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اليوم العاملي 
للمنطق

ألم وأمل

د.هند الشومر

آن أوان أن أشارك القراء األعزاء احلديث بشغف 
ملــح، وأظنهم يتفقون معي حني أقول، ملاذا كانت 

االستدامة؟
ببساطة لقد كانت اخلطوات االستباقية التي قطعها 
العمل اخليري الكويتي مبعية مشاريعه الطموحة، 
التي مست فيها عاطفة اإلنسان املهمش، تتحسس 
منفعته بشــتى الوسائل هي املدخل، وهذا جوهر 
العمل، إذن فاالستدامة كمبدأ لم تكن وليدة املصادفة، 
أو محض خيال، شاغله التالعب باملفاهيم، أو إلقاء 
الكالم علــى عواهنه، بل هي نتاج فكرة اختمرت 
وقتما استجدت احلاجة ملرحلة أشد عصرنة، يلتحم 
فيها املاضي باحلاضر إلنتاج املستقبل، والبحث عن 
قوالب عمل أكثر إميانا بآالم اإلنسان في كل مكان، 
بإميان يعلم يقينــا أن مد يد العون قدره، وتلبية 

نداء اإلنسانية جهد رسالي ال يضاهى.
إن قيمة االستدامة - إن جاز التعبير - التي يبنى 
عليها العمل اخليري حركتــه، هي إفراز حقيقي 
وتصديق واع لرسالته، التي أمنت عليها مشاريعه 
املطروحة في كل شــبر من أرض اهللا، هذه القيمة 
التي أرادت أن يبقى األثر شاهدا على عظمة خيرية 
األمة، والكويت تضرب مثاال فريدا في ذلك كدولة 
حاضنة للعطاء، والناظر لالستدامة كمفهوم، حتما 
سيرى فيه ذلك االنعكاس املشتمل حلركة التنمية 
التي تنادي بها نظريات االرتقاء املجتمعي، كمنصات 
صاحلة التصال النفع، يجد اإلنســان الفقير في 
ظاللها ما يشــبع احتياجاته املعيشية، ويضمن له 

حياة آمنة، ال يتهددها الفقر واحلرمان.
هاهي مشاريع العمل اخليري الكويتي صروح 
تنموية تتراءى فيها روح احلياة متدفقة، تتخايل 
دالئل عبقريتها حني تتمشى بالناس نحو االكتفاء 
ووفرة اإلنتاج، وجتعل من هذه االنطالقة رأس مال 
يزيد وال ينقص، فيه من الرسوخ ما يعززه ألن يهب 
من حوله الثقة واالطمئنان، وكم من محروم معدم، 
أو يتيم محتاج، أو أسرة فقدت عائلها، أو مجتمع 
فقير جرد أبسط أسباب احلياة، يؤمل أن يجد يوما 
ما ينتشله من أتراحه، ويقيه لظى العوز والشقاء.

وهذا ادعى ألن نســلم بأن االستدامة في حد 
ذاتها تفك رموز كثير مــن املعضالت التي تعوق 
تقدم ركب املجتمعات، وتعطل ملكة أبنائها، وبراعتها 
فــي تقدمي حلول ناجعة، قادرة في حال طبقت أن 

تعطيها دفعة لألمام.
لقد كان نصيب مشاريع الكويت من هذا التوجه 
كبيرا، ومساعينا إلقرار تربية وجدان اإلنسان أن 
يكون أبعد نظرا، يستشرف مستقبله بوعي معمق، 
وكيف جتاوبت الشرائح املستهدفة مع مشاريعها، 
فكانت أكثر حرصا على أن يسلكوا طريق االستدامة 

عندما ذاقوا حالوته.

تخجل أحرفي البسيطة وتتعثر كلماتي في وصف 
من أحاطني بكرم اجلمعة واللمة العائلية التي افتقدها 
كثير من الناس وخصوصا بعض بيوت أهل اخلليج. 
وهــذا ال ينطبق على البيت الكبير، الكبير بقلوبهم 
قبل منازلهم، فالبيت يضم األبناء وزوجاتهم وأبناءهم 
يجتمعون على مائدة الكل يباشر اآلخر بروح الود 
واحملبة، وعلى رأس الطاولة األب احلنون الذي يبادرهم 
بقلبه قبل عينه يتفقد من لم يحضر على العشاء. جو 
أسري حميم كنت بينهم محاطة من اجلميع بالكرم 
والذوق والترحيب، واهللا يشهد، أحسست أني واحدة 
من أهل البيت، واألجمل هو وجود اجلدة التي يحيطها 
اجلميع باالحترام وتقبيل رأسها ويدها الطاهرة التي 
ترتفع هللا بالدعاء لهم. آه وألف آه، ال أستطيع وصف 
إحساس الفرح عندهم، الكل يحتويني بأجمل إحساس 

صادق مني لهم والكل فرح بوجودي بينهم.
لقد احتوتني القلــوب احلنونة الطيبة، األب ذو 
الثقافــة العالية واخلبرة املهنية التي خدم بها وطنه 
وقيادته بحب وتفان وإخالص. واألم احلنونة الطيبة، 
أم التقى والدين واألخــالق الرائعة بكل مواصفات 
الكرم احلامتي بيدها الكرمية تنتقي من أطباق املائدة 
العامرة بشــتى أنواع األكل اإلماراتي اللذيذ ويدها 
الطاهرة تقدمه بحب وابنتها شــيخة رائعة احلسن 
واألخالق واحلنان والطيبة تباشرني بسعادة. وكل 

أفراد البيت الكبير فرح بوجودي بينهم.
الكرم والعطــاء والبذل من أهم صفات املؤمنني 
الصاحلني الذين يستحقون الثناء في الدنيا والفوز 
باجلنة في اآلخرة، ويكــون ذلك باإلعطاء مما عند 
اإلنسان بسهولة ويسر، ولهذا رغب الرسول الكرمي 
ژ في البذل والكرم: «يا أيها الناس أفشوا السالم، 
وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا 
اجلنة بســالم»، اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل 

اجلنة ومن يحبون ومن أحبهم.
نعم، فالكرم أخالق محمودة وأفعال مشــهودة، 
ولقد جمع اهللا لنفسه كل معاني الكرم التي يستحق 
مبوجبها احلمد من خلقه فجعل من أسمائه الكرمي.

إن الكرم مــن مكارم األخالق وجميل الصفات، 
وملا كان النبي ژ أجمل الناس صفات كان أكرمهم 
أخالقا، فقد كان أكرم من الريح املرســلة ژ، فاهللا 
كرمي، ورسوله كرمي، والكتاب الذي تلقاه النبي وعلمه 
ألمته يحث على الكرم، فيحب اهللا أن يرى من عباده 
كرمــا وجودا، وهذا ما وجدته في بيت العز والكرم 
بيت محمد بن ســعيد البادي من أبوظبي اجلميلة 
في كل شيء. شكرا صديقتي وأختي د.موزة سعيد 
البادي من عرفتني بالعائلة الكرمية الطيبة وجزاكم 
أنِت واألهل جميعا خير اجلزاء. بيت عامر بحسكم 
وأدخل اهللا الفرح فــي قلوبكم وفي منزلكم العامر 

باحلب والسعادة والصحة وطول العمر للجميع.
احملبــة لكم: د.غنيمة محمــد العثمان احليدر من 

بلدكم الثاني الكويت.

القرن  املنطق في  أصبح 
احلادي والعشرين أكثر من أي 
وقت مضى تخصصا عصريا 
ال غنى عنــه في مجتمعاتنا 
واقتصاداتنــا، فاملعلوماتية 
والتكنولوجيــة هما تقنيات 
إلى  تســتند في األســاس 
التفكير املنطقي واخلوارزمي 
وقد أعلنت اليونيسكو يوما 
للمنطق باالشــتراك  عامليا 
للفلسفة  الدولي  املجلس  مع 
والعلوم اإلنســانية لتوطيد 
الدولــي وتعزيز  التعــاون 
املنطق  العمل علــى تطوير 
في البحث والتدريس ودعم 
أنشطة اجلمعيات واجلامعات 
وغيرها من املؤسسات املعنية 
باملنطق وحتسني فهم الناس 
للمنطــق وآثاره على العلوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار، 
باإلضافة إلى أن من شــأن 
االحتفال باليوم العاملي للمنطق 
أن يســهم في نشــر ثقافة 

السالم واحلوار والتفاهم.
يوافق الرابع عشــر من 
للمنطق،  العاملي  اليوم  يناير 
حيث أوصى املجلس التنفيذي 
في دورته الـ ٤٠ باالشتراك 
للفلسفة  الدولي  املجلس  مع 
باعتماده  والعلوم اإلنسانية 
يوما عامليا وأقيم أول احتفال به 
في عام ٢٠١٩ بناء على مبادرة 
اتخذتها جامعــات ومعاهد 
بحثية ومؤسسات وجمعيات 
تعمل في ميادين الرياضيات 
والفلسفة وعلوم احلاسوب 
والهندسة واالقتصاد والعلوم 
املعرفية ملا للمنطق من دور 
السالم  رئيسي في حتقيق 
والتنميــة املســتدامني. إن 
القدرة على التفكير هي من 
أبرز السمات البشرية ويرتبط 
تعريف البشرية للمنطق في 
مختلــف الثقافات مبفاهيم 
بالوعــي واملعرفة  ترتبــط 
والعقل، وقد قامت حضارات 
كثيرة بدراسة املنطق للوقوف 
على مبادئ التفكير املنطقي 
للمنطــق منذ  إنــه كان  إذ 
بداياته دور مهم في تطوير 
الفلسفة والعلوم. ويقوم اليوم 
العاملي للمنطق بنشر العديد 
من مظاهر الســالم واألمان 
ونشر ثقافة احلوار والنقاش 
والتفاهم مع اآلخرين، وكل 
هــذا بفضل التطــور الذي 
يفتح املجال الواسع للمنطق 
وإحرازه في تخصص التربية 

والعلوم والتعليم.
الناس هم أكثر حاجة  إن 
للمنطق والذي به ميكن للعالم 
أن يصل إلــى بناء تفاهمات 
حتتاجها البشرية لتعزيز ثقافة 
احلوار والسالم والتسامح، 
وكل غياب للمنطق هو تغييب 
للعقل ودعوة مفتوحة ألفكار 
اجلهل والظالم أن تظل سائدة. 
ويخاف اإلنسان الظالمي من 
املنطق ويعتبره عدوه األول 
وكذلك يخــاف اجلاهل من 
أن ينزلق  الفلسفة خشــية 
أفكارها احلــرة، وعلى  في 
الرغم من أن األديان جميعها 
حتثنا علــى التفكر والتأمل 
والســعي في األرض إال ان 
بعــض اجلماعات حتذر من 
هذا التفكر وتعتبره بدعة أو 
كفرا وخاصــة أن هناك من 
نادى مبنع تدريس الفلسفة 
في املناهــج التعليمية إذ إن 
هؤالء هم من يسعون لتدمير 
انفتاحه  بنية املجتمع ومنع 
وتقدمه لألمام، وال ننسى أن 
الكبرى في  التنوير  حلظات 
تاريخ البشــرية تولدت من 

التفكير املنطقي.

علينا أال ندخل عقولنا أي مصطلح 
وأي كلمة ونحن ال نعرف لها أصال 

أو مرجعا واضحا.
يجب أن نخجل قليال قبل القبول 
بأي تصنيف عنصري استشراقي 
مييز بيننا وبــني اآلخر، ذاك اآلخر 
الذي يعاملنا كفرعون «ما أريكم إال 
ما أرى» وبعض العرب يحمل كالم 
الفرعون الغربي بقوة ويجاهد ليقنعنا 
به، وهو مع األسف ال يحمل إال أفكارا 
عفنة نتنة تفيض عنصرية ومتييزا. 
هذه ليســت دعوة لكره الغرب، 
الكثير،  فمنهــم نتعلم ونســتفيد 
لكن ليــس بعقلية الضعف والقبول 
العنصرية، نحن لسنا  بتقسيماتهم 
دول عالم ثالث بال غرور وال تكبر، 
فنحن أعلم مبشاكلنا وعيوبنا، لكننا 
أفضل بكثير من دول باتت بتقسيمهم 
دول عالم أول، ونحن بأفكارنا وما 
يناسبنا نستطيع أن نكون حقا أفضل 
فقط لو ابتعــد الغربي عن التدخل، 
وخرس أتباع فرعون من بني جلدتنا 
الذين يعملون عمل «احلمار يحمل 

أسفارا».

وتركيا وإندونيسيا دول عالم ثالث، 
وهــذه الدول عضو فــي مجموعة 
العشــرين االقتصاديــة! واليونان 
املنهارة اقتصاديا من دول العالم األول 
فقط ألنها تقع في القارة العجوز! األمر 
إذن ليس اقتصاديا كما يظن أولئك.

علينــا إذن مراجعة كل العبارات 
واملصطلحات التي نســتخدمها في 
حياتنا، ونعيد التحقق منها، فاإلعالم 
الغربي هو الــذي يصنع املصطلح، 
وهو الذي يروج له بالوقت واملكان 
الذي يريده ألنه املسيطر، لكن يجب 

يا سيدي املردد ملقولة دول العالم 
الثالث لتعلم أن هذا التقسيم أتى من 
الغرب، وبنظرة استشراقية عنصرية 
بامتيــاز، فقط للعلم ال يوجد مرجع 
نســتطيع من خالله معرفة أساس 
تقسيم العالم هذا التقسيم، فقط ما 
نعرفه أن أميركا ودول أوروبا طبعا 
الدول  العالم األول، ونحن  هم دول 

العربية دول عالم ثالث.
هذا عبث، وترديد هذا املصطلح 
ســبة في حقنا، لنعلم أوال أن ذاك 
العنصري يضع السعودية  األبيض 

مقولة من املقوالت املنتشرة كالنار 
في الهشيم، يقتات بها الساسة في 
خطاباتهم، ويهذي بها املثقفون في 
مجالسهم، ويسترزق بها االقتصاديون 
في حساباتهم. ودائما ما تسبق بإن 
«إننا دول العالم الثالث.....» وإن تفيد 
التأكيد، ليؤكد القائل أننا دول عالم 

ثالث!
لكن هل توقفنا للحظة وتساءلنا 
ملاذا نسمى دول عالم ثالث؟ ومن دول 
العالم األول والثاني؟ وهل هناك دول 
العالم الرابع واخلامس والسادس..إلخ؟ 
لست في هذا املقال أرصد بداية 
هذه التسمية التي خرجت من فرنسا 
في خمسينيات القرن املاضي، وليس 
هدفي تأكيد سبب التسمية أو البحث 
وراءه، غايتي وضع عالمة في ذهن 
القارئ إلى كم نحن ســذج، فكيف 
نرضى على أنفسنا أن نسمى بهذا 
وأن هناك دول عالم أول وثان دون 
أن نعرف أساس هذا التقسيم ومن 
واضعه وكيف وضع، ملاذا ارتضينا 
ترداد هذا املصطلح الدنيء الذي يعطي 

شعورا بالدونية واالحتقار؟.

بداية، فإن تقدم األمم ونهضتها احلقيقية يبدأ بالتعليم، وأن 
كل الدول املتقدمة صناعيا وعلميا واقتصاديا تقدمت من بوابة 
التعليم، وهذه الدول املتقدمة تضع التعليم وإصالحه في أولوية 
برامجها وسياساتها وأحدثت طفرات هائلة في النمو االقتصادي 
والعلمــي والتكنولوجي، وهذه الدول املتقدمة وجهت جهودها 
لالستثمار البشــرى من خالل االهتمام بالتعليم، والهدف من 
عملية التعليم االهتمام باإلنسان من الناحية اجلسمانية والعقلية 
واالنفعالية والوجدانية واالهتمام بشخصية املتعلم. فالتعليم 

أصبح اليوم من أهم متطلبات التنمية الشاملة.
 وتطوير التعليم وجتديد املناهج ووسائله وطرائقه واجبة 
وحتمية ومنســجمة مع التغيرات العامليــة والعلمية، وحتتاج 
إلى التخطيط والعمل امليداني واملشاركة في املؤمترات الدولية 
والعربيــة واإلقليمية. والتعليم عبارة عن العملية التي يتم من 
خاللها نقل املعلومات واملعرفة من املعلم إلى املتعلم، والغرض من 
هذه العملية هو اكتساب املتعلم مجموعة من املهارات واملعلومات 
اجلديدة التي تسهم بشكل فعال في بناء عقله وتسهم في تقدم 
التعليم والــدول وتطورها. وإذا أردنا تطوير وإصالح التعليم 
علينا االهتمام باملعلم هو احملور األساسي في العملية التعليمية، 
فهو املوكل مبهمة إعداد أجيال املســتقبل وتعليمهم، لذا وجب 
احلرص على االهتمام باختيار املعلم املناسب والكفؤ ولديه الرغبة 
الكاملة في هذه املهنة وإخضاعه باستمرار إلى دورات تدريبية 
تكسبه املزيد من مهارة التعلم ورفع معدل حجم االنفاق على 
التدريب، فاملعلم أساس العملية التعليمية فعليه أن يعي بأصول 

مهنته ومعرفته التامة بأســاليب التدريس احلديثة واختياره 
طريقة التدريس املناســبة لعرض مادته العلمية بحيث ترتكز 
على الفهم واالبداع واالبتكار والنقد والتحليل وحل املشكالت 

وتنمية مهارات التفكير وأساليب جديدة قائمة على النشاط. 
فاملعلــم الناجح يجب أن يكون متمكنا مــن مادته العلمية 
وينمي شخصيته االنسانية ومستواه العلمي، والدقة في وضع 
االختبارات املناســبة تساعد على التقييم، فاملعلم يعتبر قدوة 
ومثاال يقتدي به املتعلم في األخالق والعلم، ويجب تشــجيع 
املعلم ومكافأته باســتمرار. ومن أجل مواكبة ســرعة التقدم 
العملي واملعرفي وفي جميع املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والعلمية والثقافية للمجتمعات البشرية، يجب تطوير وإصالح 

املناهج الدراسية بشكل مستمر لكي تتناسب مع تطور العالم 
واالجيال وتتناسب مع متطلبات سوق العمل وربط ما يدرسه 
الطالب مبا درســه سابقا وما سيدرســه في املستقبل لتكون 
العملية التعليمية عملية تكاملية غير منقطعة، ويجب ان يؤكد 
على اجلانب اخللقي بضبط السلوك وربط املعارف بالظروف 
االجتماعية مثل السالمة، االمن، تعاطي املخدرات، تغيير املناخ 
وغيرها من املواضيع مع احلرص على االهتمام باللغة العربية 
وكذلك اللغة اإلجنليزية وهي من اكثر اللغات املســتخدمة في 

سوق العمل.
كما يجب إيجاد فرق متخصصة لتطوير املناهج باستمرار 
والتركيز على املهارات احلركية ومهارتي الكتابة والقراءة في 
املراحل املبكرة، اما املرحلة الثانوية فتولي املهارات االكادميية 
كالرياضيــات والعلوم والعلوم االنســانية حيزا من األهمية، 
وإصالح التعليم يجب أن يوجه من خالل التخطيط الشــامل 
مــن كل القطاعات التنموية في املجتمــع ويلبي حاجة الدولة 
في إعداد كوادر خاصة ملختلف القطاعات، فاملناهج الدراســية 
مؤشر للحكم على تقدم املجتمع أو تأخره من خالل املخرجات 
التعليميــة، لذا يتطلب مراعاة املنهج ملا يطرأ على املجتمع من 
تغيــرات اجتماعية وثقافية، كما يجــب ان يكون املنهج مرنا 
بحيث ميكن تكييف موضوعاته للتغيرات التي حتدث، ويقتضي 
وضــع خطة لتعديل املنهج جزئيا أو كليا في ضوء ما يجد من 
االكتشــافات واالبتكارات في سائر امليادين، وأن يتم التعديل 

على أسس سليمة.
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الذئب مــن دم ابن يعقوب، واخلطأ 
الكبير أن تكون هذه النوعية أمام جمع 
من الناس فيطلق للسانه العنان حتت 
غطاء خانني التعبير، ويقول ما يحلو 
له ويصفق له من هو على شاكلته، 
ويقلده اآلخر واآلخر، وهللا در القائل:

إن كنت ال تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم

نحن نعلم متام العلم أنه ال يستوي 
املقبول  التعبير والكالم غير  خيانة 
فهذا شأن وهذا شــأن آخر، ولكن 
خانني التعبير أصبحت ذريعة وسببا 
لكل من يريد ان يخالف ما هو مسلم 
به، ويبدو مخالفا للناس ويسير في 
غيه مخالفا الرشد، وفي نهاية املطاف 
يكون نصيبه من ذلك قول العرب: 

«على نفسها جنت براقش»
ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم
ودمتم ساملني.

ونطح وحتذلق وأفرغ ما في صدره 
من غل، وما في نفســه من حقد ثم 
ختم حديثــه بالقول خانني التعبير 
لم أكن قاصدا! ويحاول التبرير بعد 
أن كشف راسه وفضح نفسه، لذلك 
فنحــن ال نصدق كل من يقول هذه 
العبارة، ولنكن على حذر منها، واحلق 
ان التعبير بريء من هذا الصنف براءة 

من املثقفني وشبه املثقفني واملتثاقفني، 
بلباقة وأدب حتى ال يفهم الكالم فهما 
خاطئا، ويحمل على غير معناه، وهو 
أســف يقبل إن كان عن حسن نية، 
ولكني يا سادة سأفاجئكم القول ان 
هناك من يخونــه التعبير وهو أمر 
مقبول، وهنــاك أيضا على الطرف 
اآلخر من خان التعبير ذاته، فشطح 

غالبنا يقول آسف خانني التعبير، 
وإن لم نقلها قلنا ما يشبهها، وقلما 
جتد أحدا في هذا الفضاء الواسع إال 
التعبير في أحايني كثيرة،  ويخونه 
فاملرء عرضة للخطأ، والســديد من 
صوب خطأه واســتكان وارعوى، 
ويفسر اللغويون التعبير بأنه أفكار 
ومشاعر كامنة داخل اإلنسان يكتبها 
بطريقة منظمة ومنطقية ومصحوبة 
باألدلة والبراهني التي تؤيد ما يريد 
أن يقوله، أما عبارة آســف خانني 
التعبير فهي مقولة ليســت بقدمية 
وإمنا مســتحدثة وجديدة نوع ما، 
وال عالقة لهــا بأمثال العرب ال من 
قريب وال مــن بعيد، وإمنا ابتكرها 
املثقفون العــرب كعذر حلديث فهم 
لغير معنــاه املقصود وانحرف عن 
مساره الطبيعي، وقد أصبحت هذه 
العبارة اليوم دارجة بني الناس؛ ألنها 
عبارة جميلة ومهذبة نسمعها كثيرا 

كلمات ال تنسى

آسف خانني 
التعبير

مشعل السعيد

واملعلمات إلى أســلوب التلقني ألنه 
أسرع وسيلة وأسهل طريقة للتعليم 

بنظرهم.
الوالديــن االهتمام  لذا نناشــد 
بأطفالهم وتعويدهم أسلوب احلوار 
واملناقشة منذ الصغر، واصطحابهم 
معهم إلــى الديوانية واألماكن العامة 
واملسجد لكي يتعلموا احلوار مع الكبار.

كما نناشد املعلمني واملعلمات عدم 
استخدام الطريقة التقليدية (التلقني) في 
التدريس ، واستخدام أسلوب احلوار 
والنقاش مع التالميذ لكي ينشأ جيل 

يتقن فن احلوار.
٭ آخر املقال:

«احلوار» في الّصغر
 كالنقش على احلجر.

ويكسبه خبرات حياتية ويوسع مداركه 
الفكرية، كما يجعله يحترم الرأي اآلخر، 

فيسهل تعامله مع اآلخرين.
وفي املدرسة يلجأ أغلب املعلمني 

مع املجتمع.
 لذا ينصح خبراء التربية بأسلوب 
احلوار مع األطفال منذ نعومة أظفارهم، 
ألنه يسهم في بناء شخصية الطفل 

أرســل لي أحد األصدقاء مقطع 
ڤيديــو للمرحوم بــإذن اهللا تعالى 
د.أحمد الربعي وزير التربية والتعليم 
في الفترة من ١٩٩٦/١٩٩٢، عن غياب 
احلوار فــي املنزل واملدرســة منذ 
الصغر إلى املرحلة اجلامعية.. وذكر 
الدكتور أحمد قصــة طالبة متفوقة 
على أقرانها، تأخذ االمتياز في أغلب 
املواد، لكنها مع األسف ال متتلك القدرة 
على إلقاء البحث أمام الطالب في قاعة 
احملاضرات، وسبب ذلك هو عدم اهتمام 
أطفالهم على احلوار  األسر بتنشئة 
منذ الصغر ومــن املعلوم ان غياب 
احلوار في جميع مراحل منو الطفل 
من رياض األطفال الى اجلامعة، يؤدي 
إلى عدم قدرة املتعلم على التواصل 

 حديث اجلمعة
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