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الربامج التدريبية خالل 
شهر 7 / 2018



الربامج التدريبية خالل شهر 7 / 2018
املكان التاريخ اسم البرنامج

بالتعاون مع ادارة ورتل 14 / 7 – 13 /8 /2018 احفظ 57 سورة في شهر

قاعة تدريبية منوذجية 15 / 7-17 / 7/2018 مهارات العرض والتقدمي

تركيا ) هيئة ساعد اخليرية ( 25 / 7 – 29/7/2018 امليثاق االنساني واملعايير الدنيا في مجال االستجابة االنسانية 

تركيا ) هيئة ساعد اخليرية ( 25 / 7 – 28/7/2018  PMP PRO 1  ادارة املشاريع التنموية
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المشروع التدريبي ) علمني االسالم ( لجنة التعريف باإلسالم

الوقت اليوم الفرع )النساء( الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

8.00 – 5.00
االحد - االثنني - الثالثاء - االربعاء 

- اخلميس - اجلمعه دار النوري ) الساملية (
 -11.30 9.00
 8.30 - 4.00 اجلمعة

املال صالح ) العاصمة (
 7.30 – 5.00 االثنني

 10.30 9.00-

12.00 – 10.30
االحد 

املركز الفلبيني

 10.30 9.00-
12.00 – 10.30 االحد 

املركز الفلبيني

 8.30 – 7.00 االثنني
 8.30 – 7.00 االثنني

 6.30 – 5.00
8.00 – 6.30 الثالثاء

6.30 – 5.00
8.00 – 6.30 5.00 – 6.30الثالثاء

 7.30 – 6.00 اخلميس

من 8.00 ص
إلى 6.30 م اجلمعة

6.30 – 5.00
 7.30 – 6.00 اخلميس

من 8.00 ص
إلى 6.30 م اجلمعة



الوقت اليوم الفرع )النساء( الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

7.30 – 4.30
االحد - االثنني

الثالثاء - االربعاء - اخلميس
دار امليلم ) الفروانية (

7.00-9.30 االحد

دار امليلم ) الفروانية (

5.00-7.00 االثنني - اخلميس

5.00-7.00
-10.00 8.00 االربعاء

8.30 – 11.00 ص االثنني - االربعاء 8.30 – 10.30 ص
6.30 – 4.30 اجلمعة

7.30 – 4.30
االحد - االثنني

الثالثاء - االربعاء دار النوري ) اجلهراء (
6.30 – 5.30 االحد - االربعاء

10.30 – 11.30 صدار النوري ) اجلهراء (

1.30 – 3.30 م 
اجلمعة

5.00 – 7.30 م
االحد - االثنني - الثالثاء - االربعاء 

- اخلميس - اجلمعة املنقف

 7.00 – 5.00 السبت 

املنقف

8.00 – 6.30 االحد - الثالثاء

 9.00 – 8.00
االثنني - االربعاء - 

اخليمس

5.00 – 8.00اجلمعة  8.30– 11.30 ص
االحد - االثنني - الثالثاء - االربعاء 

- اخلميس الروضة
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تطوير الذات / القطاع الثالث :
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الدراسات واألبحاث يف العمل 
الخريي والتطوعي
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)التطوع يف الغرب ودوره يف التقدم والتنمية (

ال يحصل طالب الثانوية في املدارس الغربية على شهادة التخرج قبل أن يكمل ساعات معينة من التطوع في مجاالت يختارها كما تشترط بعض اجلامعات لقبولها 
الطالب حتقيق عدد من الساعات التطوعية، لكن السؤال الذي قد يتبادر الى الذهن: هل التطوع بهذه األهمية التي جتعل الدول املتقدمة حريصة على االهتمام 

به إلى هذه الدرجة؟

بعد دراسات مستفيضة وجتارب ملموسة بات واضحا ما ميكن أن يقدمه التطوع لألفراد واحلكومات واملؤسسات والتي أحببت أن أوجزها في النقاط التالية:

- يكتسب املتطوع مهارات جديدة لم يسبق لهم التعرف عليها من قبل وهنا ينصح اخلبراء أن يختار الشخص التطوع في مجال يستهويه ويستطيع من خالله اإلبداع 
واالبتكار، كالتطوع مع فريق لكرة القدم أو مع ناٍد اجتماعي أو ناٍد مختص بالبيئة والزراعة. في كندا مثال تتطوع الفتيات مع مراكز رعاية األطفال ما يكسبهن مهارة 

رعاية األطفال وينفعهن حني يصبحن أمهات ويستطعن أيضا احلصول على فرصة عمل في التدريس أو في املجال االجتماعي لرعاية االطفال.

- يطلع املتطوع على ثقافات ومجتمعات أخرى سواء في نفس البلد أو في بلدان أخرى. في كندا أيضا، هناك مؤسسات تطوعية تصطحب الشباب إلى بلدان أخرى 
ليقدموا خدماتهم التطوعية أو إلى مخيمات خارج املدن ليتعلموا مهارات وأعمال مختلفة حيث ميكث الطالب هناك ملدة أسبوع أو أسبوعني ليكتسبوا ثقافات 

جديدة.

-  يكتسب املتطوع مهارات االعتماد على النفس واتخاذ القرار واحترام الذات كإنسان فاعل ومميز.

- يساهم التطوع في حتقيق التكافل االجتماعي انطالقا من أن اإلنسان ال يعيش لنفسه فقط وإمنا هو جزء حيوي من املنظومة املجتمعية يفرح لفرح أبناء مجتمعه 
ويؤازرهم إذا ما احتاجوا إلى مساعدته.



- أثبتت دراسات قام بها باحثون في بريطانيا أن الذين يشاركون في أعمال تطوعية ملساعدة اآلخرين يشعرون بالسعادة، إذ يشعر املتطوع مبدى االجناز الذي حققه 
جتاه اآلخرين وهو ما يبعث الرضا في نفسه.

- يقدم التطوع فرصا مميزة للعمل وأولوية احلصول عليها، إذ بينت إحدى الدراسات في بريطانيا أن 73% من املتطوعني في املؤسسات البريطانية يجدون فرص 
عمل لهم متميزة بعد تطوعهم في تلك املؤسسات وأن 94% من أصحاب العمل يفضلون تعيني االشخاص الذين كانت لهم خبرات تطوعية في املؤسسات التي 

تطوعوا بها.

التطوع ال يقتصر على سن الشباب

أكثر ما جذبني في برامج التطوع في املجتمعات الغربية أنها ال تقتصر على عمر محدد إذ تشمل الصغار والشباب وصوال إلى املتقاعدين الذين تتم االستفادة من 
خبراتهم املتراكمة في مجاالت مختلفة، وبدال من أن يقضي املتقاعد يومه في التسلية فقط فإنه يستمتع وينفع مجتمعه بنفس الوقت. وإني أرجو أن تشهد البلدان 

العربية جتارب من هذا القبيل، فاملتقاعد العربي مصيره البيت والوحدة والفراغ أو املقاهي.

الوقت كنز ال يقدر بثمن ومن األهمية استثماره فيما ينفع، والتطوع وسيلة حيوية تبادلية املنفعة للشخص وللمجمع واآلخرين، فلماذا ال ينخرط كل منا في جتارب 
تطوعية ولو لساعة في األسبوع طلبا لألجر من اهلل الذي ال يساويه جزاء.

كتابة: إسراء البدر
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) المعرفة الجماعية وكيفية توظيفها يف المنظمات غري الحكومية (
تعد املعرفة عصب إدارة املؤسسات واملنظمات مبختلف مجاالتها وأنواعها املتعددة، فضاًل عن رأس املال الفكري الذي ميثل بناءه وتطويره حجز الزاوية لضمان 
حفاظ جميع املؤسسات واملنظمات على التنمية الشاملة واملستدامة، واملعرفة ورأس املال الفكري يعتبران وجهان لعملة واحدة، إذ ال قيمة لرأس املال الفكري بدون 

املعرفة والعكس.

وقد شهد منتصف القرن العشرين حتى اآلن نقلة نوعية في عصر املعلومات نتيجة التقدم والتطور التكنولوجي الحتواء االنفجار املعرفي غير احملدود. وبدء العالم 
ينتقل من مفهوم املعرفة الفردية املرتكزة على الفرد و/أو املؤسسة الواحدة إلى املعرفة اجلماعية و/أو املؤسساتية. وهو ما يدفعنا بالضرورة للسير مع الركب العاملي 
نحو املفاهيم احلديثة للشراكة واملعرفة اجلماعية وتبادل اخلبرات، خاصة ملا متر به بعض مناطق املنطقة من أزمات وصراعات حتتاج آلليات جديدة في مواجهاتها، 
وتكمن املشكلة إلى مدى قدرة املنظمات غير احلكومية من االستفادة من املعرفة اجلماعية، وكذلك قدرة املجتمعات على بناء مجتمع معرفي متكامل نتحول فيه من 

التعامل مع السلع املادية إلى التعامل مع السلع املعلوماتية املعرفية.

 

أوال مفهوم املعرفة:

 قد ظهرت مفاهيم كثيرة للمعرفة ونذكر منها مفهوم جيري )Grey 2003( بتوضيح مفهوم املعرفة بأنها هى االسـتفادة الكاملـة مـن املعلومـات والبيانات عن طريق 
إمكانيات ومهارات األشخاص من كفاءات وأفكار وابتكار. كما عرفها معجم وبستر أنها »احلقيقة أو احلالة املعرفية املكتسبة عن إجراء جتربة، وهي أيًضا املعرفة 
الشخصية التي يتم احلصول عليها من خالل فهم العلم، أو الفن«. و تعد املعرفة أهم عنصر يجيب على التساؤالت واحلاالت احلرجة ويساعد على حتسني وتطوير 

األعمال داخل املنظمات غير احلكومية، ومع ذلك مازال لم يتم االستفادة منها على النحو األمثل.

ولكي نستطيع توظيف املعرفة اجلماعية في املنظمات غير احلكومية فإننا نحتاج أوالً إلى فهم أنواع املعرفة، وهى كالتالي:



Tacit Knowledge املعرفة الضمنية -

هي املعرفة الشخصية التي تستخدم مـن قبـل العديـد مـن املنظمات، وذلك الستغالل عمل العاملين والفهم الدقيق ملجال عملهم، من خالل القدرة علـى التفكيـر 
واتخـاذ القرارات واألفعال الناتجة عن اخلبرة الفردية واحلدسية الداخلية التي يتم الوصول إليها من خالل االستعالم واملناقشة... إلى غير ذلك. أي اخلبرات 

التراكمية املتعددة للفرد، ولكن هذه املعرفة ال تكون موثقـة أو رسمية بشكل يسمح بسهولة تداولها.

واجلدير بالذكر أن 80% من املعرفة في املنظمات هي معرفة ضمنية محفوظة في عقل األفراد، حيث لديهم قدرة هائلة على االسترجاع واالستفادة منها وفًقا 
.Know How للقدرات املتفاوته لكل فرد، كما انه هذه املعرفة مرتبطة بنفسية الفرد، ومهارات الكيف

Explicit Knowledge املعرفة الصريحة/الظاهرية -

نوناكا  منوذج  وحسب   .based Rule-based– Object تخدمة الذي  الدور  على  وقائمة  املنظمة،  أرشيف  في  املوجودة  الرسمية  او  املوثقة  املعرفة  هي 
املعرفة  وتخدم  والبرمجيات.  البيانات،  قواعد  مثل:  والتقييم،  والتوزيع،  والتعليم،  والقياس،  التحديد،  سهلة  قياسية  رسمية  معرفة  بأنها   )1995،I.Nonaka(

الصريحة عدداً من األهداف املهمة في املنظمات من بينها:

  تسهل التنسيق بين النـشاطات واملهـام املختلفـة فـي املنظمة.

-  ممارسة املعرفة الصريحة تبني املهارات التقنية والتنظيمية، وبهذا تساعد املنظمات على تقديم صورة عن نفسها من ناحيـة القـدرة والكفاءة والفعالية.

Cultural knowledge املعرفة الثقافية -

تعرف املعرفة الثقافية في املنظمات بأنها الهوية التي تعد قاعدة حقيقية للتجـارب واملالحظات اخلاصة باملنظمة، وتشارك هذه الهوية التي تبني وتوضح نـوع 
املنظمة ونوع املعرفة التي تحتاجها، واملفيدة وذات القيمة للمنظمة لتقوم بمتابعتها. وتشكل املعرفة الثقافية أهـداف املنظمـة وهويتهـا، ويقـوم األفراد باستخدام 

مفهوم املعلومات وإدارة املعرفة لفهم بيئتهم ومحيطهم، وفهم نشاطهم وهدفه وهي تبقى مع املنظمـات حتى بعد ترك األفراد لها.

Social Knowledge املعرفة االجتماعية -
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يتم التشارك بها بشكل غير رسمي مـن قبـل األفـراد وضـمن مجموعات الدردشة والشبكات، ويمكن أن تكون صريحة أو ضمنية، واملعرفة الضمنية هنا مدعمة من 
خالل التفاعل، وهو مستوى عالى من األداء متعلق مبسئولية التعاون ومعايير املشاركة القيمة.

Costumer Knowledge معرفة املستفيدين -

وهي تعني معرفة املستفيدين واملعرفة حول املستفيدين، وهذه املعرفـة مفيـدة للمنظمات غير احلكومية واملستفيدين في الوقت ذاته.

ثانًيا: إدارة املعرفة:بدء ظهور مفهوم إدارة املعرفة في بداية الثمانينات من القرن املاضي باعتبارها املرحلة النهائية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات. 
وقد تعدد املفاهيم حول إدارة املعرفة ومن أبرزها:

- أنها تشير إلى نهج متعدد التخصصات إلجناز األهداف التنظيمية من خالل االستخدام األمثل للمعرفة، وتركز إدارة املعرفة على العمليات مثل احلصول، وانتاج، 
وتبادل املعرفة، واألسس الثقافية والتكنولوجية الداعمة .

املعلومات  املناسب، ومساعدة األشخاص في مشاركة  الوقت  املناسبني في  املناسبة من األشخاص  املعرفة  املعرفة هي استراتيجية واعية للحصول على  - إدارة 
وتوظيفها في أعمالهم بحيث يحسنون األداء التنظيمي.

- هي عمليات منظمة من االكتشاف، واالختيار، والتنظيم، والتقنية وتقدمي املعلومات بطريقة تساعد العاملني على حتسني املنطقة احملددة الهتمامهم وفهمهم.

-  إن نشاطات إدارة املعرفة احملددة تساعد املنظمات في التركيز على اكتساب املعرفة وتخزينها واستعمالها حلل املشاكل، كما تساعد في التركيز على التعليم 
الديناميكي والتخطيط االستراتيجي واتخاذ القرارات.

-  إدارة املعرفة: هي مجموعة من العمليات التي حتكم وتوجه إبداع املعرفة ونشرها واإلفادة منها واستعمالها.

وتعددت الرؤى حول إدارة املعرفة حسب التالي :

اجلمهور: بكيف ميكن زيادة قدرة الفرد في املنظمة على التأثير على اآلخرين مع معرفتهم.



العمليات: تختلف العمليات من منظمة ألخرى علًما أنه ليس هناك حد لعدد العمليات.

التكنولوجيا: ال بد من االختيار بعد إقرار جميع متطلبات مبادرة إدارة املعرفة.

الثقافة: أكبر محفز لنجاح إدارة املعرفة هو بناء ثقافة تركز على املعرفة.

الهيكل التنظيمي: أن تكون إجراءات العمل وبناء الهيكل التنظيمي يسهل عمليات تبادل املعارف واخلبرات.

 وتعددت الرؤى حول إدارة املعرفة حسب التالي]2[:

-   اجلمهور: بكيف ميكن زيادة قدرة الفرد في املنظمة على التأثير على اآلخرين مع معرفتهم.

-   العمليات: تختلف العمليات من منظمة ألخرى علًما أنه ليس هناك حد لعدد العمليات.

-   التكنولوجيا: ال بد من االختيار بعد إقرار جميع متطلبات مبادرة إدارة املعرفة.

-   الثقافة: أكبر محفز لنجاح إدارة املعرفة هو بناء ثقافة تركز على املعرفة.

-   الهيكل التنظيمي: أن تكون إجراءات العمل وبناء الهيكل التنظيمي يسهل عمليات تبادل املعارف واخلبرات.

 ثالًثا: قيمة إدارة املعرفة اجلماعية:

أدركت املنظمات غير احلكومية واملؤسسات قيمة وأهمية املعرفة وما لها من فوائد كبيرة في حتقيق امليزة التنافسية باستمداد قيمتها من األصول الفكرية بدالً من 
األصول املادية. وللوصول بها إلى أقصى قيمة من أصول املنظمة يجب أن يكون تشارك وتبادل املعرفة هو أساس التعاون، إذ يعمل ذلك على التالي:

*    تعزيز االبتكار من خالل تشجيع التدفق احلر لألفكار.

*    حتسني عملية صنع القرار.



20

*    حتسني االستجابة السريعة.

*    حتسني معدالت االحتفاظ باملوظفني؛ إلدراك معارفهم ومكافآتهم عليها.

*    تبسيط العمليات، وخفض التكاليف بالتخلص من العمليات غير الضرورية.

*    حتسني الكفاءة وزيادة اإلنتاجية.

*    حتقيق التكامل املعرفي.

*    الزيادة في تشبيك املنظمات.

*    ازدياد احتكاك املوظفني.

رابًعا: توظيف إدارة املعرفة اجلماعية في املنظمات غير احلكومية:

تتم املعرفة اجلماعية بناًء على العمل في املنظمة بكل إدارة/وحدة على حدا ثم تتم املشاركة والتشبيك. ففي اإلدارة العليا، وهو املستوى االستراتيجي حتتاج املنظمة 
إلى إمكانية حتليل أعمالها وتخطيطها في ضوء املعرفة التي متتلكها حالًيا، واملعرفة التي حتتاجها األعمال املستقبلية. أما في مستوى اإلدارة الوسطى، حيث هو 
املستوى التكتيكي فتهتم املنظمة بتعريف املعرفة املتوافرة وصياغتها واستحصال معرفة جديدة الستخدامها في املستقبل، واستحداث أنظمة تتيح تطبيقات فعالة 
للمعرفة في املنظمة. أما مستوى اإلدارة األدنى، فهو املستوى التشغيلي، فاملعرفة تستخدم في األعمال اليومية النمطية من قبل األفراد الذين يحتاجون إلى املعرفة 

املناسبة في الوقت املناسب.

أما على املستوى اخلارجي للمنظمات فيكون من خالل تأسيس نظام شبكي للمنظمات قادر على نقل وتداول أوعية املعلومات املقروءة وغير املقروءة، واآلراء، ومزود 
بأفضل تقنيات تفاعلية، وفًقا للتخصصات واملعارف الدقيقة التي متتلكها املنظمات، لضمان االستدامة والتحسني والتطوير املستمر.

د. إبراهيم أحمد الدوي



كامز واللغة العربية
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Nativistic Theory of Chomsky  النظرية الفطرية لتشومسكي

اللغة عبارة عن نظام يتمثل فى النظام الصوتى والنظام النحوى والنظام الصرفى والنظام الداللى . ومع ذلك يبقى سؤال مهم يحتاج إلى إجابة دقيقة وهو كيف 
 يتفوه الطفل بجمل من الواضح أنه لم يسمعها من قبل ؟ 

كيف نتصور مثاًل أن طفاًل فى الثالثة أو الرابعة من عمره وهى املرحلة التى تكتمل فيها قدرة الطفل اللغوية يتمثل أو يقوم بدور النحوى أو اللغوى الذى يدرك 
أصول اللغة إدراكاً عقلياً نتيجة التعليم . إن الطفل فى هذه السن ينطق بسيل من اجلمل املبينة بناءاً نحوياً محكماً وهو يذهب إلى املدرسة وقد أتقن كالم بل أنه 

 يستعمل اللغة استعماالً تلقائياً دون جهد بعمليات قياس سابق على الحق . 
وفى هذا الصدد ينطلق تشومسكى من أن الطفل يولد ولديه استعداد فطرى الكتساب وتطوير اللغة ، وأن اإلنسان بحال من األحوال مبنى مسبقاً جتاه تنمية 

 اللغة ، لذلك فإن الطفل عندما يتعرض للغة فإن مبادئ بناء اللغة تبدأ بشكل تلقائى فى العمل .
وبناء على ما يذهب إليه تشومسكى فإن كل إنسان يتعلم اللغة ، ألن كل إنسان ميتلك قدرة فطرية تسمح له بتعلم اللغة ، وهذه القدرة عامة بطبيعتها ، مبعنى أنها 
تنطبق على جميع البشر فى كل زمان ومكان ، وهذه القدرة فطرية داخلية غير مكتسبة متيز اإلنسان عن احليوان ، وهذه اآللية الداخلية يطلق عليها اسم جهاز 

. )LAD( )Language Acquisition device( اكتساب اللغة 
إذن فالفكرة األساسية التى توجه املنهج التوليدى هى سمة اإلنتاجية فى اللغة ، التى مبقتضاها يستطيع املتكلم أن يؤلف ويفهم جماًل جديدة غير متناهية لم 

يسبق له أن سمعها من قبل ، وهى السمة التى متيز اإلنسان من احليوانات ، فإذا كان األطفال قادرين على استخدام جمل جديدة يعدها الكبار سليمة فى 
 صوغها Well Formed فذلك يعنى أن هناك شيئاً آخر يتجاوز مجرد محاكاة اجلمل التى سمعوها من الكبار ، وهو أنهم يولدن بقدرة لغوية متكنهم من ذلك . 
ويرى تشومسكى أيضاً أن هناك مبادئ مشتركة أو كلية Universal فى كل لغات اإلنسانية حتى إنه ليرى أن هذه املبادئ ميكن أن حتدد »بيولوجيا« مبعنى أنها 

 متثل جزءاً مما نسميه الطبيعة البشرية . 
لذلك يعتقد تشومسكى أن منو اللغة حالة مبدئية من النضج ، وأن العامل البيئى الوحيد الضرورى للطفل كى يتعلم اللغة هو أن يتعرض لبعض اللغة وبعبارة 

 أخرى إن املعرفة بقواعد اللغة ، أى قواعد كيفي جتميع الكلمات فى جمل وعبارات ذات معنى ، أى التركيب Syntax هى عملية بيولوجية األساس . 
ويلفت تشومسكى االهتمام إلى األطفال على وجه اخلصوص . فإنهم فى سن اخلامس مثاًل ، يستطيعون أن ينطقوا كل يوم مئات من اجلمل لم ينطقوها من قبل 



 ، ويستطيعون أن يفهموا ما يقال لهم من كالم لم يسبق لهم أن سمعوه ومعنى ذلك أن هناك أصوالً عميقة فى التركيب اإلنسانى جتعله يتميز بهذه القدرة . 
فاللغة التى يتعلمها الطفل هى التى تستثير عمل هذه اآللية رغم أن الطفل ال يدرك كنهها . ولهذه اآللية القدرة على تفحص البنى اللغوية التى يستخدمها 

الطفل ، ومقارنتها بذلك البنى التى يتعرض لها )أى يسمعها( . وعندما يجد الطفل أن البنى اللغوية التى يستخدمها ال تتفق مع تلك التى يتعرض ال ، فإنه يقوم 
بتعديل بناة اللغوية على ضوء ذلك . وتستمر هذه العملية بضع سنوات إلى أن تتشابه أبنية اللغة التى يستخدمها الطفل مع تلك التى يستخدمها البالغون . ولهذه 

الفرضية ما يبررها فى تعلم األطفال اللغة ، ويدل أصحاب هذه النظرية على صحة ما يذهبون إليه بالعودة إلى األخطاء اللغوية التى يرتكبها األطفال ، فهم 
يرون أن هذه األخطاء ليست فى حقيقتها أخطاء ، بل محاوالت من الطفل الستخدام البنى والقواعد اللغوية التى يتعلمها ، وتطبيعها على اكتساب املزيد من 

جوانب اللغة . فالطفل قد يجمع كلمة مكتبة على مكاتب مثاًل ، وهى ليست دلياًل على أن الطفل قد ارتكب خطأ ، بل إنها الدليل على أنه يتعلم اللغة ، وأن آليته 
 اللغوية كما يجب أن تعمل بكل همة ونشاط . 

ويستبعد تشومسكى أيضاً دور األسرة حتى فى تصحيح لغة الطفل ويرى أن دورها يقف عند ما يسميه الدور التوسعى expansion حيث نرى البالغني يقومون 
عادة بترديد اجلمل التى يتفوه بها الطفل ، ولكن مع إدخال بعض التغيرات عليها بحيث يقربونها من اجلمل التى تعادلها فى لغتهم . ومن ثم تتجه لغة الطفل 

شيئاً فشيئاً إلى االندماج فى لغة الكبار ومن خالل ذلك يكتشف الطفل دون أن تقوم األسرة بتصحيح كالمه بطريقة مباشرة ، يكتشف النظم اخلاصة بلغة الكبار 
 على مستوياتها املختلفة وعلى ذلك يكون دور األسرة هو تسهيل عملية اكتساب اللغة ، وذلك من خالل عرض مناذج لها دون تلقني منهم أو تقليد من الطفل . 

ولقد قدم تشومسكى إسهاماً خالقاً فى تفسير اللغة ، سماه )القواعد التحويلية( للغة ويتلخص هذا اإلسهام فى أن اجلمل اللغوية لها مستويان من البنى 
 والتركيب وهما : 

 )Deep Structure( : البناء العميق 
 وميثل البناء العميق املعنى أو الفكرة التى متكن وراء الكلمات فى اجلملة أما اجلانب أو املستوى اآلخر للفهم والذى يأخذ فترة ليتم تعلمه هو : 

 )Surface Structure( : البناء السطحى 
 والذى ميثل اجلملة التى نراها تسير من كلمة ألخرى خالل الصفحة لذا تسمى نظرية تشومسكى بنظرية القواعد التحويلية . 

أى أن البناء العميق الذى هو نتاج قواعد تركيب العبارات يحتوى على كافة العالقات النحوية الكامنة الالزمة لفهم اجلملة ، هو بدوره يجب أن يكون هو 
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املدخالت إلى عنصر الداللة أو املعنى ، وباملقارنة بهذا فإن البناء السطحى لكونه نتاج القواعد التحويلية ، يحتوى فقط على املعلومات الصحيحة عن الترتيب 
النهائى للكلمات فى اجلملة الذى نحتاجه للنطق الفعلى للجملة وهو بالتبعية يكون املدخالت للعنصر الصوتى الذى يحتوى على قواعد إلصدار األصوات الفعلية 

 للكلمات . 
لذلك آمن تشومسكى بأن التشابه فى اللغات يحدث فى مستوى التركيب العميق فى كل اللغات ، بينما يحدث االختالف بني اللغات فى املستوى السطحى وآمن 

 تشومسكى أيضاً بأن األطفال لديهم مجموعة من والقواعد الداخلية التى تسمح لهم بالتنقل من املستوى العميق إلى املستوى السطحى والعكس صحيح . 
 وللتدليل على نظرية تشومسكى : 

فلقد قام » توماسللو وبركس » بتعريض أطفال من عمر 3-4 سنوات إلى فعل جديد يستخدم لإلشارة إلى حالة متعدية للفعل فوجدوا أن األطفال يستخدمون 
 هذا الفعل كفعل الزم . ويقوم األطفال أيضاً باستخدام الفعل الذى سمعوه فى إطار جملة مبنية للمجهول فى إطار جملة مبنية للمعلوم . 

 فتجارب استخدام األفعال اجلديدة على األطفال فى عمر 3-4 سنوات أظهرت أن الطفل مييل إلى متثيل األفعال اجلديدة إلى طبقات نظرية للقواعد . 
فالطريقة الرئيسة لدراسة طبيعة املعرفة اللغوية لألطفال تتضمن تعليمهم عبارات لغوية جديدة ورؤية ماذا يفعلون بها ؟ والفكرة هنا هى لو أن الطفل استخدم 

هذه العبارات اجلديدة فى طرق مبتكرة ، فإننا قد نستنتج أن الطفل قد قام بتمثيل وتشبيه هذه العبارات إلى نوع من الطبقات اللغوية النظرية . ولكن لو 
استخدمها الطفل بطرق تشبه طرق البالغني فإننا نستنتج أنه ال يوجد لديه نظام نظرى للتعامل مع العناصر اجلديدة وأن الطفل يتعلم العبارات اللغوية عن طريق 

 التقليد واحملاكاة . 
 وبذلك انتهى تشومسكى إلى عدة حقائق أساسية عن اللغة هى : 

 1- إن اللغة معقدة ، وهى مهارة مميزة ، تتطور تلقائياً داخل الطفل دومنا جهد واع وتكون بنفس الكيفية داخل كل فرد . 
 2- إن الطفل يطور هذه القواعد املعقدة بسرعة وبدون تعليمات رسمية وينمو ليعطى ترجمات متماسكة لبناءات اجلمل والتى لم ميتلكها من قبل .

 3- إن الطفل ال يقوم بإنتاج اللغة فقط كما يسمعها ، ولكن يقوم بإعادة بناء قواعد هذه اللغة . 
4- أن كل جملة يتحدثها الفرد تكون عبارة عن جتمع جديد متاماً من الكلمات تظهر للمرة األولى . وهو بذلك يرى أن الكلمات ال حتفظ عن ظهر قلب ، واللغة ال 

 ميكن أن تقلد ببساطة ثم توصف . 



 5- إن األطفال يستخدمون اللغة على وجه خاطئ مثل استخدامهم للجمع اخلاطئ . 
وبذلك فالنظرية الفطرية تعنى باللغة كظاهرة متطورة مميزة لإلنسان وأن اللغة سمة عاملية لإلنسان ، وأن القواعد فيها حقيقة ذهنية وأن اإلنسان كائن مؤهل 

وراثياً الكتساب اللغة وأن اللغة احلية هى التى نستطيع التفكير بها . وبذلك فالقراءة عند النظرية الفطرية عملية ذهنية واخلطأ فى القراءة يقاس بدرجة تباينه 
 عن املعنى فهو مفارقة معنوية . 

وبذلك يرى البحث تطبيقاُ لنظرية » Chomsky » فى تعليم اللغة للطفل التركيز على اإلسهام اإليجابى للطفل فى تعلمه للغة ، فيجب أن تنظر التربية املعاصرة 
إلى جعل دور الطفل دوراً إيجابياً فى تعلم اللغة باعتباره محور العملية التعليمية ، فالطفل لم يعد متلق للغة وإمنا هو الذى ينشئ هذه اللغة دون أن يكون للتلقني 

دور كبير فى عمليتى التعليم والتعلم .



26

نوافذ ارتقاء



توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين شركة كفاءات المعرفة ومؤسسة السبيعي الخريية

الدولة : اململكة العربية السعودية

بهدف حتقيق استدامة املورد البشري في القطاع الثالث أبرمت مؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي اخليرية وكفاءات املعرفة اتفاقية تعاون وشراكة إلطالق 
وتفعيل برنامج االستثمار االجتماعي مع اجلهات اخليرية السعودية مبا يضمن املساهمة في حتقيق وإجناح التحول الوطني في القطاع اخليري.

أبرم االتفاقية كٌل من األمني العام ملؤسسة السبيعي اخليرية الدكتور حسن بن محمد شرمي، واملدير التنفيذي لكفاءات املعرفة األستاذ أحمد املصري.

وبهذه املناسبة أعرب األمني العام ملؤسسة السبيعي اخليرية الدكتور حسن شرمي عن سعادته بتدشني برنامج االستثمار االجتماعي، مبيناً بأن البرنامج صمم لتوفير 
القطاع  بني  والربط  الشراكة  طريق  عن  الثالث  القطاع  جلهات  البشرية  املوارد 

اخلاص والقطاع الثالث.

وأشار د. شرمي إلى أن الشراكة ستعمل على توفير عقود املوارد البشرية الالزمة 
وفق إطار برنامج االستثمار االجتماعي بهدف دعم اجلهات غير الربحية املعتمدة 
والتي حتتاج للمورد البشري، موضحاً بأن برنامج االستثمار االجتماعي سيستفيد 

من نظام نطاقات لتوفير الوظائف الالزمة حلاجة القطاع الثالث.

يذكر بأن برنامج االستثمار االجتماعي يهدف لزيادة عدد الفرص الوظيفية في 
وتقدمي  القطاع،  لهذا  االجمالي  الناجت  رفع  في  واملساهمة  الربحي  غير  القطاع 
بدائل وحلول للتوطني املجتمعي وتوفير تكاليف التشغيل للموارد البشرية، فضاًل 
عن املساهمة في تنمية املوارد البشرية وحتقيق األمان الوظيفي وإيجاد بيئة عمل 

محفزة في القطاع الثالث.
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كامز داخل الكويت



ورشة عمل بيئة صف اللغة وضبط الديناميكية يف تعليم 
االطفال غري الناطقين

اختتم املعهد ورشة عمل بعنوان بيئة صف اللغة وضبط الديناميكية في تعليم االطفال غير الناطقني والتي استهدفت معلمي اللغة العربية للناطقني بغيرها من 
تقدمي االستاد محمد عمر . 
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مشروع علمني اإلسالم

عقــد دورة رمضانيــة موحــدة فــي أفــرع الرجــال وقســم 	 
النســاء باملركــز الفلبينــي وتخــرج فيهــا مــا يقــرب مــن 

مهتــِد.  350
للمهتديــن 	  الكــرمي  القــرآن  فــي حفــظ  نفــذت مســابقة 

ومت  املبــارك  رمضــان  شــهر  خــالل  اجلــدد  واملهتديــات 
قيمــة. املســابقة بجوائــز  فــي  الفائزيــن  تكــرمي 

العلــم 	  حتصيــل  علــى  وتشــجيعهم  املهتديــن  ولتحفيــز 
الشــرعي، مت تنفيــذ عــدد مــن املســابقات اليوميــة فــي 

الفائزيــن. وتكــرمي  الدراســية  الفصــول 

بالتعاون مع لجنة التعريف باإلسالم
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كامز  خارج الكويت



النجاة  جمعية  مع  بالتعاون  كامز  معهد  قام 
اخليرية بتنفيذ برامج تدريبية في مركز املزيني 
من  ألبانيا  جمهورية  في  النجاة  جلمعية  التابع 
 3 تضمنت  والتي  يحيى،  وليد  االستاذ  تقدمي 

برامج تدريبية متنوعة وهي/ 

 Presentation Management )1

 Problem Solving & Decision  )2
 Making

Positive Change )3

برامج تدريبية يف ألبانيا
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كامز يف مرآة الصحافة و اإلعالم
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كامز يف وسائل التواصل االجتماعي
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استبيان ارتقاء

انطالقاً من حرصنا على تقدمي أفضل اخلدمات التدريبية وتطوير االعمال فأننا 
يسعدنا مشاركتكم في استبيان نشرة ارتقاء التدريبية الشهرية 

والدخول على الرابط ادناه

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca2s1Wp9eGFdBuyjTYn5s9ohD5vv99Cfh8cyL1o8IBIqjHfA/viewform?usp=pp_url&entry.162424352&entry.1798303868


cams@alnajat.com.kw
97288897
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