا (إن مل يكن مستحياًل( فهم مشغولون جًدا وإن مل تعطهم سببًا مقنًعا للنظر يف 

رسالتك (من بني كومة الرسائل األخرى يف صندوق الوارد لديهم( فلن يقرأوها حتى، 

دعك من الرد عليها!

	!ال تسأل عن الدعم املايل، بل اسأل عن فرصة للعمل يف بحث

	 إرفق سريتك الذاتية، وشهادة التفاصيل الخاصة بالبكالوريوس (واملاجستري إن وجد(؛
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حتى تعطهم فرصة ملعرفة املزيد عنك ( يف حال كان لديهم أي اهتامم( من غري إطالة 

رسالة الربيد اإللكرتوين. 

	.ال تنس أن تستخدم اسمك الكامل يف نهاية الرسالة 

	.اجعل رسالتك قصرية وموجزة

فيام ييل مثال يوضح النقاط املذكورة أعاله. (الرسالة باللغة اإلنجليزية مل يتم ترجمتها لزيادة 
الفائدة حيث إن الرتجمة سوف تفقدها معناها(.

«“Subject: Prospective MSc Student, Fall 2015 (the semester 
you are planning to join, in this case fall 2015), Research on HCI 
Question (the research you are interested in, in this case HCI)

Dear Prof. [the professor’s LAST name here],
 I am a prospective MSc student in the department of [the 
department of the program you are applying to] at [the university 
you are applying to] interested in [your research interests e.g. 
Human	Computer Interaction applied to Health Informatics]. I 
have graduated from [the university you graduated from] with a 
BS in [your major]. Currently, I am working as a [your job] at [your 
employer], Sudan.  
 I was attracted by your work in accessible user interfaces 
(general research topic) specifically your work in assistive 
technologies for people with disabilities (a narrower research 
area). I have read some of your recent publications and particularly 
fascinated by the work presented in the paper “Touch	plates: Low	
Cost Tactile Overlays for Visually Impaired Touch Screen Users”. 
I like how these touch-plates provide a low-cost and accessible 
method to add haptic feedback to touch	screen interfaces. Also, 
the ability to use tokens for bookmarking is just amazing.
        I gained some experience in HCI through my senior project 
in eye-gaze tracking (your research experience) advised by Prof. 
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[your supervisor’s name here]. We implemented a gaze-tracking 
mouse using only a webcam and machine learning (Open  CV 
Haar Cascaded Classifiers) to detect and track the face/eyes 
and then to map the detection into mouse movements.
I would like to know about research opportunities in your group. 
Do you think it would be a match to work with you? My transcript 
and resume are attached in case you are interested. I look forward 
to hearing from you!
Thanks for your time, (any closure statement)

[Your full name here, e.g. Sagda Osman]”»

هناك طريقة أخرى لتمويل دراستك وهي طريقة املنح الدراسية الخارجية. هذه املنح الدراسية 
تقدمها هيئات، أو منظامت، أو بعض رشكاء الجامعات (يف بعض الحاالت(، وتتطلب يف العادة 
يف  القبول  تشرتط  قد  النوع  هذا  من  املنح  بعض  أواًل.  معني  برنامج  يف  قبول  عىل  الحصول 
جامعات محددة، والبعض قد يشرتط أن يكون الربنامج يف مجاالت معينة، أما البعض اآلخر 
فقد يشرتط أن يكون الربنامج يف مجاالت محددة ويف جامعات محددة فقط. عادًة، يتم اختيار 
الجامعات املستهدفة إما عىل أساس الرتتيب، أو ألن لديهم بعض الرشاكة مع املنظمة أو الجهة 

املانحة.

املنح  عن  للبحث  استخدامها  ميكن  التي  اإلنرتنت  عىل  البحث  أدوات  من  كبري  عدد  هناك 
الدراسية الدولية مثل:

	 International Financial Aid and College Scholarship Search1

	 Scholarship Positions2

	 International Scholarships for Students from Developing 
Countries3 

 وغريها الكثري.

 http://www.iefa.org  1

 http://scholarship-positions.com  2

http://www.scholars4dev.com  3
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إذا مل تستطع العثور عىل منحة دراسية أو أي مساعدات مالية، فإن مالذك األخري قد يكون 
القروض التي تكون بدون فائدة (والتي يجب تسديدها حسب رشوط وأحكام الجهة املقرضة(. 

مثال إلحدى املنظامت التي تقدم مثل هذه القروض يف العامل العريب:

International Arab Student Aid )1 ( فهي تقدم قروًضا بدون فوائد للطالب عىل املستويني 

الجامعي والدراسات العليا.

وأخريًا، يف حاِل كنت تسعى للحصول عىل برنامج مهني من غري درجة علمية، فأكرث املنح شعبية 
يف هذا املجال هي:  

)Fulbright Foreign Student Program) و )Hubert Humphrey Fellowship Program)2

تقدم Fulbright منح دراسية لطالب الدراسات العليا وللمهنيني الشباب للدراسة يف الواليات 
املتحدة ملدة سنة أو أكرث، وتكون املنح مفتوحة للطالب الدوليني يف جميع املجاالت باستثناء 
للربامج  فرصاً  يقدم  السودان  يف    Fulbrightبرنامج فإن  املقال،  هذا  كتابة  وقت  (يف  الطب 

املهنية من غري درجة علمية(. 

برنامج زمالة Hubert Humphrey هو برنامج منح دراسية للمهنيني الذين ميتلكون الخربة 
ويرغبون يف إجراء 10 أشهر من الدراسة األكادميية يف الواليات املتحدة من غري الحصول عىل 

درجة علمية. يتم التقديم  لهذه الربامج عادًة عن طريق السفارة األمريكية يف السودان3.

 http://arabstudentaid.org  1

http://www.topuniversities.com/student-info/scholarship-advice/international-scholarships-study-us  2

http://sudan.usembassy.gov  3
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تلخيص ملحارضة د.نزيه العثامين عن إجراءات القبول ومخاطبة الجامعات 
الدولية بهدف الدخول بربامج املاجستري والدكتوراه

عوض الزبري أحمد1

نبذة عن د.نزيه العثامين:

أستاذ مساعد/قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات (طبية حيوية( بجامعة امللك عبدالعزيز 
بجدة.

مستشار وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير واقتصاديات الصحة ومدير برنامج تصنيع األجهزة 
الطبية.

رئيس الجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية.
املؤهالت العلمية:  

  كلية حيوية(،  (طبية  الحاسبات  وهندسة  الكهربائية  الهندسة  يف  الدكتوراه  درجة 
الهندسة، جامعة بتسربج، بتسربج، أمريكا.

  كلية حيوية(،  (طبية  الحاسبات  وهندسة  الكهربائية  الهندسة  يف  املاجستري  درجة 
الهندسة، جامعة ميتشيجان، آناربر، أمريكا.

  امللك جامعة  الهندسة،  املواد،  وهندسة  الكهربائية  الهندسة  يف  البكالوريوس  درجة 
عبدالعزيز، جدة، اململكة العربية السعودية.

المحاضرة :
كانت املحارضة تتحدث عن إجراءات القبول للجامعات األمريكية عىل وجه التحديد لكن كثرياً 
من النقاط ميكن االستفادة منها بغض النظر عن مكان الجامعة التي تقصدها. سنستعرض أبرز 

1  نال درجة البكالوريوس مبرتبة الرشف األوىل يف تخصص التكنولوجيا الحيوية من جامعة أمدرمان اإلسالمية 

يف يوليو 2013م. يف الفرتة بني العامني 2015-2014م عِمل كباحث مساعد يف املعمل املركزي. يدرس ماجستري التكنولوجيا 

الحيوية الصناعية بأكادمية السودان للعلوم ومدينة أفريقيا للتكنولوجيا يف الفرتة بني 2017-2016م. هو أحد الفائزين مبنحة 

الحكومة الرتكية يف العام 2016م لنيل درجة املاجستري يف علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية.

للتواصل مع عوض:
biotechnologyawad@gmail.com 
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النقاط العامة التي تفيد كل املتقدمني ، ثم نأيت لذكر النقاط الخاصة بالتقديم للامجستري و 
أخرياً سنستعرض النقاط الخاصة بالتقديم للدكتوراه .

نصائح عامة :
يسلك طريقاً 	  فيمن  الله  يقبلك  أن  العلم وعىس  نية طلب  بعقد  بحثك  ابدأ رحلة 

يطلب فيه العلم وتصيل عليك املالئكة أينام كنت.

النجاح هو التحقيق املتكرر ألهداف محددة مسبقاً تستحق بذل الجهد من أجلها 	 
تأكد من وضعك  العلمية البد لك من هدف تسعى من أجله  ولتنجح يف مسريتك 

ألهداف تناسب ميولك وطموحاتك.

أو ضواحي 	  هناك جامعات حكومية وخاصة منترشة يف مدن كبرية و مدن صغرية 
فتعرف عىل مكان الجامعة التي تود التقديم لها.

 يبدأ القبول بتعبئة استامرة القبول وخطاب الغرض من الدراسه ثم  اختبار اللغة 	 
والشهادات والتوصيات.(تختلف من بلد آلخر(.

عىل الطالب الدويل أن يتوقع بأن عليه بذل الجهد للتواصل مع الناس كام أنه يتحمل 	 
مسؤولية النجاح والفشل.

اللغة، 	  التعامل مع  بأمريكا هي مشكلة  الطالب  يواجهها  التي  الصعوبات  أبرز  من 
فهناك حاجة ملراجعة التقارير املكتوبة التى سيكتبونها، كام أن بعضهم ال يعلم أن 
نقل املعلومات من اإلنرتنت فيام يخص البحوث أو الواجبات املوكلة إليهم قد يؤدي 

للفصل من الجامعة.

الرسالة 	  مقال  (راجع  الدراسة  من  الغرض  خطاب  هي  القبول  يف  مهمة  ورقة  أول 
الشخصية ملزيد من التوضيح( ومن الرضوري أن تكتب فيه ما تريده بصدق وتتأكد 
من أن القسم يقدم ما تريده.أهم عنارص خطاب الغرض من الدراسة هي (خلفيتك 
الجامعة  تقدمه  ما  مع  طموحك  توافق   ، املنحة  عىل  حصولك  طموحك،  العلمية، 
رؤيتك، وموعد الدراسة والعنوان(. تذكر دامئاً أال تستخدم خطاب غرض دراسة واحد 
لكل الجامعات، غري الخطاب بحسب تركيزالجامعة ونقاط قوتها وتذكر أن الجامعات 

تتحقق من عدم نسخه من اإلنرتنت.
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إذا واجهتك بعض املشكالت األكادميية أثناء دراستك الجامعية فأعلم أن املشكالت 	 
األكادميية ليست نهاية الدنيا فحاول اإلشارة ألنك تجاوزتها من خالل خطاب الغرض 

من الدراسة أو توصيات الخرباء، و ال تحاول إخفاءها.

النقطة الثانية يف القبول هي خطابات التوصية التي ينبغي أن تكتب من أشخاص 	 
ذوي عالقة مبارشة بالطالب وبطريقة تؤهلهم لتقييم التزامه. و تذكر أنه كلام كانت 
الدرجة العلمية لكاتب خطاب التوصية أكرب و كانت عالقته بالطالب أكرب كلام كان 

خطاب التوصية أقوى، وميكن استخدام التوصية لعالج املشكالت األكادميية.

الجامعات  	  تراعيه  أمر  الدراسة  بداية  يف  االدرجات  بكشف  ظاهر  انحدار  وجود 
وتتجاوزه لو كان هناك ارتفاع ملحوظ يف املستوى خالل السنوات األخرية من الدراسة 

(ال تخف إذا كان أداؤك يف بداية الفرتة الجامعية متوسط أو أقل من املتوسط(.

 متيز الجامعات بني الطلبة املتقدمني من خالل املعايري التالية : 	 

 .)GRE ,TOFEL , ILETS) 1- املستوى األكادميي.       2- االمتحان املطلوب   
3- األعامل التطوعية.       4- التوصيات والخربات.  

معايري اختيارك للجامعة يجب أن تعتمد عىل :(مستوى الجامعة، معايري القبول فيها، 	 
الخدمات يف املدينة، مالءمة محتوى الربنامج للرؤية الشخصية، فرص التدريب(.

البد أن تدخل يف موقع القسم عىل النت وتراجع املواد الدراسية املقدمة فيه وتتأكد 	 
من مالءمتها مليولك ال تكتفي باألسامء فقط.

 	 USNEWS) موقع  خالل  من  تخصصك  يف  الجامعات  ترتيب  عىل  التعرف  ميكنك 
تخصصك.  يف  الجامعات  أفضل  تعطيك  فهي  مشابهة  مواقع  أي  أو   )RANKING
تريده   الذي  التخصص  تقدم  جامعات  عن  البحث  خالله  من  ميكنك  موقع  هناك 

)http://www.gradschools.com)

التخصصات 	  و  البلدان  باختالف  الجامعات   بني  القبول  ومتطلبات  معايري  تختلف 
تريده.  الذي  للقسم  اإللكرتوين  املوقع  خالل  من  املتطلبات  عىل  تتعرف  أن  والبد 
وتذكر أن لكل قسم بالجامعة نظام للدراسات العليا يوضح املواد الرئيسية والفرعية 

ورشوط الحصول عىل الدرجة ومواعيد مهمة فالبد من قراءته بحرص.
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إرسال 	  فيه و  الذي ترغب  بالقسم  التدريس  أعضاء هيئة  أحد  املبارش مع  التواصل 
سريتك ودرجاتك ورغبتك بالعمل معه يعجل بعملية القبول.

ضع لنفسك خطة متكاملة لدراسة اللغة اإلنجليزية و حدد االمتحان الذي ستجلس 	 
له (إذا كان االختيار متاحاً( وتأكد أن تتدرب جيداً قبل الجلوس لالمتحان.

دامئاً ما تغلق الجامعات باب القبول قبل فرتة محددة من بداية الدراسة وعىل كل 	 
من تأخر يف إنهاء أوراقه قبل ذلك الوقت تأجيل الدراسة للسمسرت.

تذكر دامئاً :

عليك معرفة األمور القانونية يف البلد الذي ستسافر له فمثالً يف أمريكا مينع النظام 	 
إال يف ظروف محددة مبوافقة مكتب  العمل متاماُ  األمرييك الطالب ومرافقيهم من 

الطلبة الدوليني بالجامعة فال تخالف وإال سرتحل.

لو 	  يحرتمونك  فهم  العكس  عىل  بل  شعبية  يكسبك  لن  الغرب  يف  لثقافتك  التنكر 
التزمت بخلقك ومبادئك وأحسنت للناس ومحاولة التقليد لن تفيدك.

نصائح للمتقدمين للماجستير :
واإلضافة 	  ذايت  بشكل  وتعلمها  املعلومات  تقديم  عىل  قدرتك  املاجستري  يتطلب 

الجديدة لتخصصك.

املاجستري ترتاوح مدته من سنة إىل سنتني وقد يكون بالكورسات أو بالبحث ويفضل 	 
اختيار ماجستري البحث ملن يرغب يف مواصلة الدكتوراه.

الحصول عىل ماجستري بدون رسالة ال يحرمك من الحصول عىل قبول يف الدكتوراه 	 
فال عالقة بني االثنني.

إذا اخرتت املاجستري برسالة فحاول االتفاق مع املرشد أن يتم رفع البحث للدكتوراه 	 
أيضاً فهذا يوفر وقتاً لكن ميكنك إجراء بحثني مختلفني.

نصائح للمتقدمين للدكتوراه :
العلمي يف 	  للمخزون  يضيف شيئاً  بحثاً  تتضمن  املاجستري  بعد  الدكتوراه 30 ساعة 

موضوع معني و للحصول عىل الشهادة يتطلب األمر اجتياز امتحان قبول الدكتوراه 
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بعد فرتة يحددها القسم والفشل يف االمتحان يعني ترك القسم وضياع الوقت.

خطوات الدكتوراه (اجتياز املواد، اختيار لجنة البحث، اختيار مجال البحث، اختيار 	 
الدفاع عن خطة  التجربة والبحث،  موضوع البحث، اختيار جزئية البحث، تصميم 
النتائج  جمع  التجارب،  إجراء  اللجنة،  مع  البحث  خطة  قبول  أطروحة  البحث، 

وتدوينها، املناقشة النهائية للدكتوراه، بداية الطريق لتحقيق الرؤية(.

طالب الدكتوراه مطالبني مبعرفة التوجهات البحثية للقسم والبد من مقابلة ما ال يقل 	 
عن 7-9 أساتذة (من حملة درجة الدكتواره( لسؤالهم عن بحوثهم واختيار أحدهم 

للعمل.

الدقيق 	  الرسالة  الدكتوراه إجراء بحث علمي غري مسبوق واختيار موضوع  تتطلب 
يستغرق وقتاً طويالً فاقرأ وقابل الباحثني لالختيار.

معايري اختيار مرشد الرسالة: هل هو موجود ؟ هل له شعبية بني الطالب؟ هل نرش 	 
بحوثاً كثرية؟ هل لديه معمل؟ مدة عمله بالقسم؟ ثقله بالقسم؟.

اسأل عن تفاصيل امتحان قبول الدكتوراه فبعض األقسام امتحانها أهون من األخرى، 	 
وقد يشمل امتحاناً يف 5 مواد وإجراء بحث أو امتحان شامل.
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 ما هي الرسالة الشخصية (Personal Statement(؟

وكيف تكتبها بصورة جيدة؟
فارس جامل حمدتو1

الرسالة الشخصية يف أبسط تعاريفها هي مقالة تحتوي عىل معلومات مهمة تحتاجها لجنة 
القبول عن شخصية مقدم الطلب، وهي إحدى أهم أوراق التقديم -إن مل تكن األهم- بالنسبة 
للجنة القبول، وذلك ألنها متكن لجنة القبول من التمييز بني املتقدمني. إن املعلومات املوجودة 
كامالً عن مقدم الطلب وتجد أنها  الذاتية والشهادات األكادميية ال تعطي انطباعاً  يف السرية 
تتشابه إىل حد كبري بني معظم املتقدمني فالرسالة الشخصية هي التي ستميزك و متكن لجنة 
القبول من »رؤيتك« من خالل الورق، بالتايل تعترب هذه املقالة هي أفضل فرصة ملخاطبة لجنة 

القبول وإقناعهم بأنك الشخص املطلوب.

  )Personal Statement)، )Statement of Purpose)الرسالة الشخصية لها تسميات مختلفة مثل
(Motivation Letter) ، )Cover Latter( ومحتوياتها أيضاً تختلف باختالف الربنامج الدرايس 
، هل هو بكالوريوس أو ماجستري أو دكتوراه وأيضاً حسب نوع التخصص وحسب الجامعة. 
عىل عكس ما يظنه أغلب الناس، الرسالة الشخصية ليست مقالة تتحدث فيها عن طفولتك أو 
حياتك الشخصية ، بل هي مقالة تقنع فيها لجنة القبول أنك تستطيع أن تجتاز الربنامج الدرايس 

بنجاح أو لديك القدرة العالية عىل أداء البحث العلمي. فكيف تكتب رسالتك الشخصية؟

كيف تكتب الرسالة الشخصية؟
أن تبدأ فعلياً يف عمل أي يشء يعني أن عليك أن تخطط له. وكتابة الرسالة الشخصية ليست 
استثناًء. اوالً أن تحدد النقاط التي ستتحدث عنها يف مقالك ، فكلام كان هدفك واضحاً كلام 
البحث  قوية ومقنعة.  وبالتايل ستكون رسالتك   ، باملوضوع  دقيقة وعىل صلة  كلامتك  كانت 

تخرج يف جامعة الزعيم األزهري هندسة كهربائية تخصص قدرة، ثم عمل مساعد تدريس يف نفس الجامعة ملدة   1

فصل درايس.  قام بتطوير اللغة اإلنجليزية و دراسة اللغة األملانية أثناء فرتة الجامعة. يدرس حالياً ماجستري قدرة كهربائية يف 

جامعة ميونخ التقنية يف أألملانيا كام يعمل كباحث مساعد يف نفس الجامعة كدوام جزيئ. إىل جانب النشاط األكادميي عمل 

فارس كمتطوع يف مخيامت الالجئني يف أملانيا كمرتجم أملاين-إنجليزي-عريب وتم اختياره كممثل للطالب األجانب يف الجامعة 

للرتحيب بالطالب الجدد. للتواصل مع فارس: 
https://www.facebook.com/faris.hamadto
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واالطالع سيساعدانك يف التخطيط ملقالك فمن أفضل الطرق التي ميكنك أن تحدد من خاللها 
يف  ترغب  الذي  الدرايس  الربنامج  وصفحة  الجامعة  صفحة  عىل  االطالع  هي  رسالتك  معامل 
املتطلبات  عن  واضحة  و  دقيقة  معلومات  به  الجامعة  موقع  يكون  ما  فعادة  به  االلتحاق 
واملؤهالت التي يبحثون عنها يف املتقدمني. فستعرف مثالً ما إذا كانوا يبحثون عن باحثني مثالً 
أو أصحاب خربة مهنية أو أصحاب ريادة أعامل مستقبليني وما إىل ذلك . كام ستتمكن من 
معرفة أهداف وتوجهات الجامعة وأنشطتهم مام سيساعدك يف نهاية املطاف عىل معرفة ما 
ينبغي أن تحتويه رسالتك الشخصية ، ال بأس يف هذه املرحلة من اإلطالع عىل رسائل شخصية 
الشخصية  لها رسالتك  التي سرتسل  القبول  لجنة  يقنعوا نفس  ان  استطاعوا  ملتقدمني آخرين 
لتستفيد من (نقاط( القوة العامة يف مقالتهم ، عىل أنه وجب التنبيه بوجوب االستفادة من 
النقاط مجردة وليس لك إعادة تعديلها ليك تناسب معلوماتك و إرسالها مرة أخرى ألن ذلك 
سيعرض طلبك للرفض مبارشة. حسناً يبدو أنك مل تتوقع أن تكون الرسالة الشخصية السيئة سبباً 
مبارشاً يف رفض طلبك لكنها حقيقة عليك التعامل معها حتى وإن كان مقدم الطلب متميزاً 
أكادميياً وسرنى عىل النقيض كيف أن الرسالة الشخصية الجيدة ستكون ورقة رابحة يف يد الذين 

مل يتحصلوا عىل درجات علمية كبرية يف املرحلة الدراسية السابقة.

مقدمة الرسالة الشخصية :
املقدمة هي أحد أهم أجزاء الرسالة الشخصية. بالرغم من أنه ال توجد طريقة محددة لكتابة 

املقدمة ، لكن يجب عليك يف املقدمة أن تجذب الشخص الذي يقرأ مقالك من أول جملتني 

حتى يكمل بقية املقال ، من يقرأون الرسائل الشخصية هم غالباً يف غرفة مغلقة وعليهم قراءة 

مئات الرسائل الشخصية. فإذا كنت ممالً من أول املقال ، فلن يهتم بقراءة باقي املقال  وحتى 

إن أكمل قراءته فلن يكون متحمساً ملقدم الطلب ، ببساطة عليك كسب ثقته فيك برسعة.

من أفضل الطرق التي ميكن أن تبدأ بها رسالتك هي أن تبدي اهتاممك بالربنامج الدرايس أو 

الذي دفعك  الدرايس  البحثي بطريقة احرتافية كأن تذكر قصة قصرية عن تاريخك املهني أو 

للتقديم يف هذا الربنامج.

إذا كانت كل أنواع الرسائل الشخصية تشرتك يف مواصفات املقدمة املذكورة آنفاً فإن بقية أجزاء 

املقال تختلف باختالف الربامج الدراسية والتخصصات والجامعات عىل إنها جميعاً يجب أن 
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تحتوي بشكل أو بآخر عىل إجابات ألسئلة تدور يف ذهن لجنة القبول.

أسئلة يجب عليك اإلجابة عليها في المقال :
لدى لجنة القبول بعض األسئلة حولك ، يجب عليك اإلجابة عليها بصورة رصيحة وواقعية ضمن 

رسالتك:

ملاذا أنت مهتم باملجال الذي ترغب يف الدراسة فيه؟	 

عليك إخبارهم »بصورة واقعية« ملاذا اخرتت هذا املجال تحديداً من دون بقية املجاالت. 

وذلك بالتأكيد ال يعني إخبارهم أنك كنت ترغب أن تصبح مهندساً -مثالً- منذ أن كنت 

يف الخامسة من عمرك. هم يرغبون مبعرفة أسباب واقعية ومنطقية تربر اهتاممك بهذا 

التي ميكن أن تجلب االهتامم مبجال معني.  العديد من األسباب املختلفة  املجال. هناك 

فمثالً، ميكن أن تكون بعض املواد الدراسية يف فرتة ما قبل التخرج أثارت اهتاممك لتخصص 

التفكري  يف  وقتك  تأخذ  أن  عليك  املهني.  أو  األكادميي  املجال  يف  معينة  تجربة  أو  معني 

وتبحث عن سبب مقنع الختيارك هذا التخصص.

ملاذا تريد االلتحاق بالدراسات العليا؟	 

، وليك تجتازها بنجاح فأنت تحتاج إىل حافز  الحقيقة ليست سهلة  العليا يف  الدراسات 
شخيص قوى. فمثالً أن تكون لديك طموحات عالية وأهداف لتنمية بلدك أو خطة معينة 
العليا سيساعدك يف ذلك. وأحد  الدراسات  برنامج  أن  الخاص و وجدت  لتبدأ مرشوعك 
األسباب القوية كذلك أنك تحب العمل البحثي بشدة وخصوصاً لو كنت متقدماً للدكتوراه 
،عىل أنك ملزم بإثبات هذا الحب مثالً بعدد األوراق العلمية التي نرشتها أو شاركت يف 
إعدادها يف هذا املجال . لجنة القبول بحاجة هنا للتأكد من أن لديك الحافز الكايف لتجتاز 
الدراسات العليا ، فيمكنك أن تذكر ما هي أهدافك املستقبلية وكيف ميكن للدراسات العليا 
للدراسات  البحثي وكيف ميكن  العمل  ملاذا تحب  أو  األهداف.  تلك  لتحقيق  مساعدتك 

العليا أن تعطيك الفرصة للقيام بذلك.

ملاذا تريد االلتحاق بالجامعة املعنية؟	 

اإلجابة املثالية لهذا السؤال مكونة من قسمني. أوالً: أن تذكر رغبتك يف الدراسة أو العمل 
البحثي يف قسم معني يف الجامعة. و ثانياً: أن تعطي بعض التحليالت عن برنامج الجامعة 
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األكادميي وتربطه »بطريقة ما« مع ما ترغب يف القيام به.

يف القسم األول, يجب عليك عىل األقل أن تذكر قسم أو كلية واحدة ترغب يف العمل بها 
(سواء كبحث أو فرتة تدريب أو سمنار......إلخ(. وحاول بقدر اإلمكان أن تذكر كيف أن 
األبحاث أو »املشاريع« الحالية يف ذلك القسم تثري اهتاممك وأن لديك توجهات مشابهة 
لتلك املشاريع. وسيكون رائعاً جداً إذا إستطعت أن تقرأ إحدى األوراق الصادرة من ذلك 
القسم وتعلق عليها تعليقا ذكياً ، ميكنك أيضاً أن تتواصل بالربيد اإللكرتوين مع الربوفسور 
املسؤول من القسم أو أي أحد من اعضاء القسم وإذا حصلت منه عىل رد إيجايب ميكنك 

أن تذكر ذلك يف الرسالة وكيف أن رده كان حافزاً لك لتقدم يف هذه الجامعة.

بالنسبة للقسم الثاين ، تحتاج أن تذكر شيئاً محدداً يجذبك يف تلك الجامعة. واملدخل الفعال 
لذلك (كام ذكرت سابقاً( أن تتصفح موقع الجامعة والربنامج األكادميي الذي ترغب يف االلتحاق 
به. قم بتحليله, وحدد ما الذي ميكن أن يجذبك إليه. رمبا يف املنهج الدرايس أو بعض املواد 
يف الربنامج. أو رمبا اإلمكانات املستخدمة أو املعامل ....إلخ. لكن ينبغي أن تتحاىش اإلطراءات 
العامة مثل »الجامعة من الجامعات الكبرية« أو »جامعة عريقة« ألنها ال تعطي أي معلومة 
محددة. وعموماً دامئاً أكتب عبارات محددة وابحث عن يشء معني ومميز ميكن أن يحفزك 

للتقديم يف الجامعة.

نقاط ستعزز من قوة رسالتك الشخصية :
أوالً: التحدث عن خبراتك :

إذا كانت لديك خربة مهنية أو يف العمل البحثي أو حتى فرتة تدريبية طويلة نسبياً 
الرسالة الشخصية سيعزز من رسالتك بصورة  التحدث عنها يف  (أكرث من 6 شهور(  فإن 
الخربة  تتوفر لك هذه  املهني وإذا مل  أو  البحثي  املجال  الخربة يف  ما تكون  فعالة. عادة 

فستتحدث عن مهاراتك األكادميية.

إذا كانت خربتك يف املجال البحثي :	 

بها  عملت  التي  املشاريع  عن  اكتب  املقال،  يف  متخصصة  تقنية  عبارات  استخدم 
واملشكالت التي أردت حلها، ما هي الطرق التي استخدمتها لحل تلك املشكالت؟ وماهي 
النتائج  التي توصلت إليها؟وما هي خالصتك التي إستنتجتها ؟ وإذا كنت قد كتبت ورقة 
يف هذا البحث أو املرشوع ، فستكون هذه الفقرة تقريباً كخالصة ورقتك. ينبغي األخذ 
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يف الحسبان أن مقالك هذا قد يعرض عىل بروفيسور يف مجال تخصصك ، لذلك ينبغي أن 
يكون تقدميك للورقة يف الرسالة الشخصية بصورة جيدة.

أخربهم عن تجربتك أثناء قيامك بهذا البحث، وقد تكون هذه الفقرة من أهم فقرات 
رسالتك الشخصية. قد ترغب لجنة القبول يف اختيار من يقدرون معنى البحث العلمي ، 
لذلك سيكون مهامً جداً بالنسبة لهم أن يعرفوا تجربتك التي خضتها أثناء قيامك بالبحث 
وما إذا كنت مستعداً للعمل البحثي مرة أخرى. العديد من الطالب املتميزين يظنون أن 
التجربة سيعلمون  ، لكن مبجرد أن يخوضوا تلك  البحثي سهل قبل أن يبدأوا به  العمل 
حجم االختالف بني البحث وبني املحارضات العادية ، وأن يف البحث ال توجد هنالك أجوبة 
مبارشة ، عليك أن تذكر يف املقال الدروس التي تعلمتها أثناء قيامك بالبحث، العقبات التي 
واجهتها واألهم من ذلك أن تجعلهم يشعرون بالثقة أنك تعرف حقيقة ماذا يعني البحث 

العلمي.

إذا كانت خربتك يف املجال املهني :	 

خربتك يف املجال املهني قد تكون بديالً مقنعاً لبعض الجامعات (كمعظم الجامعات 

يف أملانيا( عن الخربة يف املجال البحثي وخصوصاً يف مرحلة املاجستري.

وضح كيف أن العمل يف املرشوع -املعني- قد ساهم يف بناء مهاراتك كمهني (مهندس  

املوقف؟  تعاملت مع  العمل. كيف  أثناء  واجهك  مثاال ملوقف  أعطي  ....إلخ(.  إداري  أو 

وما هي املهارة التي اكتسبتها من هذا املوقف؟ (مثال إذا كنت مهندساً كهربائياً وتعمل 

يف رشكة نقل الكهرباء. ميكنك أن تذكر األعطال التي واجهتها؟ وكيف متت معالجة تلك 

األعطال؟ وبالتايل اكتسبت مهارة معالجة بعض أعطال خط النقل(. يف هذا املثال سيكون 

من الجيد (كام ذكرت سابقاً( أن تكون قد ذكرت أو ستذكر الحقاً يف املقال اهتاممك بقسم 

نقل الطاقة يف كلية الهندسة الكهربائية يف تلك الجامعة (إذا كان ذلك القسم موجوداً(. 

يجب أن أن تربط خربتك املهنية بالربنامج الذي ترغب يف الدراسة فيه. ففي املثال السابق 

مثالً ميكن أن تذكر رغبتك أن تكتب رسالة املاجستري يف تحسني كفاءة خط النقل. أو أن 

املادة املعينة (ينبغي أن تكون مطلعاً مبنهج الربنامج( ستساعدك يف فهم أسباب األعطال. 

وكلام كنت دقيقاً ومحدداً كلام كانت رسالتك أكرث إقناعاً.
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مهاراتك األكادميية :	 

 ، الجامعية  اكتسبتها خالل مرحتك  أو مهارات معينة  نقاط قوة  بالتأكيد كانت لك 
حاول اإلجابة عىل هذه األسئلة عند استعراضك ملهاراتك األكادميية.

	كيف هو معدلك الرتاكمي مقارنة مبتوسط معدل الطالب؟

	 يف الثقافية  أو  األكادميية  األنشطة  أحد  أو  املهندس  أسابيع  أحد  يف  شاركت  هل 

الجامعة؟ماذا كان دورك فيها؟ وماهي املهارات التي اكتسبتها؟

	 هل أثنى عليك أحد الدكاترة أو الربوفيسورات بسبب مرشوع معني أو مهمة معينة

أنجزتها؟

	هل قدمت عدداً من السمينارات؟ كيف تطورت مهاراتك يف العرض والتقديم؟

عموماً فكر وابحث عن أحد تلك األشياء املميزة يف خالل مرحلة الجامعة و ميكنك 

تخصيص إحدى الفقرات يف مقالك لتتحدث عن مهاراتك األكادميية وكيف اكتسبتها.

ثانيًا: التحدث عن مشكالت يجب توضيح أسبابها :
املعدل الرتاكمي املتدين GPA أو أي نتيجة اختبار مطلوب متدنية :	 

 IELTS أو GRE إذا كان معدلك الرتاكمي يف الجامعة متدَن أو أي اختبار مطلوب
مثالً، عليك أن تربر هذا يف رسالتك الشخصية. إذا كان ذلك التربير جيداً بالدرجة الكافية، 
فإن لجنة القبول قد تتغاىض عن املعدل املتدين وال تعتربه مشكلة. أما إذا مل يكن ذلك 

التربير جيداً، فإن املعدل املتدين يعرضك لرفض طلبك.

انقطاع يف سريتك الذاتية :	 

أو  و حصولك عىل وظيفة  الجامعة  تخرجك يف  مابني  أكرث  أو  تكون هناك سنة  قد 
انتظارك بدء الخدمة الوطنية. ذلك االنقطاع قد يرض بسريتك الذاتية كثرياً، لذلك يفضل 
ويف  ذاتياً.  نفسك  بتعليم  تبدأ  أو  لغة  تعلم  أو  تدريبية  بفرتة  انقطاع  فرتة  أي  تسد  أن 
حالة وجود فرتة انقطاع يف سريتك الذاتية (أكرث من سنة( ينبغي عليك تربيرها يف رسالتك 

الشخصية.
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أي مشكلة تشعر أنه ينبغي عليك ذكرها يف مقالتك :	 

رسالتك  يف  أذكرها  تعرفها  أن  القبول  لجنة  من  ترغب  نقطة  أي  هناك  كانت  إذا 
الشخصية. لكن بالطبع ينبغي أن تكون تلك »النقطة« لها عالقة بقدرتك عىل البحث أو 
اجتيازك لربنامج الدراسات العليا بصورة عامة وينبغي أن تخدم هدفك الذي تريد توصيله 

من خالل دراستك. 

خاتمة الرسالة الشخصية :
اترك فقرة ولو صغرية تتحدث فيها عن رغبتك يف الدراسة يف الدولة أو املدينة املعينة وتذكر أن 
تكون مقنعاً ومحدداً. فبالتأكيد لن تقول إنك منذ كنت يف الخامسة عرش من عمرك كنت تحلم 
يف الذهاب إىل أملانيا فذلك ليس مقنعاً وال محدداً. ولكن ميكنك أن تقول إن الدراسة يف أملانيا 
أقل تكلفة مقارنة بأمريكا وبريطانيا مثالً. وميكن أيضاً أن تبدي رغبتك يف أن تلتقي أشخاصاً 

جدداً من ثقافات مختلفة. 

يف الفقرة الختامية للمقال ، ميكنك -مثالً- أن تذكر أن رحلتك نحو هدفك املستقبيل –املحدد- 
تلك  يف  الدراسة  يف  رغبتك  تذكر  أن  ميكنك  بعدها  املعنية.  الجامعة  يف  قبولك  مبجرد  ستبدأ 
الجامعة أو أن دراستك يف الجامعة فرصة ممتازة ملستقبلك املهني أو األكادميي. وأخرياً اشكرهم 

عىل اطالعهم عىل أوراقك و أنك تتطلع بالحصول عىل ردهم اإليجايب وما إىل ذلك.

نصائح عامة:
	 اقرأ عدة أمثلة للرسائل الشخصية الناجحة فستساعدك كثرياً يف كتابة رسالتك الخاصة

(ولكن ال تنسخ منها !!( وستجد الكثري منها عىل االنرتنت.

	 الذي ترغب يف الربنامج  الشخصية يف صفحة  للرسالة  املطلوبة  املواصفات  تأكد من 

التقديم فيه ، فغالباً سيتم تحديد عدد الصفحات(األدىن و األعىل( املطلوب يف رسالتك 

الشخصية باإلضافة لبعض األسئلة التي يرغبون يف إيجاد إجابتها يف املقال.

	 غالبا املساحة املسموح لك الكتابة فيها لن تكون كبرية. لذلك اجعل كل جملة تكتبها

يف املقال مهمة ومقنعة وتفادى الجمل التي ليس لها معنى يف مقالك.

	 العبارات عن  اإلمكان  بقدر  وابتعد  ومحدداً  دقيقاً  تكون  أن  مقالك  يف  دامئاً  حاول 

العامة مثل »اطلعت عىل الربنامج ووجدته مفيداً« أو »لقد أعجبني املرشوع الخاص 



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

276

بالقسم«.

	 اعطي نفسك فرتة كافية لكتابة املقال. وبعد كتابة املقال الِق نظرة عليه كل عدة أيام

فقد تستطيع إضافة أفكار جديدة.

	 اطلب من عدة أشخاص مختصني بقراءة مقالك أو عىل األقل شخص قد كتب رسالة

شخصية سابقاً. 

	 األخطاء النحوية و اإلمالئية يف املقال ستعطي انطباعاً سيئاً فاحرص أن تتجنبها واسأل

من يتقن اللغة مبراجعتها لك. 

	 .ال بأس يف استخدام بعض املصطلحات املتقدمة ولكن ال تبالغ يف استخدامها

ختاماً ، تذكر دامئاً أن الرسالة الشخصية قد تكون أهم ورقة عند التقديم ، ألنها تتحدث بالنيابة 
عنك وتربز ما ال ميكن إبرازه عن طريق الشهادات والسرية الذاتية ، لذلك البأس أن تأخذ وقتاً 

طويالً نسبياً يف إعدادها فهي ستمثلك أنت يف نهاية املطاف.
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الدراسة يف الخارج: تجربة غري ذاتيّة لفهم إشكاليّة الرؤية و التخصص 
وملعرفة متطلبات الدراسة والحصول عىل املنح األكادمييّة يف الجامعات 

العامليّة
خالد عثامن الفيل1

يُفرتض أن يجيب هذا املقال عىل ثالثة أسئلة بالرتتيب: 

كيف تتمكن من الحصول عىل قبول أكادميّي لاللتحاق والدراسة بالجامعات العامليّة؟. 1

أين وكيف تتحصل عىل معرفة املنح األكادمييّة أو املعونات املاليّة التي ستغطي تكاليف . 2
الدراسة بالخارج؟

كيف تفوز باملنح األكادمييّة ؟. 3

1- كيف تتمكن من الحصول على قبول أكاديمّي لاللتحاق والدراسة 
بالجامعات العالمّية؟

الكهربائيّة  الهندسة  قسم  يف  تخرجي  من  واحد  عام  بعد  (أي  اآلن  من  ونصف  سنة  قبل 
يف  طالباً  كنت  عندما  اتخذته  قرار  عامني عىل  أكرث من  وبعد  الخرطوم  واإللكرتونيّة- جامعة 
السنة الرابعة بأنني سأكمل دراستي الهندسيّة ولكنني لن أعمل ولن اقرأ يف أي مجال هنديس 
بعد تخرجي( كنت أفكر يف التقديم للقبول يف الدراسات العليا يف إحدى الجامعات العامليّة 
كخطوة أوىل مهمة لوضع قدمي يف املجال الجديد الذي أنوي االهتامم به، وكنت وقتها ال أحلم 
أبداً بأن أنال فُرصة يف القبول من الجامعات التي تعترب ضمن الـ100 جامعة األوىل يف العامل، 
بل كنت أفكر أنني لو حصلت عىل القبول من جامعة تعترب ضمن الـ500 جامعة األوىل فهذا 

كان من ضمن املئة األوائل يف امتحانات الشهادة السودانيّة، درس البكالوريوس يف كلية الهندسة – قسم   1

الهندسة الكهربائيّة جامعة الخرطوم وتخرج مبرتبة الرشف األوىل. ثم َغريَّ مجال تخصصه لالقتصاد السيايس ودراسات التنمية. 

أكمل أول ماجستري له مبركز دراسات السالم والتنمية بجامعة بحري يف عام 2015. يف ذات العام فاز خالد مبنحة القادة 

األفارقة Lalji LSE Program for African Leadership )PfAL) scholarship لدراسة ماجستري يف دراسات التنمية 

the London School of Economics and Political Sci-  واالقتصاد السيايس بجامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسيّة

ence )LSE(، للتواصل مع خالد الفيل: 
Kh_alfeel@hotmail.com

https://www.facebook.com/khalid.alfeel
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-وكانت مجازفة فقط- غريت طريقة  تجربة واحدة  أن  واإلنجاز، غري  النجاح  منتهى  سيكون 
تفكريّي 180 درجة!  

وكانت  السيايّس،  االقتصاد  و  التنميّة  اقتصاديات  تَخصيص  بدراسة  ُمهتامً  كنت  تخرجي  بعد 
الوسيلة األوىل لتحويل هذا االهتامم إىل معرفة متامسكة هي القراءة يف الكتب التي تناولت 
التي   Online بعد  عن  الدراسة  كورسات  بدورات/  االلتحاق  إىل  باإلضافة  املوضوعات،  تلك 
تقدمها الجامعات ذات التصنيف العاملّي الجيد والتي يوفرها املوقع التعليمّي املشهور كورسريا 
Coursera. يف الفرتة من مايو 2014 وحتى مايو 2015 التحقت بَخمسة كورسات يف االقتصاد 
واالقتصاد السيايّس، وقد استفدت منها جداً يف بناء معرفتي باملجال الجديد وقضاياه ومناهجه، 
بل إن كثرياً من أفكار هذه الكورسات وجدتها موجودة يف دراستي للامجستري بعد ذلك. لذلك 
وتطوير  اكتساب  وسائل  أفضل  من  اإلنرتنت  عىل  املتوفرة  االدورات/كورسات  هذه  أن  أرى 
املعرفة يف العلوم التطبيقيّة واالجتامعيّة، ومع وجود الضعف األكادميي واملؤسيس للجامعات 
معرفته  يطور  أن  يريد  علم  طالب  لكل  مبكان  األهمية  من  الكورسات  هذه  تُصبح  العربيّة 
ومهاراته يف مجاله. ولهذه الكورسات أهمية أخرى متعلقة بتعلم وتطوير املهارات اإلنجليزية، 
إذ إن من األسباب الرئيسيّة لتطوير لغتك اإلنجليزية هو كرثة االستامع للمحارضات اإلنجليزيّة، 

وقد الحظت فرقاً كبرياً يف مستوى لغتي اإلنجليزيّة بعد تلك الكورسات.  

بل ال أبالغ أن قلت إن هذه الكورسات مهمة حتى لطالب العلم الرشعي ولهذا األمر تجربة 
لطيفة حدثت معي. أذكر أنني ويف شهر أغسطس من عام 2014 كنت يف مكتبة معهد الدراسات 
اإلفريقيّة واآلسيويّة بجامعة لندن وكنت أريد أن أطبع بعض الصفحات من أحد املراجع, وكان 
يقف أمامي يف ماكينة الطباعة شاب بريطايّن يف سني أو أكرب مني بقليل وكان يقوم بتصوير 
حقيبته,  من  تساقطت  كثرية  عربيّة  كتب  من  واحد  كتاب  وهو   عريب,  كتاب  من  صفحات 
انتابني الفضول فقمُت بتدقيق النظر يف اسم الكتاب فوجدته الجزء السابع من كتاب املُغني 
البن قدامة (وهو من أعظم كتب الفقه اإلسالمّي, واملذهب الحنبيل تحديداً(، ثم قمت بقراءة 
عناوين بعض الكتب التي سقطت من حقيبته فوجدتها أمهات الكتب يف علم البالغة والفقه. 

ويف ذات الشهر أرسل لنا الربوفيسور الذي سندرس معه كورساً (عن بعد( يف االقتصاد السيايّس 
بريداً إلكرتونيّاً يدعونا فيه إيل املشاركة يف كورس آخر يقدمه عن الرشيعة اإلسالميّة يف الغرب 
وعندما دخلت الكورس وجدت رشوط القبول أكرث من صارمة (مع أن الكورس مجاين ومفتوح( 
فحتي تنال مجرد شهادة املشاركة، البد أن: تكتب 9 مقاالت علميّة قصرية عن واقع الرشيعة 
اإلسالميّة يف الغرب،  وتُكمل عدداً من االمتحانات واالختبارات، ومتأل استامرة القبول التي تبني 
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فيها معرفتك وأسباب التحاقك بهذا الكورس، وتشارك يف حلقات النقاش املبارشة التي يقيمها 
الدكتور نفسه مع كل عرشة طالب، وأخرياً البد أن تسلم بحثاً كامالً يف آخر الكورس يف موضوع 
متعلق بالرشيعة اإلسالميّة يف الغرب. مدة الكورس ثالثة أشهر ومتوسط عدد الساعات التي 
ينبغي أن تبذلها يف الكورس هو 10 ساعات إيل 15 ساعة يف ال7 أسابيع األوىل، و20 إىل 30 
ساعة يف الـ5 أسابيع األخرية, هذا طبعاً بافرتاض أنك متمرس جداً يف اللغة اإلنجليزية وتتحدث 

بها وتقرأها بكل طالقة! 

ما أريد قوله أن التصور الخاطئ الذي َعلِق يف كثري من املسلمني (وتحديداً يف كثري من الدعاة 
الباحثني  وبني  الغربيني  الساسة  سلوكيات  بني  يفعلونه  الذي  والخلط  اإلسالميني(  والباحثني 
والتي  الخاطئة  التصورات  من  هو  اإلسالم  أعداء  سلة  يف  كلهم  وجعلهم  الغربيني  األكادمييني 
أرضت كثرياً مبستوى البحث يف قضايا اإلسالم، ويف دراسة أسباب االنحطاط يف الواقع والبحوث 
اإلسالميّة. وأن كثرياً من املنتوج األكادميّي الغريّب هو من أرفع وأمنت املنتوجات املعرفيّة نظراً 
لألدوات املعرفيّة والقدرة البحثيّة املتوفرة لديهم والتي من أهمها املوضوعيّة. وأن غض الطرف 
أو عدم النظر لهذا املنتوج هو من السفه ومام زاد البحث اإلسالمي غوراً وضعفاً. وأنك لرتى أن 
من األدوات التي الزمت كل طبقة الفكر يف العامل اإلسالمي والذين قدموا أبحاثاً علمية جادة 
(أمثال إسامعيل الفاروقي، وعبد الوهاب املسريي، وطه عبد الرحمن، ووائل حالق وغريهم( 
القوم. وعىل  الغرب بل ومتكنهم من لغة أولئك  الفكر والبحث يف  هي اطالعهم عىل منتوج 
مستوى الدعاة واملشايخ فإنك تجد الذين اهتموا بدراسة املنتج املعريّف الغريّب (أمثال إبراهيم 
السكران يف كتابه األخري التأويل الحدايث للقرآن, وعبد الله العجريي يف كتابه مليشيا اإللحاد, 
وغريهم( تجد دراساتهم عىل قدر من الرصانة والجدة املعرفيّة.  بل إن من األمور التي ال يجادل 
فيها باحث علمي حقاً هو  أثر دور النرش التي اهتمت بالدراسات الغربيّة عن اإلسالم (مثل 
مركز مناء للدراسات، والشبكة العربيّة لألبحاث والنرش, ومركز دراسات الوحدة العربيّة وغريها( 

يف تطوير البحث يف قضايا الفكر واملعرفة والدراسات الرشعيّة حتى.  

بالعودة إىل سؤالنا بعد هذا االستطراد املهم، فقد كان أحد هذه الكورسات مقدماً من جامعة 
University of Illinois ، وهذه الجامعة تعترب رقم 59 يف التصنيف العاملي للجامعات حسب 
QS World University Rankings. يف أثناء دراستي لذلك الكورس عرفت أن يف تلك الجامعة 
يوجد ماجستري يف االقتصاد السيايّس، ويف خطوة شجاعة (غري منطقيّة يف ذلك الوقت( قمُت 
بإرسال إمييل لربوفيسور وذكرت يف الربيد الذي أرسلته بعض املعلومات العامة عني و سرييت 
الذاتيّة و رغبتي يف االلتحاق بالجامعة، وطلبت منه مساعديت إذا كانت هنالك منحة ميكنني 
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الحصول عليها ألن تكاليف الدراسة واملعيشة يف أمريكا غالية جداً. رد عيلَّ الربوفيسور بأنه 
وقتها  املاجستري،  بربنامج  للقبول  جداً  جيدة  الذاتيّة  سرييت  وأن  باملاجستري  االلتحاق  ميكنني 
فرحت جداً مبعرفة فكرة أنني ميكن أن أتحصل عىل قبول للدراسة بإحدى الجامعات املرموقة 
جداً. لكن الربوفيسور اعتذر بخصوص املنح األكادمييّة وأخربين أنه ال توجد يف الجامعة منح 
لدراسة املاجستري ، غري أنه استدرك قائالً لكن توجد منح لدراسة الدكتوراه يف االقتصاد السيايّس، 
ما رأيك يا خالد أن تقوم بالتقديم لدراسة الدكتوراه مبارشًة وسأقوم أنا مبتابعة طلبك وإعطائك 
املنحة ؟ ثم أردف قائالً خصوصاً أنك طالب سوداين، وال يوجد بالجامعة طالب سودانيون يف 

برنامج الدكتوراه ؟ 

استغربت جداً من فكرة تقدميّي للدكتوراه مبارشة إذ إنني مل أدرس املاجستري وقتها، و عرفت 
بعد ذلك أن دراسة الدكتوراه يف أمريكا ال تتطلب الحصول عىل درجة املاجستري، وال تتطلب 
حتى أن تكون دراستك يف البكالوريوس ذات صلة بربنامج الدكتوراه التي تريد التقديم إليه، 
فيمكن لخريج كلية الطب أن يُحرّض الدكتوراه يف االقتصاد أو يف العلوم السياسيّة، وبالتايل فإن 
أمريكا من الدول املناسبة التي ميكن أن يتوجه نحوها من يريد تغيري تخصصه، إذ إن النظام 
التعليمّي به قدر من املرونة ال توجد يف غريه من أنظمة التعليم. كام عرفت أن املنح الكاملة 
لدراسة الدكتوراه تكون يف كثري من الجامعات األمريكيّة تغطي بني 90 % إىل 100 % من طالب 
الدكتوراه يف تلك الجامعة، وأنه من األيرس ملن يريد الحصول عىل منحة أكادمييّة للدراسة يف 

أمريكا أن يقدم للدكتوراه بدل املاجستري.

واستغربت أكرث من فكرة أن كوين طالباً سودانيّاً ستساعد يف قبويّل لدرجة الدكتوراه وفوزي 
باملنحة (ألن فكرة كونك سودانيّاً كانت يف غالب الوقت، نقطة سلبيّة يف أي أمر تريد التقديم 
جنسيات  يف  التنوع  أن  وجدت  للجامعات  العامليّة  التقييم  بحثّي يف طرق  بعد  ولكن  إليه(. 
الطالب واملُحارضين من املعايري التي تستخدم يف تلك املناهج للتقييم. عىل سبيل املثال فإن 

من املعلوم أن أشهر ثالثة طرق للتقييم للجامعات العامليّة هي: 

 Times Higher الذي يصدر من اململكة املتحدة ، و QS World University Rankings
Education World University Rankings والذي يصدر كذلك يف اململكة املتحدة، ثم أخرياً 

Academic Ranking of World Universities الذي يصدر من الصني.

التنوع الدويّل International diversity بنسبة  التقييم األويل والثانية يدخل عنرص  يف طريقة 
10 % يف طريقة التقييم األويل، و5 % يف طريقة التقييم الثانيّة. مبعني أن يف كال الطريقتني فإن 
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اختالف وتنوع عدد الجنسيات يف الجامعة يزيد من عدد نقاطها يف التقييم العاملّي لذلك تسعى 
الكثري من الجامعات لتحقيق هذا التنّوع سواء يف الطالب أو يف املُحارضين. ولذلك كثرياً ما ياُلحظ 

الناظر يف صفحات الجامعات عىل اإلنرتنت أن الجامعات تهتم بإبراز نسبة التنوع يف طالبها. 

ميكن أن يكون عنرص التنّوع قد ساعد يف حصويل عىل ذلك العرض ملنحة الدكتوراه، غري أن 
من العنارص املهمة التي ساعدتني يف ذلك هو وجود دراسات وبحوث منشورة يل. وذلك أنني 
التخرج  بحث  هو  كان  أولهام  بحثني:  قد نرشت  كنت  الربوفيسور  ذلك  مع  أتحدث  أن  قبل 
الذي أكملناه أنا وصديقي حسام الدين عوض الله بإرشاف الدكتور عبد الرحمن كرار والذي 
حمل عنوان Load Sharing Control on Generators وقمنا بنرش ذلك البحث يف مؤمتر 
IFAC 2014 بجنوب إفريقيا. البحث الثاين كان دراسة يل عن سياسات التعليم يف السودان 
وتحدياتها Policies required in the area of knowledge generation in Sudan  والذي 
قمت بنرشه يف مؤمتر ICWIS 2015 يف كوريا الجنوبيّة. كثري جداً من مناهج التقييم العاملّي 
للجامعات تهتم يف االساس باملنتوج األكادميّي للجامعة ومدى تأثريه يف الواقع العلمي والعميل، 
ألجل ذلك تهتم أغلب الجامعات العامليّة بقبول الطالب الذين ميتلكون مهارات البحث العلمي 
ولهم بحوث منشورة يف مؤمترات أو دوريات علميّة، وهذا ليس رشطاً أساسياً يف القبول لذلك 
ال تذكره أو تؤكد عليه الجامعات يف حديثها عن رشوط القبول، لكنه من الصفات التي تجعلك 
يف الصفوف األوىل من املرشحني للقبول يف تلك الجامعات املرموقة عاملياً. لذلك فإن نصيحتي 
األوىل لكل من يريد أن يزيد من احتاملية قبوله يف تلك الجامعات أن يقوم بالعمل عىل تطوير 

مرشوعه أو بحثه يف التخرج ثم يقوم بنرشه يف إحدى الدوريات أو املؤمترات العلميّة.  

ولكنني  نفيس،  أمام  للدكتوراه  الفرصة  تلك  رفضت  قد  أنني  علمت  إذا  ستستغرب  لعلك 
احتفظت بها عىل الورق (كحل أخري يف حالة فشلت بقية محاواليت(، وقد يصعب تربير هذا 
الرفض يف هذا املقال، لكن الفكرة بصورة عامة هي أن درجة الدكتوراه من أخطر االلتزامات 
األكادمييّة التي متر عىل اإلنسان يف حياته إذ إن تأثريها كبرياً جداً (سلباً أم إيجاباً(، وهذا التأثري 
الكبري هو نتيجة طبيعيّة لطول مدتها (من 4 إىل 5 سنوات(، وهي مدة كفيلة بأن تؤثر جداً يف 
الحياة املهنيّة لإلنسان، تخيل مثالً أن رجل قد اختار برنامج دكتوراه ال يناسبه أو أن الربنامج 
مناسب لكن طرق التدريس ومناهجها يف تلك الدكتوراه غري مفيدة، سيكون ذلك الشخص قد 
أضاع أو فرط يف 4 إىل 5 سنوات من حياته املهنيّة. لذلك فإن من أكرث الخطوات التي ينبغي 
هي   = االستشارة  ومن  االستخارة  من  يُكرث  وأن  االستعجال  وعدم  فيها  الرتيث  اإلنسان  عىل 
خطوة االلتزام بدراسة درجة الدكتوراه. عموماً هنالك ثالث مقاالت نرشت يف الدليل اإلرشادي 
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لطالب البكالوريوس و الدراسات العليا يف السودان الذي صدر عن مؤسسة الباحثني السودانيني 
واملتوفر يف الشبكة، تعالج هذه املقاالت قضية فكرة الدكتوراه وهل يحتاج الطالب فعالً إىل 
امليض يف هذا االختيار أم ال، أرجو االطالع عىل هذه املقاالت فقد عالجت األمور من جوانب 

عدة وبطريقة جيدة.  

وثقًة يف نفيّس  التجربة قد منحتني حامساً  إال أن هذه  العرض،  أنني قد رفضت ذلك  ورغم 
جعالين بعد ذلك بأسبوعني أقوم بالتقديم لاللتحاق مباجستري قريب من اقتصاديات التنميّة يف 
الجامعة األوىل بالسويد والـ70 يف التصنيف العاملي وهي Lund University، وقمت كذلك 
يف  والـ17  بأسرتاليا  األوىل  الجامعة  يف  االقتصاديّة  السياسات  يف  مباجستري  لاللتحاق  بالتقديم 
التصنيف العاملّي وهي The Australian National University، فكانت النتيجة هي القبول 
بفضل الله من كلتا الجامعتني. هذه الثالث تجارب جعلتني أغري تصور سابق عن مدى إمكانية 
فوزي مبنحة أو قبول بإحدى الجامعات املرموقة عاملياً، فقمت بعد ذلك بالتقديم ملنحة القادة 
لندن  بكلية  السيايّس  االقتصاد  يف  ملاجستري  مبارشة  بالتقديم  بعدها  وقمت    PfAL األفارقة 
لالقتصاد والعلوم السياسيّة(London School of Economics and Political Science )LSE وهي 
الكلية املعروفة جداً والتي تعترب الثانيّة يف التصنيف العاملي يف العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة. 
وبفضل وكرم من الله فقد فزُت بالقبول يف تلك الجامعة العامليّة ثم فزُت باملنحة التي غطت 

كل تكاليف الدراسة واملعيشة. 

عودة إىل السؤال الذي بدأنا به هذا الفصل وهو كيف تتمكن من الحصول عىل قبول أكادميّي 
لاللتحاق والدراسة بالجامعات العامليّة؟ فسأخترص تجربتي يف النقاط التاليّة:  

أ- قد تكون جنسيتك سبباً من األسباب التي تزيد من فرصة قَبولك يف الجامعات العامليّة.  

ب- تهتم أغلب الجامعات العامليّة بُقبول الطالب الذين ميتلكون مهارات البحث العلمّي ولهم 
بحوث منشورة يف مؤمترات أو دوريات علميّة، ومع أن هذا ليس رشطاً أساسياً يف القبول لذلك 
ال تذكره أو تؤكد عليه الجامعات يف حديثها عن رشوط القبول، لكنه من الصفات التي تجعلك 
يف الصفوف األوىل من املرشحني للقبول يف تلك الجامعات املرموقة عاملياً. لذلك فإن نصيحتي 
األوىل لكل من يريد أن يزيد من احتامليّة قبوله يف تلك الجامعات أن يقوم بالعمل عىل تطوير 

مرشوعه أو بحثه يف التخرج ثم يقوم بنرشه يف إحدى الدوريات أو املؤمترات العلميّة. 

ج- أغلب الجامعات الجيدة تشرتط أن يكون الطالب قد تخرج مبرتبة الرشف األوىل (ممتاز 
First Class( أو مبرتبة الرشف الثانيّة (جيد جداً Upper-Second Class( . ولكن إذا كنت 
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مل تنجح يف التخرج بإحدى هذه املراتب فهنالك طريقان ملعالجة هذا األمر: األول أن تكون 
قد َعملَت يف املجال الذي تريد دراسته ومتتلك سنوات خربة جيدة فيه. الطريق الثاين: هو أن 
تقوم بااللتحاق بربنامج ماجستري يف إحدى جامعات بلدك وتجتهد يف أن تكمل ذلك الربنامج 
إما مبرتبة الرشف األوىل أو مرتبة الرشف الثانيّة. أي الخيارين يجب أن تسلك؟ هذا يعتمد كثرياً 
عىل أوضاعك الشخصيّة و املاديّة، باإلضافة إىل التواصل مع إدارة القبول بتلك الجامعة ملعرفة 

رأيهم يف أي الخيارات يصلح معهم.  

من  تزيد  التي  األكادمييّة  الربامج  أفضل  من  بعد،  عن  تُدرس  التي  األكادمييّة  الكورسات  د- 
معرفتك مبجالك، أو تبني لك معرفة منظمة يف مجال جديد تود دراسته.

هـ- من العنارص املؤثرة جداً يف القبول يف الجامعات العامليّة هو جودة الرسالة الشخصيّة أو 
Personal Statement وهذه سأناقشها يف الفصل األخري من هذا املقال.  

2- أين وكيف تتحصل على معرفة المنح األكاديمّية أو المعونات 
المالّية التى ستغطي تكاليف الدراسة بالخارج؟ 

كثري من املقاالت التي تحاول اإلجابة عىل ذلك تذكر عدداً من املنح املشهورة وغري املشهورة 
وتعرّف القارئ بتواريخ بدايتها ونهايتها، وهذا فيام أرى طريقة غري فعالة. وذلك ألمرين: أوالً 
املنح األكادمييّة غري ثابتة أو محددة سنوياً، مبعنى أنه ميكن جداً أن تظهر منحة أكادمييّة جديد 
يف هذه السنة أو يف أثناء قراءتك لهذا املقال، وباملقابل فإن هنالك عدداً من املنح ميكن أن 
تختفي أو تغيب نهائياً أو مؤقتاً. وثانياً: قد تتغري مواعيد ورشوط القبول والفوز بكل منحة، 
ألجل هاذين السببني فإن االعتامد عىل نوع املقاالت املذكور سابقاً غري ُمجدي. ما هو البديل 

لذلك ؟  

أنا اقرتح أن أفضل طريقة ملعرفة املنح األكادمييّة هو متابعة املواقع التي تنرش معلومات عن 
هذه املنح بطريقة دوريَة لكن مع عدم اإلكثار من عدم املواقع حتي ال يتشتت اإلنسان. مثالً 

فقد كنت أتابع بصورة يومية ثالثة مواقع للمنح، وترتيبها حسب األهميّة كالتايل: 

1 . /https://www.heysuccess.com 

2 . /http://www.opportunitiesforafricans.com 

3 . /http://opportunitydesk.org 



مؤسسة الباحثين السودانيين وملتقى الطالب المتفوقين 

284

4 ./http://www.youthop.com 

أنصح كل من يريد معرفة املنح األكادمييّة التي تناسبه أن يضع هذه املواقع كصفحات مرجعية 
املستجدات يف  يوم مبتابعة آخر  يقوم كل  ثم  به،  الخاص  اإلنرتنت  Bookmarks يف متصفح 
هذه املواقع، متاماً كام يفتح مواقع التواصل االجتامعي بصورة يوميّة. أنا أعتقد جازماً أن املنح 
األكادمييّة املتوفرة يف الجامعات العامليّة إذ مل تجدها يف هذه الثالثة مواقع فغالباً لن تجدها يف 
أي مكان. وأكرر عدم اإلكثار من املواقع التي ترشدك للمنح ألن اإلكثار منها يصيبك بالتشتت 
بقية  يعرض يف  الثالثة  املواقع  يعرض يف هذه  ما  أن  واملتابعة، كام  الرتكيز  يساعدك عىل  وال 

املواقع فال داعي للتكرار الغري مفيد.  

3- كيف تفوز بالمنح األكاديمّية ؟ 
من املعروف أن لكل منحة من املنح األكادمييّة متطلبات تختلف بها عن غريها، فمثالً منحة 
الحكومة الربيطانيّة املعروفة Chevening تشرتط أن يكون املقدم للمنحة له خربة عمليّة تزيد 
عن العامني، وبعض املنح تشرتط أن يكون املقدم لها قد حاز درجة معينة يف تخرجه وغري ذلك 
من الرشوط الظاهرة. لن يكون حديثي موجهاً ملثل هذه الرشوط ألنه من الصعب تغطية كل 
للمنح، كيف  املتطلبات األوليّة  املنح، ولكننا سنتحدث عن شخص حقق كل  الرشوط يف كل 
ملثل هذا الشخص أن يضع نفسه من ضمن أوائل املرشحني للفوز باملنحة. وسنناقش بالتحديد 
قضية كيفيّة كتابة طلب املنحة أو املقاالت التي تكون مطلوبة للتقديم للمنحة أو املعونة، و 
التي تؤثر كثرياً يف قرار الجهة املانحة للمنحة، إذ إنها من خالل هذه املقاالت تتعرف بصورة 
دقيقة عىل شخصيات وتجارب الطالب الذين يريدون هذه املنحة، وبالتايل يستطيعون اختيار 

أفضلهم.

الطالب  بأهداف  إما  الغالب:  يف  رئيسيّة  أمور  بخمسة  متعلقة  تكون  املقاالت  هذه  أغلب 
لاللتحاق بالربنامج األكادميّي الذي تقوم بتوفري تكاليفه املنحة، أو تكون متعلقة بذكر األسباب 
التي تجعل من الطالب يعتقد بأنه كفؤ للفوز بهذه املنحة، أو تكون متعلقة بذكر التجارب 
األكادمييّة والعمليّة وذكر املهارات القياديّة للطالب عن طريق رسد األمثلة والقصص الشخصيّة، 
الذي يود  الربنامج األكادميّي  انتهائه من إكامل  الطالب بعد  أو تكون متعلقة مبناقشة ُخطة 
االلتحاق به، أو تكون متعلقة بذكر شخصيّة أثرت يف شخصية الطالب يف حياته وملاذا. هذه 
املوضوعات هي غالب األسئلة التي تذكر يف طلبات املنح  وعىل ضوء ما يكتبه الطالب كإجابة 
لهذه املقاالت تتحدد فرصة فوز هذا الطالب بهذه املنحة أم ال. سأذكر هنا نصائح عامة ميكن 
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أن تضمن ملن طبقها بطريقة صحيحة فرصة عالية جداً يف الفوز باملنحة األكادمييّة التي يريد، 
وهذه النصائح تنطبق كذلك عيل كتابة الرسالة الشخصيّة Personal Statement  والتي سبق 
أن قلنا أنها تؤثر كثرياً يف إمكانيّة قبول الطالب يف برنامج املاجستري أو الدكتوراه الذي ينوي 
دراسته، والرسالة الشخصية يجب أن تغطي أمرين أو ثالثة من األمور التي ذكرنا أنها قد ترد 
يف املنحة، لكن الفرق بني الرسالة الشخصيّة وبني مقاالت املنح، أن الرسالة الشخصيّة البد أن 
تكتب كوحدة متكاملة وأن تكون موجهة إلدارة القبول يف الجامعة وليس إلدارة املنحة، وبالتايل 

يركز املرء فيها عىل األمور التي ستقنع إدارة الجامعة بقبول طلبه. 

هذه النصائح التي تصلح لكتابة الرسالة الشخصيّة أو للتقديم للمنح هي:  

أ- البد أن تبدأ إجراءات الكتابة قبل فرتة كافية من تاريخ انتهاء التقديم، وذلك أنه ولألسف 
فإن أغلب تعامل الطالب مع هذا األمر يكون يف األيام األخرية من فرصة التقديم وهذا كثرياً ما 
يفشل لسبب مهم جداً، وهو أن كتابة هذه املقاالت أو الرسالة الشخصيّة البد أن يطبخ عىل نار 
هادئة من املراجعة والتدقيق والتعديل، وهذه األمور تستغرق وقتاً طويالً يف العادة، وكلام بدأ 
الطالب إجراءات الكتابة باكراً كانت لديه فرصة ملراجعة ما كتب، وعرضه عىل ذوي االختصاص 

والتجربة الذين ميكنهم أن يُفيدو ويطوروا من مقاالته بحيث تصري أكرث إقناعاً وقبوالً.  

www.thestudentroom. :ب- من املواقع املهمة التي البد للطالب من النظر فيها، هو موقع
co.uk/  وميكن للطالب يف هذا املوقع أن يجد الكثري الكثري من مناذج الرسائل الشخصيّة املمتازة 
يف املجال أو العلم الذي يريد دراسته، وتكون هذه الرسائل قد كتبت من ِقبل طالب متميزين  
رسالة  يكتب  أن  يريد  الطالب  كان  إذا  فمثالً  مرموقة.  عامليّة  جامعات  من  القبول  بها  نالوا 
 management :شخصية لربنامج ماجستري يف العلوم اإلداريّة فإنه يكتب يف موقع قوقل التايل
personal statements in the student room فيظهر له رابط يقوده لنامذج الرسائل الشخصيّة 
التي كتبْت يف املوقع. يقوم الطالب بعد ذلك باالطالع عليها واالستفادة من طريقتها يف الكتابة، 
وقد يستفيد من بعض التعابري واأللفاظ والرتاكيب لكن البد أن يقوم الطالب بإدخال ملساته 
كل  متر  واملنح  الجامعات  كل  أن  وذلك  نقلها،  التي  العبارات  أو  الجمل  تلك  يف  وتعديالته 
من  البد  لذلك   Plagiarism األدبيّة الرسقة  عن  للكشف  إلكرتونيّة  منصة  عرب  فيها  املقاالت 
الفوائد  (غري  املوقع  هذا  فائدة  ترتيبها.  إعادة  أو  فيها  التعديل  دون  جمل  نقل  من  الحذر 
املذكورة( أنه يعطيك اإلحساس والفكرة العامة باملستوى الذي يجب أن تصل إليه مقاالتك أو 

رسالتك الشخصية للقبول.  
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ج- بعد االنتهاء من كتابة الرسالة الشخصية ومراجعتها لعل من أفضل الوسائل للتطوير هو 
إرسال ما كتبته لشخص متخصص أو صاحب تجربة يف الدراسة يف الخارج لالطالع عىل ما كتبت 
ثم التعليق عليه والتعديل، وعىل قدر ما يجتهد اإلنسان يف هذا عىل قدر ما يشحذ ويطور 
من جودة مقاالته ورسالته الشخصيّة والذي يؤثر مبارشة يف احتاملية حصوله عىل املنحة أو/و 

القبول من الجامعة. 

آخر ما أريد قوله هو أن أغلب الُفرص والنجاحات التي ُوفقت الغتنامها وتحقيقها، كان العامل 
أمر »محدد« من األمور.  الرئييس يف ذلك = مجهود صغري متواصل بذلته يف وقت سابق يف 
فابتداًء بتجربة مراسلتي مع الربوفيسور من جامعة إلينوي والتي أثرت كثرياً يف مساري بعد 
ذلك ومنحتني الثقة يف نفيس والقوة، فإن تلك التجربة جاءت نتيجة لعمل مرتاكم يف دراسة 
الكورسات »عن بعد« والتي أكملتها يف موقع كورسريا ومل أكن أعلم وأنا أدرس تلك الكورسات 
لدراسة  األفارقة  القادة  منحة  وأيضاً  اآلفاق.  يل  فتحت  التي  التجربة  هذه  إىل  ستقودين  أنها 
بها  يفوز  أول سوداين  كنت  والتي   LSE السياسيّة والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية  املاجستري يف 
الفوز والنجاح يف تلك املنحة جاء كذلك كنتيجة  مع أن عمرها تجاوز الخمس سنوات، هذا 
السرتاتيجيتي يف البحث عن املنح التي ذكرتها هنا، ثم تطبيق هذا األمر عيل مدة زمنية متتابعة 
من دون كسل وال ملل. هذا الدرس جعلني أحتفي كثرياً باإلنجازات الصغرية املستمرة أكرث من 
أي يشء، وجعلني أطمنئ كذلك أنني ما دمُت أبذل قصار جهدي باستمرار ودون كسل (حتى 
وإن كانت اإلنجازات صغرية( مع حسن ظنّي بريّب فإن ذلك سيقودين للفوز والنجاح. قال الله 
لِلْيُرْسَى  ُُه  فََسُنيَرسِّ ِبالُْحْسَنى (6(  َق  َوَصدَّ َواتََّقى (5(  أَْعطَى  َمْن  ا  فَأَمَّ  ﴿ الليل:  تعاىل يف سورة 
ُُه لِلُْعرْسَى (10( ﴾ فتأمل كيف  َب ِبالُْحْسَنى (9( فََسُنيَرسِّ ا َمْن بَِخَل َواْستَْغَنى (8( وَكَذَّ (7( َوأَمَّ
جعل السعي والعطاء سبباً يف التيسري والهداية لليرسى أي للسعادة أو للجنة كام ورد يف بعض 
التفاسري، وكيف جعل البخل واالستغناء واإلعراض سبباً للضاللة والرسى، اسأل الله أن يوفقنا 

جميعاً للعمل، وأن مينحنا القوة لالستمرار يف العمل، وأن يرزقنا لإلخالص يف العمل.







؛الكتابھذا

علىخقبألكأنسواءحونامنالسودانىالطالبلدىنراھاالتىالرئیسیةالمشكالتإحدى
اًومعرفیةذخیرةلنفسھوشیدبادرمنحتىأودراستھأثتاءفىأوالتخرحبعدالحیاة
ومشاریعھاالحیاةسبلالتبغثرفيأولحیاتھالكتیةالؤؤیةوضوحعدمإشكالیةھي،عملیة

المجالأمالعمليانجال؛المجاالتبینالترددمثل،والشخصیةالبحثیةالتھاواتوفقدان
،بھایھتمأنینبغيالتيواالھتماماتالغدثعكالتھيماسیختارهمجالأيوداخل،العلمي
العلیادراساتھیدوسوأین،العلمیةالبحوثوكتابةالعلميالتفكیرعلىالقدوةفقدانومثل
ومثلالدواسةھذهتكالیفیغطىالذيالمادىالدعمعلىالتحصلوكیفیةالسودانخارح
فى؛كبیربدرجةطبیعىأمزفھذا،تتلیلیةناحیةومن.المھمةوالمھاراتاألسئلةمنذلك
،العلمىأوالعملىالمشروعالمسارأوتحدیدأنوذلكالسودانفىبیئتنامثلتعلیمیةبیئة

معرفةھوأولھاً؛أموورئیسیةلثالثةوفقاًعامةبصورةیكونالمشروعھذاتنفینوكیفیة
بمیولھاإلنسانمعرشةھووثانیھا،وقوتھضعفھونقاطوإمكاناتھبقدراتھاإلنسان

أمامھالحیاةتقذفھاالتيبالفرصاإلنسانمعرفةھووثالثھا،الشخصیةوتفضیالتھ
.علیھتفوضھاالتىوالتحدیات

فالواالقتصادیةوالتربویةالتعلیمیةبیئتنافىثابتةلیستالثالثةھذههواااواألمرالمزعج
قدراتھاكتشافعلىالطالبتساعدعملیةمنظومةااأوالتربويالتعلیمينظامنافيیوجد

الشائعةاإلشكالیاتھذهكلبسبب.الشخصیةورغباتھمیولھاكتشافوعلى،وإمكاناتھ
السودانیینالباحثینمؤسسةإخراجھفىتعاونتالذىاإلرشاديالكتابھذافإنوالمتفشیة

"كتابھوالمتفوقینالطالبملتقىمع
علىقعوضالتيوالقضایااألسئلةااأیناقش

حصولھبعدماوحتىالجامعةدخولھمن؛ابتدااألكادیمیةمسیرتھفىالسودانىالطالب
إجاباتالكتابھذاماااویفترض.دكتوراهاااماجستیرسواءالعلیاالشھاداتعلى
مھمةوتفاصیلالفھمسھلةبسیطةبلغةوالتساؤالتالقضایاھذهآلغلبوفعالةعملیة
وبطومحاولة،الواقعیةوالتجاوباألمثلةإعطاءعلىالتركیزمع،السودانيبالواقعتتعلق
مواحلمنمرحلةكلفيبعدفیماعلیھااالعتمادیمكنھالتيالرئیسیةبالمصادرالقارئ
.الوظیفیةوحتىالتعلیمیةمسیرتھ

لعد

السودانیینالباحثینمؤسسةوندواتأنشطةمتابعةیمكنكم
؛التالیةاإللكترونیةومواقعناقنواتنامتابعةخاللمن

وا /groups/SudanResearch.net

/channel/UCILMurMqj9alaqP7h6Q_K1A

in /groups/6937987

www.s-rf.org

خاللمنالمتفوقینالطالبملتقىأنشطةمتابعةیمكنكم
؛التالییناإللكترونيوموقعھقناتھمتابعة

/channel/UCFV9wSAZdN30yccB9٥ozvzg

almoltaga.org
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