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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

 

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

ألكون متحدثاُ يف مناسبة مفعمة بالفرح واألمل، والتقدير عىل تكرميي بأن أكون شاهداً عىل انطالق 

كوكبة جديدة من بناة الغد األفضل. والعرفان ملنحي فرصة التواصل مع جامعة أحمل لها يف 

 وجداين كّل التقدير واملحبة وخالص األمنيات
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 أحبايئ،

 

ا توافقنا عىل تقيي  عمر انإنيان ل ى عّدة مراحل أبرهها مرحةة الحضانة، مرحةة التعةّ ، لطامل

مرحةة العمل وانإنتاج، وأخرياً مرحةة التقاعد والشيخوخة. وبالتواهي، كان مثّة تصنيف مكاين يتالهم 

ث   -ان العملأي مك -مع تةك املراحل وهو عموماً: املنزل، املدرسة، الحقل أو املعمل، أو املكتب

 املنزل أو دار العجزة. 

 

ثبتت تةك التصنيفات أو أنها تبةورت ومورست عىل امتداد قرون عديدة ويف معظ  الحضارات، مع 

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

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

واليياقات. هناك اليوم بني عةامء النفس والرتبية من يقول بأن الينوات الثالث األَول من عمر 

انإنيان هي املرحةة الحاسمة يف تكوين شخصيته ويف رس  خارطة طريقه لةتعةّ  واالبداع. 

جىّل يف مراحل متأخرة من أعامره ، أي أنها والواقع يثبت لنا أن ابداعات العةامء والنوابغ غالباً ما تت

 مثرة تعةّ  يف الكرب.

 

بامكاننا تجاوه النظريات، والتأمل يف مجريات الواقع. لو شاء أحدك ، أو لحداكن، التقّدم ل ى 

(. بعضها يقترص عىل البيانات CVوظيفة جديدة، فعةيه أن يعّزه طةبه ببيان اليرية الذاتية )

العةمية، وبعضها اآلخر يحتوي قامئة بالخربات العمةية. وشتان ما بني هذه الشخصية والشهادات 

وتةك! ملاذا هذا الفرق؟ ملاذا يصل راتب املتخرّج حديثاً ل ى حوايل ألف دوالر بينام يصل راتب 

 صاحب الخربة ل ى عّدة أضعاف ؟
 

أو عن وعي  -بداهًة ال بّد أن اليوق االقتصادية، سوق العرض والطةب لةموارد البرشية، تدرك 

 أن املهارات واملكتيبات التعةميّة لصاحب الخربة تفوق مثيةتها عند الخريجني الجدد. -وتبرّص 

وهي، أي اليوق، تشرتي كامً أكرب من املعارف واملهارات، وتقّر بأن عمةية التعةّ  عند انإنيان ال 

ته املهنية التي ميكن استخالصها من تتوقف عند استالمه لشهادة التخرّج، بل تيتمر وتنمو أثناء ميري 

 القةيةة.  CVبني سطور الـ  

 

شهدت عةوم انإدارة والتنظي  يف الينوات األخرية ثورة مفاهيمية وتطبيقية. وهي تجمع عىل أن 

امليزة التنافيية القتصادات الدول والرشكات مل تعد مرتبطة باملوقع الجغرايف أو وفرة املواد 

قدر ارتباطها مبفاهي  الجودة. واألخرية تتمحور حول مهارات انإنيان ومعارفه األولية ونوعيتها، ب

وطريقة عمةه، حول املوارد البرشية. من املنطقي لذاً أن تي  املعرفة هماننا الحارض، فنقول عنه 

 أنه عرص املعرفة، أو اقتصاد املعرفة، أو ثورة املعةومات. 
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رّبة عن هذه التغريات الثورية. نحن هنا اليوم يف حفل تزخر األدبيات املعارصة باملفاهي  املع

تخريج دفعة جديدة يف لطار برامج التعةّ  امليتمر يف الجامعة الةبنانية األمريكية. البعض اآلخر 

. هناك أيضاً تعةّ  الكبار، وبناء Lifelong Learningيفضل استخدام تعبري التعة  مدى الحياة 

غريها. والقاس  املشرتك بني كل هذه التيميات هو االستمرارية، أي القدرات، والتطور امليتمر، و 

 فرضيّة أن هناك أساسا" معرفيا" أو قاعدة معرفية موجودة، واملطةوب البناء عةيها وتطويرها. 

 

 لفتني يف املنشور املعّد لةتعريف بربنامج الرتبية الحضانية لديك ،  تركيزه عىل شعار 

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

أي أّن النقطة املحوريّة حيب منظوري هي تعةّ  كيف نتعةّ ، بل أكاد أقول أنها الخطوة األساس. 

أنها تعةّ  كيفية لدراكنا السرتاتيجيات التعةّ  ومتابعتها وتقييمها، أي متابعة عمةية التعةّ  بحد ذاتها 

)وترجمتها الحرفية:  ما وراء املعرفة( تياعد املتعةّ  عىل لدراك  Metacognitionا. فالـ وتقييمه

العمةيات التعةمية التي يخوضها، وضبطها وتوجيهها نحو عمةيات أكرث كفاءة وفعالية. بتعبري آخر، 

تي فإن تخطيط الطريق التي نعتزم سةوكها لنتعة  أمراً ما؛ رصد عمةيات االستيعاب والفه  ال

تيتهدفنا ونيتهدفها؛ وتقيي  التقّدم املحره باتجاه لنجاه املهمة التعةمية... هي املكونات الثالث 

 ملعرفة املعرفة أو نإدراك املعرفة.

 

ليت هنا يف وارد "افياد" بهجتك  بهذا اليوم عرب تنظريات قد تبدو لوهةٍة أنها خارج اليياق. بل 

ر القضية. هي كانت عىل األرجح حافزك  يف لحظة معينة أقّدر أن مقولة معرفة املعرفة هي جوه

يك تكونوا جزءاً من قافةة االنطالق نحو الغد األفضل. ودعويت لليك  أن تتبنوها ناموساً لصناعة هذا 

األفضل يوماً لثر يوم، بل لحظة تةو لحظة. يواجه كّل منا عرشات املواقف الذهنية يومياً، ومحصةة 

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

 

تتضمن االسرتاتيجيات املتبعة لتعزيز انإدراك الذايت لهذه العمةية التعةيمية املتالهمة مع تةك 

 االستجابة  أن نطرح دوما عىل أنفينا أسئةة مثل: ما الذي أعرفه عن هذا املوقف أو هذه املهّمة؟ 

 

التحّدي وما هي نواحي معرفتي ونواحي جهيل بهذه املهمة؟ هل سبق يل  أي من أنا لهاء هذا

وتعرضت ألمر مامثل، وماذا فعةت حينها، وكيف كانت النتائج؟ ولذا كان املوقف ميتجداً، هل 

حصل معي أمٌر يفيد أو بانإمكان القياس عةيه؟ أو هل تحوي ذاكريت خربة شخص آخر تعرّض 

 كانت النتيجة؟ملوقف مامثل، وماذا فعل، وما 
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سمة عاملنا اليوم التغرّي. املتصفحون ملعةومات الشبكة العاملية يصدمون مباليني الصفحات التي 

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

رغ  ذلك، نواجه دوماً مبواقف جديدة تيتدعي خربات متناسبة معها. لهذا نتحّدث عن 

اسرتاتجيات، خرائط طرق، سيناريوهات، بدائل، للخ. وال نجزم بوصفات جاهزة وحةول ناجزة 

واستجابات اوتوماتيكية. نحن مدعوون دوماً ل ى تنظي  أفكارنا ومعارفنا حول اسرتاتيجية االستجابة 

 ول ى مطابقتها أو تطويعها/تعديةها تبعاً لةموقف أو الوضع املطةوب مواجهته.  الفضىل،
 

وصوالً ل ى واقعنا اليوم وهنا، واقعنا املّر فيام عنى الفرص املتوافرة لةعمل الكري  والخالق، فإن ...

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

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

 ومياقات تجّّس بني كفاءاتك  ومهاراتك  من جهة وبني سوق العمل من جهة أخرى.
 

قدرات  -بل وغالباً  -ال بّد لنا من انإقرار أن العوامل املحددة ليوق العمل وفرصه تتجاوه أحيانا 

 لجامعات؛ سأعرض لعناوين رئييية منها:املعاهد وا

 

 اقتصادية؛ -اليياسات املاكرو -

 املناخ االستثامري مبا فيه واقع البنية األساسية؛ -

 الترشيعات املتعةقة بالعمل؛ -

 شبكات الحامية االجتامعية؛ -

 نظ  التعةي  وبناء املهارات والقدرات. -
 

تعمدت أن أستأخر املهارات والكفاءات ال لةتقةيل من أهميتها، بل لةرتكيز عىل املمكن وامليتطاع. 

أو رمبا لتيةيط الضوء عىل ما أنا منحاه تةقائياً لليه وعنيت به املوارد البرشية. صحيح أن واضعي 

يها، ه  جميعاً اليياسات وامليتثمرين واملرشعني، كام العامةني يف شبكات الحامية والقيمني عة

برش، بل ه  موارد ميكن تنميتها أو الضغط عةيها باتجاه نحت بيئة مؤاتية لةباحثني عن عمل... لالّ أن 

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

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

 ذاتها دوماً عن األفضل، وتيعى لليه.  
 

ختاما" أكرر شكري معاهدا" لياك  أن أكون من موقعي البيتاين النشيط، ومتمنيا" عةيك  اعتبار 

 تجربتك  محطة أمل ولشارة انطالق وثقة، واليالم.

 

 وشكراً.


