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 بسم الله

 

 حرضة رئيس الجامعة اللبنانية األمريكية أستاذنا الكبري د. جوزف جربا 

 زمياليت وزماليئ يف الجسم األكادميي واإلداري يف الجامعة اللبنانية األمريكية

  الخريجنعزيزايت الخريجات، أعزايئ

 ،األهل الكرام

 

اسمحوا يل أن استهل هذه املناسبة الغالية بالشكر والتقدير والعرفان. الشكر عىل توجيه الدعوة يل 

ألكون متحدثاُ يف مناسبة مفعمة بالفرح واألمل، والتقدير عىل تكرميي بأن أكون شاهداً عىل انطالق 
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مل لها يف كوكبة جديدة من بناة الغد األفضل. والعرفان ملنحي فرصة التواصل مع جامعة أح

 وجداين كّل التقدير واملحبة وخالص األمنيات
 

 

 

 أحبايئ،

 

لطاملا توافقنا عىل تقسيم عمر اإلنسان إىل عّدة مراحل أبرزها مرحلة الحضانة، مرحلة التعلّم، 

، كان مثّة تصنيف مكاين يتالزم مرحلة العمل واإلنتاج، وأخرياً مرحلة التقاعد والشيخوخة. وبالتوازي

ثم  -أي مكان العمل -مع تلك املراحل وهو عموماً: املنزل، املدرسة، الحقل أو املعمل، أو املكتب

 املنزل أو دار العجزة. 

 

ثبتت تلك التصنيفات أو أنها تبلورت ومورست عىل امتداد قرون عديدة ويف معظم الحضارات، مع 

إالّ أنها رسعان ما بدأت باالنهيار مع تفجر ثورة االتصاالت بعض استثناءات هنا أو هناك. 

واملعلومات، ومع تاليش الحواجز املكانية والزمانية مع ما واكب ذلك من تداخل املراحل 

والسياقات. هناك اليوم بني علامء النفس والرتبية من يقول بأن السنوات الثالث األَول من عمر 

تكوين شخصيته ويف رسم خارطة طريقه للتعلّم واالبداع. اإلنسان هي املرحلة الحاسمة يف 

والواقع يثبت لنا أن ابداعات العلامء والنوابغ غالباً ما تتجىّل يف مراحل متأخرة من أعامرهم، أي أنها 

 مثرة تعلّم يف الكرب.

 

ىل بامكاننا تجاوز النظريات، والتأمل يف مجريات الواقع. لو شاء أحدكم، أو إحداكن، التقّدم إ

(. بعضها يقترص عىل البيانات CVوظيفة جديدة، فعليه أن يعّزز طلبه ببيان السرية الذاتية )

الشخصية والشهادات العلمية، وبعضها اآلخر يحتوي قامئة بالخربات العملية. وشتان ما بني هذه 

صل راتب وتلك! ملاذا هذا الفرق؟ ملاذا يصل راتب املتخرّج حديثاً إىل حوايل ألف دوالر بينام ي

 صاحب الخربة إىل عّدة أضعاف ؟
 

أو عن وعي  -ال بّد أن السوق االقتصادية، سوق العرض والطلب للموارد البرشية، تدرك بداهًة 

 أن املهارات واملكتسبات التعلميّة لصاحب الخربة تفوق مثيلتها عند الخريجني الجدد. -وتبرّص 

هارات، وتقّر بأن عملية التعلّم عند اإلنسان ال وهي، أي السوق، تشرتي كامً أكرب من املعارف وامل

تتوقف عند استالمه لشهادة التخرّج، بل تستمر وتنمو أثناء مسريته املهنية التي ميكن استخالصها من 

 القليلة.  CVبني سطور الـ  
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شهدت علوم اإلدارة والتنظيم يف السنوات األخرية ثورة مفاهيمية وتطبيقية. وهي تجمع عىل أن 

يزة التنافسية القتصادات الدول والرشكات  م تعد مرتبطة باملوقع الجغرايف أو وفرة املواد امل

األولية ونوعيتها، بقدر ارتباطها مبفاهيم الجودة. واألخرية تتمحور حول مهارات اإلنسان ومعارفه 

فنقول عنه  وطريقة عمله، حول املوارد البرشية. من املنطقي إذاً أن تسم املعرفة زماننا الحارض،

 أنه عرص املعرفة، أو اقتصاد املعرفة، أو ثورة املعلومات. 

 

تزخر األدبيات املعارصة باملفاهيم املعرّبة عن هذه التغريات الثورية. نحن هنا اليوم يف حفل 

تخريج دفعة جديدة يف إطار برامج التعلّم املستمر يف الجامعة اللبنانية األمريكية. البعض اآلخر 

. هناك أيضاً تعلّم الكبار، وبناء Lifelong Learningدام تعبري التعلم مدى الحياة يفضل استخ

القدرات، والتطور املستمر، وغريها. والقاسم املشرتك بني كل هذه التسميات هو االستمرارية، أي 

 فرضيّة أن هناك أساسا" معرفيا" أو قاعدة معرفية موجودة، واملطلوب البناء عليها وتطويرها. 

 

 لفتني يف املنشور املعّد للتعريف بربنامج الرتبية الحضانية لديكم،  تركيزه عىل شعار 

"Learn to Teach, Teach to Learn  وما أنا بصدد الرتكيز عليه هنا هو ."Learn to Learn. 

أي أّن النقطة املحوريّة حسب منظوري هي تعلّم كيف نتعلّم، بل أكاد أقول أنها الخطوة األساس. 

أنها تعلّم كيفية إدراكنا السرتاتيجيات التعلّم ومتابعتها وتقييمها، أي متابعة عملية التعلّم بحد ذاتها 

ساعد املتعلّم عىل إدراك )وترجمتها الحرفية:  ما وراء املعرفة( ت Metacognitionوتقييمها. فالـ 

العمليات التعلمية التي يخوضها، وضبطها وتوجيهها نحو عمليات أكرث كفاءة وفعالية. بتعبري آخر، 

فإن تخطيط الطريق التي نعتزم سلوكها لنتعلم أمراً ما؛ رصد عمليات االستيعاب والفهم التي 

همة التعلمية... هي املكونات الثالث تستهدفنا ونستهدفها؛ وتقييم التقّدم املحرز باتجاه إنجاز امل

 ملعرفة املعرفة أو إلدراك املعرفة.

 

لست هنا يف وارد "افساد" بهجتكم بهذا اليوم عرب تنظريات قد تبدو لوهلٍة أنها خارج السياق. بل 

أقّدر أن مقولة معرفة املعرفة هي جوهر القضية. هي كانت عىل األرجح حافزكم يف لحظة معينة 

جزءاً من قافلة االنطالق نحو الغد األفضل. ودعويت إليكم أن تتبنوها ناموساً لصناعة هذا يك تكونوا 

األفضل يوماً إثر يوم، بل لحظة تلو لحظة. يواجه كّل منا عرشات املواقف الذهنية يومياً، ومحصلة 

 استجابته لهذه املواقف/ التحديات هي سريته وشخصيته وعلّة وجوده بل مغزى حياته.

 

ن االسرتاتيجيات املتبعة لتعزيز اإلدراك الذايت لهذه العملية التعليمية املتالزمة مع تلك تتضم

 االستجابة  أن نطرح دوما عىل أنفسنا أسئلة مثل: ما الذي أعرفه عن هذا املوقف أو هذه املهّمة؟ 
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يل  أي من أنا إزاء هذا التحّدي وما هي نواحي معرفتي ونواحي جهيل بهذه املهمة؟ هل سبق

وتعرضت ألمر مامثل، وماذا فعلت حينها، وكيف كانت النتائج؟ وإذا كان املوقف مستجداً، هل 

حصل معي أمٌر يفيد أو باإلمكان القياس عليه؟ أو هل تحوي ذاكريت خربة شخص آخر تعرّض 

 ملوقف مامثل، وماذا فعل، وما كانت النتيجة؟

 

الشبكة العاملية يصدمون مباليني الصفحات التي سمة عاملنا اليوم التغرّي. املتصفحون ملعلومات 

 تتضمن معلومات عن هذا املوضوع أو ذاك. أي أن هناك ماليني الخربات ذات العالقة. 

رغم ذلك، نواجه دوماً مبواقف جديدة تستدعي خربات متناسبة معها. لهذا نتحّدث عن 

فات جاهزة وحلول ناجزة اسرتاتجيات، خرائط طرق، سيناريوهات، بدائل، إلخ. وال نجزم بوص

واستجابات اوتوماتيكية. نحن مدعوون دوماً إىل تنظيم أفكارنا ومعارفنا حول اسرتاتيجية االستجابة 

 الفضىل، وإىل مطابقتها أو تطويعها/تعديلها تبعاً للموقف أو الوضع املطلوب مواجهته. 
 

املتوافرة للعمل الكريم والخالق، فإن  وصوالً إىل واقعنا اليوم وهنا، واقعنا املّر فيام عنى الفرص...

الوضع املطلوب مواجهته هو مطابقة الكفاءات املتوافرة أو تطويرها، مع حاجات سوق العمل 

ومتطلباته. ما أنا واثق منه أن هذه الجامعة العريقة وبعض شقيقاتها وجهدوا يف تطوير مناهج 

 ق العمل من جهة أخرى.ومساقات تجّّس بني كفاءاتكم ومهاراتكم من جهة وبني سو 
 

قدرات  -بل وغالباً  -ال بّد لنا من اإلقرار أن العوامل املحددة لسوق العمل وفرصه تتجاوز أحيانا 

 املعاهد والجامعات؛ سأعرض لعناوين رئيسية منها:

 

 اقتصادية؛ -السياسات املاكرو -

 املناخ االستثامري مبا فيه واقع البنية األساسية؛ -

 بالعمل؛الترشيعات املتعلقة  -

 شبكات الحامية االجتامعية؛ -

 نظم التعليم وبناء املهارات والقدرات. -
 

تعمدت أن أستأخر املهارات والكفاءات ال للتقليل من أهميتها، بل للرتكيز عىل املمكن واملستطاع. 

أو رمبا لتسليط الضوء عىل ما أنا منحاز تلقائياً إليه وعنيت به املوارد البرشية. صحيح أن واضعي 

يها، هم جميعاً السياسات واملستثمرين واملرشعني، كام العاملني يف شبكات الحامية والقيمني عل

برش، بل هم موارد ميكن تنميتها أو الضغط عليها باتجاه نحت بيئة مؤاتية للباحثني عن عمل... إالّ أن 

( CEPالصحيح أيضاً أن الجامعات، وامتداداتها من مراكز البحوث ومعاهد اإلعداد والتطوير) مثل 

نبات الحدائق اليانعة أذهاناً تسائل هي بارقة األمل يف تشكيل املهارات البرشية املالمئة، ويف است

 ذاتها دوماً عن األفضل، وتسعى إليه.  
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ختاما" أكرر شكري معاهدا" إياكم أن أكون من موقعي البستاين النشيط، ومتمنيا" عليكم اعتبار 

 تجربتكم محطة أمل وإشارة انطالق وثقة، والسالم.

 

 وشكراً.


