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F E L E S T E E N

االختصاص الجامعي في القرن الحادي والعشرين
.



النجاح فيه وســر التفوق بعــد التخرج يكمنان في 
االجتهــاد الدائم، والســعي إلى التميــز والتفوق، 
الفرصــة  يعطــي  والعشــرين  الحــادي  فالقــرن 
للمتفوقين والمتميزين في كل اختصاص، ويهيئ 
لهم الظروف للنجــاح وتحقيق الطموحات واآلمال 
الشخصية والوطنية؛ فنحن بحاجة إلى المتميزين 
فــي كل االختصاصات: نحن بحاجــة إلى المتميز 
في اللغــة العربية واللغة اإلنجليزيــة وغيرها من 
اللغات، كمــا أننا بحاجة إلى المتميز في االقتصاد 
شــديدة  حاجتنــا  ولعــل  واإلدارة،  والمحاســبة 
للمتميزيــن من علماء الديــن والخطباء وأصحاب 
الفتــوى العصرية لقيــادة المجتمــع الحديث. أما 
حاجتنــا إلــى المعلــم القــوي الناجح فهــي حاجة 
ا، ذلك المعلم المربي المؤمن  ماسة وشديدة جدًّ
حاجتنــا إلــى المعلــم القــوي الناجح فهــي حاجة 
ا، ذلك المعلم المربي المؤمن  ماسة وشديدة جدًّ
حاجتنــا إلــى المعلــم القــوي الناجح فهــي حاجة 

برسالته وأثره في بناء اإلنسان والوطن، وحاجاتنا 
عديدة أيًضا للصحفي واإلعالمــي الناجح المتقن 
برسالته وأثره في بناء اإلنسان والوطن، وحاجاتنا 
عديدة أيًضا للصحفي واإلعالمــي الناجح المتقن 
برسالته وأثره في بناء اإلنسان والوطن، وحاجاتنا 

للغــات: العربيــة واإلنجليزية والتركيــة، واللغات 
األساســية األخرى، فضــًال عن الحاجــات العديدة 
األخرى لرجــال القانــون واألطباء والمهندســين 

وغيرهم. 
الرســالة التــي أريــد إيصالها هنا ليســت لســرد 
االختصاصــات بقدر ما هي لتأكيــد أن التميز هو 
المطلوب أيًّــا كان االختصاص المختــار وأيًّا كان 

العمل المنشود.
الهندسة والطب

إن الهندســة والطــب يعدان أبــرز االختصاصات 
التي حظيــت باإلقبال األكبر فــي القرن الماضي، 
وكان ذلــك دون أســاس علمي أو دراســة لحاجة 
ولعــل  االختصاصــات،  مــن  الفعليــة  المجتمــع 
المكانتيــن االجتماعية والماليــة اللتين يتوقع أن 
يتمتع بهما خريجو هاتين الكليتين، وتوفر فرص 
العمل محليًّــا وإقليميًّا هما الدافع األســاس لهذا 
االختيار، ويســتطيع المتتبع لحاجــة المجتمع في 
القرن الحادي والعشرين أن يالحظ الحاجة الماسة 
الختصاصــات أخــرى أصبحت في بعــض األحيان 
نــادرة، أو يصعب أن تجد فيهــا العدد الكافي من 
األشــخاص المميزين المبدعيــن، ولعل من أهم 
هذه االختصاصات: الشــريعة والقانــون واإلدارة 
واإلعــالم،  والتخطيــط  واالقتصــاد  والمحاســبة 
واللغــات وعلى رأســها العربيــة واإلنجليزية. كما 
يالحــظ حاليًّا العــزوف عــن االلتحــاق بعدد من 
االختصاصات المهمة في العلوم األساســية مثل: 
الفيزيــاء والكيمياء والرياضيــات، ويتوقع أن ينتج 
عن ذلك ندرة في توفر الخبراء في هذه المجاالت 

في األعوام القادمة.
االختصاصات التقنية والمهنية

وتجدر اإلشــارة هنا إلى األهميــة المتزايدة التي 

تتمتــع بهــا االختصاصــات التقنيــة والمهنيــة، 
فالمجتمعات العصريــة تحتاج إلى المختصين في 
المجاالت التقنية والمهنيــة أكثر من حاجتها إلى 
االختصاصــات النظريــة األخــرى. والمالحظ في 
بالدنــا أن التوجه األغلــب يكون نحــو الجامعات 
التقليدية أكثر بكثير من التوجه نحو الجامعات أو 

الكليات التقنية والمهنية. 
الهرم المقلوب

يفيــد المختصــون بــأن األصــل فــي األمــور أن 
يكون الســواد األعظم من الخريجيــن والعاملين 
فــي المجتمع هم مــن حملة الشــهادات التقنية 
والمهنيــة، مثــل الفنييــن والعمــال المهرة في 
مختلــف المجــاالت، ونذكــر منهــم: المختصين 
فــي: (تكنولوجيــا) المعلومــات، و(الســكرتاريا)، 
وإدارة المكاتــب، ومســاعدي المهندســين فــي 
مختلــف المجاالت، ومســاعدي األطباء في مختلف 
االختصاصــات الصحيــة والنفســية واالجتماعية، 
وأصحاب المهــن الميكانيكيــة، والمختصين في 
صيانة المركبات واآلالت الحديثة، والعمال المهرة 
في مجــال الزراعة و البنــاء  والتشــييد والصيانة 
بأنواعها، هذا إضافة إلــى المختصين في تقديم 
الخدمات المختلفة في مجاالت: السياحة والفنادق، 
والمطاعــم، واألزيــاء، والخدمــات (اللوجســتية)، 
وغيرها مما يصعب حصره في هذا المقام. وهؤالء 

جميًعــا يمثلــون القاعــدة الصلبة لهــرم العمل 
المنتــج فــي المجتمع، وكلمــا صعدنــا إلى رأس 
الهــرم قل العــدد المطلوب مــن المختصين من 
حملة الشــهادات الجامعية التقليدية والشهادات 
الجامعيــة العليــا، وبذلك يتحقــق الوضع الصحي 

للمجتمع المنتج والمتحضر والمكتفي ذاتيًّا.
والفاحص للواقع فــي المجتمعات العربية يالحظ 
أن الهــرم فيها مقلــوب، فتجد أن قاعــدة الهرم 
إلــى أعلى بمعنــى أن العدد األكبــر هو من حملة 
الشــهادات الجامعية التقليديــة والدرجات العليا، 
وأن الفنييــن والتقنيين والعمــال المهرة عددهم 
محدود و قليل، وبالتالــي يصعب على هذا الهرم 

أن يقف شامًخا مستقًرا.
محدود و قليل، وبالتالــي يصعب على هذا الهرم 

أن يقف شامًخا مستقًرا.
محدود و قليل، وبالتالــي يصعب على هذا الهرم 

عناصر التميز
لــكل عصر ما يميــزه، ولكل وقت مــا يحتاج إليه، 
واســمحوا لي هنا أن أعــرض عليكم عناصر أربعة 
أراهــا أهــم العناصــر التــي بتحقيقها يســتطيع 
الشــخص أن يضمــن التميــز والعمــل فــي هذا 
العصر، بعد توفيق اهللا وإرادته (ســبحانه)، وقبل 
الحديــث عن عناصــر التميز الواجــب توافرها في 
الشخص، يجب أن يتمتع الشخص أوًال باإلخالص 
الحديــث عن عناصــر التميز الواجــب توافرها في 
الشخص، يجب أن يتمتع الشخص أوًال باإلخالص 
الحديــث عن عناصــر التميز الواجــب توافرها في 

والمصداقية وحب العمل.
العنصــر األول هــو العلــم والــذي يتحصــل عليه 
الشــخص من الدراســة والمثابرة، وتكون ثمرته 

ينهــي أبناؤنا مرحلــة الثانوية العامــة، ويبدؤون 
المناســبة  الجامعــة  عــن  ويبحثــون  يفكــرون 
واالختصاص المناســب، وتشــكل هــذه العملية 
مرحلة مهمــة في حياة كل واحــد منهم، ويكون 
لها أثر كبير وواضح في تشكيل مستقبل الطالب، 

وأثر واضح في تطور المجتمع وتقدمه. 
ولعــل جوانــب القصــور فــي النظــام التعليمــي 
المدرســي ال تساعد الطلبة على التفكير سلًفا في 
ولعــل جوانــب القصــور فــي النظــام التعليمــي 
المدرســي ال تساعد الطلبة على التفكير سلًفا في 
ولعــل جوانــب القصــور فــي النظــام التعليمــي 

االختصاص المناسب لكل واحد منهم، أو اكتشاف 
المواهب والقدرات الخاصة، إضافة إلى أنه ال يضع 
الطالب أمام صــورة واضحة عن حاجــة المجتمع 
من االختصاصات، واألعمال الالزمة لتطوره ولسد 

الثغرات من الخبراء والفنيين والمختصين.
منهج التفكير

كيــف يمكــن لخريج الثانويــة العامة أن يحســن 
اختيار اختصاصه المستقبلي؟ 

قــد يتوقــع البعض هنــا أن تســرد االختصاصات 
المهمــة والمرشــحة للطلبــة، وربمــا يتوقعــون 
أن تذكــر حســب األولوية أو األهميــة أو إمكانية 
الحصول على العمل بعد التخرج، أو حسب الراتب 
الشــهري المتوقــع، أو غيرهــا مــن التصنيفــات 
المختلفــة والمهمة. وللحديث بصراحة هنا فإنني 
لن أفعــل ذلك، وإنما ســأحاول أن أرســم منهًجا 
واقعيًّــا للتفكيــر وللوصــول إلــى القــرار في هذا 

الموضوع الحيوي والمهم.
وإذا حاولنــا حصــر العوامل المؤثرة فــي الطالب 
بشــكل واقعي فربما تكــون ما يلــي: الهواية أو 
الرغبــة الشــخصية للطالب، والرغبة الشــخصية 
لألهل، ومعدل الدرجات، وفرص العمل المتوقعة، 
والراتــب المتوقــع، والمكانــة االجتماعية، وتوفر 
الجامعة المناســبة، وتوفر االختصاص المطلوب، 
واإلمكانيات المادية، وتأثيــر األصحاب، إن جميع 
هــذه العوامــل _وربمــا عوامل أخــرى أيًضا_ لها 
أثر حقيقي وواقعي فــي عملية اختيار االختصاص 
المناســب، ولكن ما هي النصيحة التي يمكن أن 

نقدمها هنا إلى الطالب؟ 
إن النصيحــة المثلــى التــي أرى أهميتها في هذا 
المقــام هــي التركيز بشــكل رئيس علــى الرغبة 
الشخصية للطالب، وجعلها المحرك األول والعامل 
األكثــر تأثيًرا فــي اختيار االختصــاص المطلوب. 
وهــذا ال يعني عدم أخــذ العوامل األخــرى بعين 
االعتبــار، ولكن الوزن األكبر يجب أن يكون لعامل 
الرغبة الشــخصية والصورة التــي يتوقع الطالب 
أن يرى نفســه عليها بعد التخــرج، والمهمة التي 
يتوقــع أن يتقنهــا ويخدم بها نفســه  وبلده في 

المستقبل.
قد يفضل البعض اختيار جامعــة أجنبية أو عربية 
خــارج فلســطين، وهــذا يعتمــد بالتأكيــد على 
اإلمكانيات الماديــة المتوفرة، والنصيحة المبنية 
على التجربة والخبرة تقول إن األفضل هو الدراسة 
فــي الجامعات المحلية؛ ألنها توفر للطالب الخبرة 
المحليــة والعمليــة الالزمة للعمــل داخل الوطن 
_وربمــا خارجــه_ وبأقل التكاليف وفي جو أســري 
دافئ. والينصح بالســفر للدراســة للحصول على 
الدرجــة الجامعيــة األولــى إال في حــاالت خاصة، 
ولعل من أهمها عدم توفر االختصاص المطلوب 

محليًّا.
التميز

أيًّا كان االختصاص الذي يختاره الطالب فإن ســر 

الدرجة أو الشــهادة العلمية التــي يحصل عليها، 
ســواء كانت شــهادة جامعية أو تقنية أو مهنية، 
وكلمــا كان مجتهًدا أكثر واعًيا وفاهًما لما يحصل 
عليــه من العلم، ال حافًظا دون القدرة على الفهم 
والتحليل؛ كان نجاحه أكبر وأعظم.  والعنصر الثاني 
هو إتقان مهارة اســتخدام الحاسوب؛ فالحاسوب 
هو وســيلة العصر األقوى واألسرع واألكثر انتشاًرا 
واســتخداًما فــي كل المجاالت. والعنصــر الثالث 
هو إتقان مهــارة التواصل، والمقصود هنا مهارة 
اســتخدام اللغة في توصيل الفكرة والمعلومة، إذ 
تكون الحاجة ماســة إلتقان اللغــة العربية واللغة 
اإلنجليزية على حد ســواء. ويجب عدم االســتهتار 
أو التقصيــر أبًدا في هذا العنصــر القوي والمهم، 
ذي األثر البالغ في الحصول على العمل في المقام 
األول، فضــالً عــن الرقي فــي درجــات العمل في 

المؤسسة أو الشركة.
أما العنصر الرابع الذي ال يقل أهمية عما سبق من 
عناصر فهو إتقان مهارة العرض وكتابة التقارير، 
فقــد يكــون الشــخص متفوًقــا متقًنــا للمهارات 
الســابقة، ولكنه ال يســتطيع عرض أفــكاره دون 
ارتباك، أو اليستطيع اســتخدام الوسائل الحديثة 
والتوضيحية في عرض نفســه أو فكرته أو إنتاجه 
على اآلخرين، وهو بذلــك يفقد القدرة على إقناع 
اآلخريــن والتأثير فيهم، أو الحصــول على العمل 

في المقام األول. 
الخالصة

ولعلنــا نلخــص هنا ما ينصح بــه الطالب وهو أن 
يســعى إلى اختيــار االختصاص الــذي يتوافق مع 
رغباته الشخصية وميوله وهواياته الفطرية، وأن 
ينظر إلى العمل المستقبلي الذي يرى نفسه فيه، 
بحيــث يكون مخلًصــا في عمله، محًبــا له، مبدًعا 
ومميًزا فيه، وأال ينســاق خلف التأثيرات المختلفة 
بحيــث يكون مخلًصــا في عمله، محًبــا له، مبدًعا 
ومميًزا فيه، وأال ينســاق خلف التأثيرات المختلفة 
بحيــث يكون مخلًصــا في عمله، محًبــا له، مبدًعا 

التــي قد تدفعــه إلى مجال ال يهواه وال يســتمتع 
بدراســته أو العمــل فيــه، إضافــة إلــى أن عليه 
الحــرص على الحصــول وبكل قوة واقتــدار على 

عناصر التميز األربعة كاملة ومتقنة.
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