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 د.عبدالرزاق النفيسي يكرم إحدى عضوات هيئة التدريس بقسم الرياضيات 

 اعضاء جلنة املستجدين

 خالل افتتاح منتدى «الرياضيات: جمالها وتطبيقاتها» في «األساسية»

 عملية تقديم المغلفات تنتهي غداً 

 النفيسي: إستراتيجية لتطوير مناهج الرياضيات 

 الزعبي: لجنة المستجدين تساعد الطلبة في تسجيل المقررات 

 محمد هالل الخالدي
  حتت رعاية وحضور مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
افتتح قسم الرياضيات في كلية 
التربية االساسية التابعة للهيئة 
منتـــدى الرياضيات االول حتت 
عنـــوان «الرياضيـــات: جمالها 

وتطبيقاتها».
  حضـــر املنتدى عميـــد كلية 
التربيـــة االساســـية د.عبداهللا 
املهنا والعميد املساعد للشؤون 
الطالبية بالكلية د.بهيجة بهبهاني 
ورئيس قسم الرياضيات د.إميان 
الشماس وعدد من رؤساء االقسام 

بالكلية.
  بـــدأ املنتـــدى بكلمـــة ألقاها 
مدير عام الهيئة أعرب فيها عن 
ســـعادته بافتتاح هـــذا املنتدى 
الذي خصـــص لتطوير مناهج 
الرياضيات والبحث بتطبيقاتها 
راجيا ألنشطة هذا املنتدى النجاح 
في تقدمي التوصيات واملقترحات 
البناءة. وأضاف أن أهمية علوم 
الرياضيات فـــي تاريخ التطور 
االنساني ال تخفى على أحد، فهي 
أسس العلوم كافة وملكانتها تعقد 
لها املؤمترات والندوات ملواكبة 
مســـتجداتها واللحـــاق بركبها 

املتسارع.
ان أهم    كما بني د.النفيســـي 
االهداف املرجوة من هذا املنتدى 
هي وضع استراتيجية وفلسفة 
العام  التعليم  لتطوير مناهـــج 

 آالء خليفة
  اكد رئيس اللجنة الطالبية ورئيس جلنة املستجدين في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئـــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
نواف الزعبي ان عملية تســـجيل املســـتجدين املتقدمني لاللتحاق 
بكليات ومعاهد الهيئة ســـارت بكل ســـهولة ويسر، مثمنا اجلهود 
التي بذلتها عمادة التســـجيل والقبول في توفير كافة سبل الراحة 
للمتقدمني، كما توجه بالشـــكر العضاء جلنة املستجدين باالحتاد 
الذين ساهموا بشـــكل فعال في جناح خطة اللجنة، حيث حرصوا 
على التواجد مع زمالئهم الرشادهم ومساعدتهم على انهاء اجراءات 
تسجيلهم ولم تكن هناك اي عقبات تذكر، مشيرا الى ان عملية تقدمي 
املغلفات ستنتهي يوم اخلميس املوافق ٢٠١٠/١٢/٣٠، داعيا الراغبني 
في االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة الى االسراع باحلضور ملبنى رقم 

٧ بالعديلية لتسجيل بياناتهم قبل قفل باب التقدمي.
  وقال الزعبي ان االحتاد سينظم حفال مساء غد اخلميس لتكرمي 
كل من ساهم في جناح عملية التسجيل، الفتا الى ان عمادة التسجيل 
والقبول ستفتح التسجيل املبكر مرة اخرى االسبوع املقبل لتسجيل 
املقررات بهدف تخفيف الضغط الذي يحدث خالل فترة التســـجيل 
املتأخر، وان جلنة املستجدين ستكون على اهبة االستعداد ملساعدة 

الطلبة في تسجيل مقرراتهم االسبوع املقبل. 

وقســـم الرياضيـــات برئاســـة 
د.إميان الشماس وأعضاء القسم 

جميعا.
  ثم قامت رئيس قسم الرياضيات 
الشـــماس بالترحيب  د.إميـــان 
باحلضور جميعا واحلديث عن 
املنتـــدى وســـبب تنظيمه  هذا 
الذي يعود الـــى تنامي االهتمام 
الرياضيات وتعاظم  بتطبيقات 
دورهـــا في كل مجـــاالت احلياة 
باعتبارها املجال االوسع ضمن 

مجاالت املعرفة االنسانية.
  وأكـــدت ان فكرة هذا املنتدى 
بزغت ليكون نقطة انطالق رائدة 
في تطوير مناهـــج الرياضيات 
وتسليط الضوء على اجلوانب 
التطبيقية لهذا العلم في جوانب 
احلياة املختلفة، مضيفة ان فكرة 
هـــذا املنتدى نبعت مـــن اميان 
الرياضيات  املنظمـــني بأهميـــة 
وتطبيقاتها ودورها في التنمية 
التي تقود الى التقدم واالزدهار.
  وتقدمت د.الشماس بالشكر 
اجلزيل لكل االيادي التي ساهمت 

في إجناح هذا املنتدى.
  هـــذا وتضمن املنتـــدى عدة 
محاور وجلســـات وهي: تطوير 
مناهج الرياضيات، سلم التقديرات 
االمثـــل، مقدمة فـــي رياضيات 
الزكاة، سكان الكويت بني السجل 
املدني املتطور والتعداد الغائب، 
أزمة البحـــث العلمي في العالم 
العربي والبالزما وتطبيقاتها في 

الرياضيات. 

للرياضيات، مؤكدا ان ادارة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
تشجع على اقامة املؤمترات وعقد 
الندوات العلمية وإرسال البعثات 
واستقدام اخلبراء على ان يتم ذلك 
كله في اطار رؤية شاملة إلصالح 
املناهـــج وتطويرهـــا وتطوير 
التعليم وحتديث وسائله  طرق 

والنهوض بالبحث العلمي.
  وأشـــاد د.النفيسي باجلهود 
املبذولة من قبل قسم الرياضيات 
في كلية التربية االساسية وكل من 
ساهم في االعداد لهذا املنتدى في 
خدمة علم الرياضيات ومناهجه 
وبرامجه، وقد جتلى ذلك في تقدمي 

خطة لتطوير البرامج الدراسية 
واستحداث برامج جديدة، باالضافة 
الى تقدمي البحوث في املؤمترات 

والندوات العلمية.
  بعد ذلك قام عميد كلية التربية 
االساسية د.عبداهللا املهنا بإلقاء 
كلمة قال فيها ان العلماء العرب 
واملسلمني هم من أسسوا جسور 
التي ســـاهمت  التواصل االولى 
بشكل أساسي في وصول العالم ملا 
هو عليه اآلن من تقدم وحضارة، 
مضيفا ان كلية التربية االساسية 
دأبت على عقد املنتديات والندوات 
العلميـــة فـــي شـــتى املجاالت 
كالرياضيـــات والعلوم وغيرها 

وهذه تعتبر ظاهرة جيدة يجب 
تشجيعها وتثمني العطاء واجلهد 
املبذول في سبيل االعداد إلقامة 

هذا املنتدى.
  وبهذه املناســـبة هنأ د.املهنا 
القائمني ع لى املنتدى االول لقسم 
الرياضيات في اختيارهم ملوضوعه 
الذي يحمل عنوان «الرياضيات: 
ان  جمالها وتطبيقاتها» مضيفا 
هذا املنتدى يعتبر فرصة بحثية 
وتدريبية لالستفادة من خبرات 
ضيوف املنتدى لتحديث طرائق 
التعليم احلاضـــرة وتطويرها 
في املســـتقبل، كما شـــكر راعي 
املنتدى د.عبدالرزاق النفيســـي 

 أسبوع الصحة العاشر
  في «الهندسة» ٩ يناير المقبل 

 حتت رعاية وزير الصحة د.هالل 
الساير ينظم مكتب العالقات العامة 
بكلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت معرض اســــبوع الصحة 
العاشــــر حتت شــــعار «من أجل 
صحتك» خالل الفترة من ٩ـ١٣ يناير 
املقبل مبشاركة العديد من اجلهات 
التابعة لوزارة الصحة منها بنك 
الدم املركزي وادارة الطوارئ الطبية 
وادارة التغذية وكذلك جمعية اطباء 
القلب الكويتية وجهات طبية اخرى 

حكومية وخاصة.
  وفي هــــذا الصدد أكــــد عميد 
الهندسة والبترول د.طاهر  كلية 
الصحاف اهمية استمرار املعرض 
للسنة العاشرة على التوالي ملا له 
من اثر ايجابي في التوعية الصحية 
للموظفني والعاملني بالكلية بشكل 
خاص وموظفي اجلامعة بشكل عام 
وفي خلــــق بيئة صحية تزيد في 

االنتاجية واجناز العمل.
  واكد علــــى ان املعرض يهدف 
الى عدة امور منها توعية الزائرين 
والطلبة واملوظفني واعضاء الهيئة 
األمــــن  التدريســــية بارشــــادات 
والســــالمة والصحة وتعريفهم 
بأهميــــة الفحوصــــات الدوريــــة 
الوقائية لتجنب االمراض وتقليل 
املخاطر، موضحا ان املعرض يعتبر 
وسيلة لنقل املعلومات واالرشادات 
الطبية من  الصحية واحلقائــــق 
االطباء واملختصني مباشــــرة الى 
االشخاص باالضافة الى املعلومات 
التعريفية  املتوافرة بالنشــــرات 
التثقيفية، مضيفا ان املعرض يهدف 
الى زيادة الثقافة الصحية والبيئية 

في املجتمع بشكل عام.
ان املعرض    وذكر د.الصحاف 
يضم العديد من االنشطة الهادفة 

منهــــا دورة لالســــعافات األولية 
ملوظفي الكليــــة مقدمة من ادارة 
الى  الطبيــــة باالضافة  الطوارئ 
ندوة تثقيفيــــة مقدمة من احدى 
اجلهات املشــــاركة واجراء بعض 
الفحوصات املجانية الطبية من قبل 
عيادة االسنان وجمعية اطباء القلب 
الكويتية وادارة التغذية وغيرها. 
وقــــال: يتخلل املعــــرض زيارات 
ميدانية لطالب وطالبات املدارس 
احلكوميــــة واخلاصــــة مبختلف 
املراحل الدراســــية لالستفادة من 
احلملة الصحية. وأشار د.الصحاف 
الى ان املعــــرض هذا العام يتميز 
بتواجــــد العديــــد من الشــــركات 
الطبية العاملية واملؤسسات الراعية 
للمعرض منها مستشفى السالم 
الدولي ومستشفى السيف واملتحدة 
للمختبرات والبنك التجاري وبنك 
بوبيان، داعيا اجلمهور والطلبة 
الى  وأولياء امورهــــم واملوظفني 
حضور املعرض ملا له من اهمية من 
ناحية التوعية الصحية وذلك في 
اخلالدية في مبنى ١٤ قاعة فاروق 

املطيري للمعارض. 

 د.طاهر الصحاف 

 صالح: ٨٠٪ من خريجات «البنات»
  يعملن في نفس تخصصاتهن

 العصفور: جائزة التميز اإلداري تؤصل
  روح اإلبداع واالبتكار لدى موظفي الجامعة 

 «حقوق اإلنسان»: بيان اتحاد الطلبة
  حول الحجاب تعدى وتدخل في شؤون األفراد 

 «التطبيقي» تكرم الطلبة المتفوقين اليوم 
 محمد هالل الخالدي

  برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح تقيم عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية حفل تكرمي الطلبة 
املتفوقني للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك في 
متام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 
االربعاء املوافق ٢٠١٠/١٢/٢٩ على مسرح الهيئة 

بكلية التربية األساسية بنات بالشامية ملحق 
رقم ١.

  من جانب آخر، تنظم كلية العلوم الصحية 
يوما ثقافيا سوف يلقي فيه مجموعة من اعضاء 
هيئـــة التدريس محاضرات متنوعة غدًا ابتداء 
من الســـاعة العاشرة صباحا في نادي أعضاء 

هيئة التدريس بالكلية. 

 الكندري: على اإلنسان أن يتحكم 
  في انفعاالته وال يكون ورقة في مهب الريح 

 افتتح معرض تحديد التخصص في «البنات» 

 خالل لقاء مفتوح نظمته األمانة العامة للجامعة 

 خالل ندوة في «العلوم االجتماعية» 

 د.قاسم صالح وجولة داخل املعرض

 جانب من اللقاء

 آالء خليفة
  نظمت كلية البنات اجلامعية بجامعة الكويت 
معرض حتديد التخصص وفرص العمل بعنوان 
«تخصصي مستقبلي» صباح امس حتت رعاية 
عميد الكلية بالوكالة د.قاسم صالح بحضور عدد 
من املسؤولني واالساتذة بالكلية ومبشاركة عدد 
مـــن اجلهات. وعقب االفتتاح، قـــال عميد الكلية 
بالوكالة د.قاسم صالح: جرت العادة بالكلية مع 
كل فصل دراسي ان تقيم معرض حتديد التخصص 
وفرص العمل لعرض مجاالت العمل خلريجاتها، 
والتعرف على التخصصات املتاحة بالكلية الخذ 
فكرة عامة عنها قبل االنخراط فيها، خاصة اننا 
نقدم تخصصـــات فريدة من نوعها وال توجد اال 
في جامعة الكويت، كما ان خريجات الكلية يعملن 
في املجاالت او التخصصات نفســـها التي درسن 
فيها بالكليـــة، اضافة الى ان الكلية ال تعاني من 
تســـرب طالبي عكس الكليات اجلامعية االخرى 
بسبب مستقبل الطالبات بعد التخرج، فضال عن 

املواءمة املوجودة في سوق العمل اذ ان ٨٠٪ من 
خريجات الكليـــة يعملن في نفس تخصصاتهن 

وهو يدل على عدم وجود بطالة مقنعة.
  ومتنى د.صالح ان يتم فتح تلك التخصصات 
للذكور مســـتقبال عند االنتقال الى مدينة صباح 
السالم اجلامعية اجلديدة في الشدادية، مشيرا في 
الوقت نفسه الى ان تلك التخصصات تعد فريدة 
من نوعها ويزداد االقبال عليها في كل عام دراسي 
جديد، مضيفا: الكلية تضم حاليا ٧٠٠ طالبة ومت 
قبول هذا العام ١٥٠ طالبة وهو عدد جيد مقارنة 
مع عدد االســـاتذة بالكلية، اذ ان مقابل كل استاذ 
هناك ١٧ طالبة وبذلك تكون جودة التعليم اعلى، 
خاصة ان هناك تخصصات تعتمد على املختبرات 
وبالتالي يصعب قبول اعداد اكبر من ذلك، وهناك 
اقبـــال على تلك التخصصـــات والكلية في طور 
النمو، خاصـــة بعد فتح تخصصات جديدة مثل 
التغذية والبيئة وغيرها، فنتوقع ان يكون هناك 

اقبال اكبر على الكلية في املستقبل. 

 نظمـــت ادارة التطويـــر االداري والتدريب في 
جامعة الكويت لقاء مفتوحا مع األمني العام املساعد 
للشؤون االدارية في اجلامعة غسان العصفور، وذلك 
بحضور مديـــرة ادارة التطوير االداري والتدريب 
سعاد الزيد ومدير ادارة الشؤون االدارية يوسف 

الكندري ومراقبي االدارات ورؤساء االقسام.
  ويأتـــي هذا اللقاء حرصا من االمانة العامة في 
اجلامعة على تســـليط الضوء علـــى جتربة احد 
املســـؤولني في القطاعات احلكومية واخلاصة في 
مجال عمله وجناحاته في مســـيرة حياته املهنية، 
والتي ميكن االسترشاد بها من قبل اجلهاز االداري 
في اجلامعـــة، وذلك من خالل لقاءات دورية تعقد 

في جامعة الكويت.
  وفي بداية اللقاء ذكر االمني العام املساعد للشؤون 
االدارية غســـان العصفور ان الهدف من هذا اللقاء 
هـــو إلقاء الضوء على بعض اجلوانب االدارية في 
اجلامعة التي تشـــغل بال االشـــرافيني واملوظفني 
ملناقشتها ومعرفة وجهات النظر جتاهها، باالضافة 
الى االستماع الى مقترحاتهم حول موضوعات ادارية 
معينة، والتي قد تأخذ طريقها الى حيز التنفيذ في 

حال موافقة اللجان املختصة عليها.
  بداية حتدث االمني املســـاعد للشؤون االدارية 
غســـان العصفور عن جائزة التميز االداري داخل 
جامعة الكويت، موضحا ان االمانة العامة تسعى 
الـــى تأصيل روح االبداع واالبتـــكار والتفاني في 
العمل لـــدى العاملني وخلق بيئة للتنافس الفعال 
بني اروقة اجلهاز االدارية ومـــن هذا املنطلق فقد 
قررت االمانـــة العامة تقدمي جائزة التميز االداري 
بشكل سنوي، مشـــيرا الى ان اجلائزة متنح على 

النحو التالي:
  اوال: اجلائزة اخلاصة باملوظف ومتنح للموظفني 
ذي االجناز االبداعي املتميز والذي يهدف الى خدمة 
جامعة الكويت وتقدم بحد اقصى لعدد ٦ موظفني 

للسنة الواحدة.
  ثانيا: اجلائزة اخلاصـــة مبركز العمل ومتنح 
ملركز العمل ذوي االجناز املتميز والذي قام بعمل 
مثمر واضح وجليل للجامعة وبحد اقصى لعدد ٢ 

مركز عمل عن السنة الواحدة.
  وبني العصفور ان االمانة العامة وضعت شروطا 
ومعايير ملنح جائزة املوظف املتميز ومن أهمها ان 
يكون املرشح قد اجنز عمال ينم عن االبداع وساهم 

في تطوير مسيرة العمل وتقنني املعامالت االدارية 
الروتينية، وان يكون اداؤه متميزا بشكل عام وقام 
بعمل مميز له اثره االيجابي في تســـهيل وتطوير 
اجراءات العمـــل باجلامعة وان يبدو للعيان مدى 
قدراته املتميـــزة ودوره الفعال بحيث ينظر اليه 
كشخص مميز في مجال عمله، مؤكدا ان مسؤولية 
اختيار املوظف املتميز في العمل للترشيح للجائزة 
تقع على كاهل مسؤول مركز العمل الذي يقدر ويقيم 
عمـــل هذا املوظف، الفتا الى ان فترة تقدمي طلبات 
الترشيح جلائزة املوظف املتميز ومركز العمل ستكون 

خالل الفترة من ٢٠١١/٥/١ الى ٢٠١١/٥/٢١.
  وفيما يتعلق بالتقييم السنوي للموظف واالعمال 
املمتازة أكد العصفور انه من حق كل موظف االطالع 
على نتيجة التقييم النصف سنوي والتعرف على 
سبب التقييم ومحاولة تطوير نفسه وتعديل وضعه 
للفترة املقبلة من التقييم، وان يتم ابالغ املوظف 
بالتقدير اللفظي النهائي لتقييمه من قبل الرئيس 
التالي للرئيس املباشـــر سواء في حالتي «االتفاق 
او االختالف». واكد العصفور انه سعيا من االمانة 
العامة في جامعة الكويت للنهوض واالرتقاء مبستوى 
اداء العمل والعاملني في جامعة الكويت، وحتقيقا 
لقواعد العدالة واملوضوعية في آلية الصرف لالعمال 
املمتـــازة فقد اعتمدت جلنة شـــؤون املوظفني في 
اجتماعها في العام ٢٠٠٨ عددا من الضوابط لصرف 

مكافأة االعمال املمتازة ملستحقيها.
  ومن جانبها بينت مديرة ادارة التطوير االداري 
والتدريب سعاد الزيد ان االدارة اعدت دراسة عن 
الرضا الوظيفي ملوظفي جامعة الكويت وذلك اسهاما 
من ادارة التطويـــر االداري والتدريب في ايضاح 
هذا اجلانـــب املهم من جوانب التطوير في جامعة 
الكويت، مشيرة الى ان تلك الدراسة قامت بها االدارة 
بتوجيهات مـــن االمانة العامة لقياس مدى الرضا 
الوظيفي ملوظفي اجلامعة حيث اظهرت النتائج ان 
هناك عدم رضا وظيفيا في املجاالت التالية «العدالة 
ـ التقديرـ  العالقاتـ  احلوافز» مع مالحظة ان هناك 
تفاوتا في نســـب الرضا الوظيفي لكل قطاع على 
حدة ميكن معرفته بالرجوع الى النتائج التفصيلية 
لكل قطاع وذلك من حيث الرضا وعدمه لكل عنصر 
من عناصر الرضا الوظيفي «طبيعة العملـ  الوالء 
الوظيفي ـ بيئة العمل ـ العدالة ـ التقدير ـ احلوافز 

ـ العالقات». 

 أصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان بيانا 
ردت فيه على بيان نشره االحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــت حول «احلجاب» جاء فيه: اصدر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت (جلنة التوعية االجتماعية) 
بالتعاون مع جلنة زكاة الشامية والشويخ نشرة 
حتت عنوان «عائدة بقلبي – حياء من ربي – هكذا 
اكون اسعد امرأة» وتتضمن النشرة ايحاءات بأن 
النساء اللواتي لم يتحجنب سيكون مصيرهن دخول 
نار جهنم وبئس املصير، وال شك ان مثل هذه النشرة 
تعد تطاوال وجتاوزا على احلقوق الفردية التي كفلها 
دستور الكويت الصادر عام ١٩٦٢ حيث نصت املادة 
٣٠ منه على ان «احلرية الشخصية مكفولة» وقد 
تضمنت النشرة ما يعني أن املرأة غير املتحجبة 
ستكتسب سيئات وانها تعد من املتبرجات وبأنها 
ستنال لعنة رب العاملني وانها ستحرم بناء على 

ذلـــك من دخول اجلنة، وأنها مهما فعلت من خير 
فانها لن تنال مغفرة اهللا سبحانه وتعالى، وال شك 
ان مثل هـــذه الطروحات متثل تطرفا في املفاهيم 
ومحاولة لتطويع تعاليم الدين االسالمي احلنيف 

للتوافق مع قيم محافظة متشددة.
  ان من االهمية مبكان التصدي من قبل منظمات 
املجتمع املدني لهذه التدخالت في شـــؤون االفراد 
والتعدي على حقوق املرأة، او حتديد اللباس اخلاص 
بها دون وجه حق او اعتبار كل من ال تلتزم بهذه 
املفاهيم مخالفة لتعاليم الدين، كما ان على السلطات 
املختصـــة ان حتمي املواطنات واملقيمات من مثل 
هذه التدخالت وتضع حـــدا لهذه التطاوالت غير 
السوية التي تريد ان تقولب االوضاع املجتمعية مبا 
يتوافق مع القيم الرجعية والتي تذكرنا باساليب 

دولة طالبان املقبورة في افغانستان. 

 آالء خليفة
  أوضح مستشار العالقات االسرية مبركز ثوابت 
لالستشـــارات د.محمد الكندري ان اكثر ما يؤثر 
على نفسية األفراد هي املشاكل األسرية، موضحا 
ان االنسان الذي يتعرض ملشاكل عليه اال يجزع 
فقد يكون فيها اخلير من تقدير رب العاملني ونحن 

ال نعلم.
  وقال د.الكندري خالل نـــدوة «انفعاالتي في 
اســـرتي وكيف احتكم فيها» والتي نظمها مركز 
االسرة لالستشارات االجتماعية والنفسية بكلية 
العلـــوم االجتماعية حتت رعايـــة عميد الكلية 
د.عبدالرضا اســـيري، ان االنسان هو من يتحكم 
بانفعاالته وعليه التكيف مع مشاكله والبعد عن 
التقوقع حول النفس، وعلى اإلنســـان اال يكون 
ورقة في مهب الريح مشددا على اهمية ان يتحكم 

الفرد في انفعاالته.
  واشار د.الكندري الى ان اكثر ما يستفز الفرد 
من اآلخرين هو سلوكياتهم السلبية كالعصبية أو 
الكذب أو العناد ولكن قد ننسى أننا أيضا نعاني 
منها، فاإلنسان قد يقوم بأمور سلبية جتاه نفسه 
مثل الغضب أو احلزن كي يشعر الطرف اآلخر به، 
ولكن في املقابل قد جند ان الطرف اآلخر ال يشعر 
بهذا الشيء. وأوضح د.الكندري ان بعض األفراد 
لديهم ســـلوك خاطئ متمثل في عدم الرغبة في 
تغيير السلوك بل واألدهى من ذلك أنهم يريدون 
احيانا ان يتغير ســـلوك اآلخرين وفقا لرغبتهم 

الشخصية وأهوائهم.
  متابعـــا: على الفرد ان يعرض رســـالته على 
الطرف اآلخر ويترك له القرار اما ان يقبل او يرفض 

مبطلق حريته وليس عن طريق االجبار. 


