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 وراء كل عظيم مهارة

 2016نوفمبر  20نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

وراء كل رجل عظيم "لسنا نريد أن نغير في المثل العربي الذي يقول 
، وإنما نحن نتحدث عن الكائن البشرية أيًا كان جنسه، سواء "امرأة

فإننا نقفز على المثل العربي، ليكون حديثنا كان رجلٌ أو امرأة، لذلك 
عن المهارات التي تبلغ اإلنسان إلى مرحلة العظمة البشرية، وال 

 نتحدث كذلك عن العظمة الخاصة برب العالمين عز وجل.

بكيفية محددة وبدقة  ما التمكن من انجاز مهمةتعني  المهارةو
حاول بعض . وهذا هي صورة عامة، وتمتناهية، وسرعة في التنفيذ

أداء مهمة ما أو نشاط معين األدبيات أن تعرف المهارة بأنها 
. بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات المالئمة وبطريقة صحيحة

ولقد وجدنا من خالل هذا البحث العديد من التعريفات التي تدور 
جلها في نفس هذا الفلك، فال تخرج من هذا اإلطار إال في حدود بعض 

لك نجد أنه من المستحسن أال نُرد كل تلك التعريفات األلفاظ، لذ
األكاديمية التي تتحدث عن مفهوم المهارة، وإن كنا نود أن نقول إن 
كلمة المهارة يمكن أن تأتي في معاجم اللغة في العديد من الصور 
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 – اإلبداع – اإلحسان – اإلحكام – اإلتقان – الحذقوالمرادفات مثل: 
 ، وما إلى ذلك.اإلجادة – التفوق – الخبرة – البراعة

ونحن من الذين يؤمنون أن لكل إنسان سليم مهارة وقدرة خاصة 
على تنفيذ أمور يمكنه أن يتقنها، فلكل إنسان قدرة أو نوع معين من 
الذكاء الذي يمكنه من تنفيذ تلك المهارة، فال يوجد إنسان خال من 

ثة أنواع من البشر أي نوع من المهارة، ولكن الذي يحدث أن هناك ثال
ع؛ األول: إنسان استطاع أن يعرف ويقعون في دائرة هذا الموض

مهارته ونقطة ذكاءه وهو يسعي بكل ما لديه من قدرة أن ينمي 
، لذلك يمكن أن يبلغ ويستفيد منها تلك المهارة التي يتمتع بها

مرحلة تمكنه أن يتميز وأن يبرز في حياته، والثاني: إنسان لم 
يحاول يعرف ما مهارته وما نقاط قوته وذكائه، فهو  يتمكن أن

لذلك  ،يفشلقد ولكنه ليكتشف قدراته ومهاراته لعشرات المرات 
إلى مرشد ومعلم يدله على تلك المهارة  يحتاج ذا اإلنسانه فإن

 ويحاول أن ينميها معه.

والنوع الثالث واألخير: هو اإلنسان ألال مبالي، المهمل، المتلبد 
الذي يعيش على هامش الحياة، يومه كأمسه وكغده، ال المشاعر، 

 يهتم ويكترث، وال يعرف كيف يهتم وكيف يكترث إن أراد ذلك.

فإن لم تكن من الفئة األولى فإنه على األقل يفضل أن تكون من 
الفئة الثانية، فلعلك تجد من يرشدك إلى مرادك يومًا ما، ولكن من 
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ويعرف كيف يرشدك، فقد  الجيد أن يكون معلمك إنسان يهتم بك
 إلى من يرشدهم. –هم  –وجدنا أن الكثير من المعلمين يحتاجون 

وقد يقول قائل، حسٌن عرفنا إننا يجب أن نمتلك مهارة وأن نتملك 
نقطة ذكاء يمكن أن نطورها وأن ننميها حتى نسير في ركب 
العظماء، ولكن ما أنواع المهارات التي يمكن أن يمتلكها اإلنسان ؟ 

كيف يمكن أن يعرف أنه يمتلك هذه المهارة أو تلك ؟ وأخيرًا كيف و
 يمكن أن ينميها ؟ 

 

 أنواع المهارات

 يقسم العلماء المهارات إلى أنواع مختلفة، وهي كالتالي:   

التي يغلب عليها األداء العقلي، وهذه  وهي ؛المهارات العقليةأوالً: 
المهارات يتطلب أداؤها توظيف العقل والتفكير؛ أي إنها تتطلب 
معالجة المعلومات والمفاهيم والمبادئ والتنسيق بينهما، 

 .وتوظيفها في تفسير المعلومات والتنبؤ بالنتائج وحل المشكالت

حلول لها إلى أن  يبحث عنإنه حتمًا سفعندما يواجه الفرد مشكلة ف
الحلول، ثم يخضع هذه الحلول للتجريب تلك يتوصل إلى عدد من 

 يمارس –عندئذ  –فهو  ،إلى أن يصل إلى الحل المناسب للمشكلة
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هذه  يفوالتي يطلق عليها ، والعقلية ا من المهارات المعرفيةعددً
  العقلية. الحالة المهارات

قصاء، ومهارات اتخاذ مهارات االستومن المهارات العقلية أيضًا 
التذكر، ، باإلضافة إلى القرار، واالستماع والتحدث والقراءة والكتابة

 .اإلقناعوالتخطيط، والتقييم، والذكاء، والتخيل، و

مع بعض المهارات األخرى مثل: عقلية المهارات وقد تشترك ال
مهارات القراءة والكتابة؛ ألنها كحركية،  حركية والنفس الحس

ا بين عدد من أعضاء الجسم وحواسه ا دقيقًتنظيمًتتطلب 
  .وعضالته، وعقل اإلنسان وجهازه العصبي

 أنواع المهارات من النوع هذا يتضمن ؛حركية المهارات الحسثانيًا: 
، في البيئة الخارجيةمعينة  أشياء نحو الموجه الحركي السلوك

رت فاستثا الحواس طريق عن وردت معينة لمؤثرات استجابة وذلك
 .حركة أعضاء الجسم

مهارة ومهارة الكتابة،  ؛المهاراتالنوعية من ويغلب على هذه 
مهارة التمثيل الصامت، مهارات المشي، و)النطق(،  التعبير اللغوي

مهارة التقاط األشياء، مهارة النسخ على الحاسوب وعلى اآللة 
وربما مهارة اللعب في الرمل والمعجون وخاصة لدى  الكاتبة،

ال وما إلى ذلك. ويمكن أن تصنف األلعاب الرياضية كلعبة كرة األطف
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القدم واأللعاب األخرى تحت هذه النوعية من المهارات، حيث ترتبط 
  هذه المهارات باستجابات حول مؤثرات خارجية.كل 

حركية تعبر عن سلوك موجه نحو التفاعل  وكل هذه المهارات الحس
 التي بة لمثيرات البيئةمع البيئة الخارجية، حيث تشكل استجا

  .حواسه طريق عن الفرد يشعرها

وهي مجموعة المهارات التي يحتاجها  ؛المهارات االجتماعيةثالثًا: 
الفرد لكي يتواصل ويتفاعل مع مجتمعه المحيط تفاعالً إيجابيًا 
منتجًا يعزز من دوره كفرد يسعى لتحقيق ذاته ويساهم في نماء 

األداء الجماعي ويندرج تحت هذا النوع  يغلب عليهاوورفاه مجتمعه، 
 :العديد من المهارات الفرعية ومن أمثلتها

ومنها مهارات التعبير عن ؛ المهارات االجتماعية الشخصية .أ
 الموقف، يالئم بصوت والتحدث وجهة النظر بصورة مالئمة،

 .عدوانية غير بصورة والتعبير
التحية ومنها مهارات إلقاء ؛ مهارات المبادرة التفاعلية .ب

على اآلخرين، التعريف بالنفس لآلخرين، المبادرة بالحديث إلى 
 .اآلخرين

ومنها مهارات التعبير ؛ مهارة االستجابة التفاعلية .ت
باالبتسامة عند مقابلة اآلخرين، اإلصغاء بعناية للفرد 

 .المتحدث، احترام أفكار اآلخرين مهما بلغت درجة االختالف
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 األدائية المهارات مجموعة وهي ؛ةحركي المهارات النفسرابعًا: 
ا ا وتنظيمًا وجهدًوقتً وتعميقها تعليمها في تحتاج التي الراقية

ا بين عدد من أعضاء الجسم وحواسه وعضالته وبين ا دقيقًوتنسيقً
نسان وجهازه العصبي، ومن أمثلتها: استخدام اآلالت اإلعقل 

التمارين الرياضية، الموسيقية، والنسخ على اآللة الكتابية، وأداء 
ومهارات التوصل غير اللفظية وأنماط السلوك المرتبطة بها 

 .كالحركات واإليماءات واستخدام األجهزة واألدوات

تربط األهداف في هذا المجال بتطوير المهارة وتعلمها، وتعرف و
بأنها أي نشاط سلوكي في بعض األدبيات المهارة النفسحركية 

يكتسب فيه سلسلة من االستجابات ينبغي على المتعلم أن 
الحركية، ويتضمن ذلك أن المهارة ذات جانبين: الجانب األول 
نفسي، وفيه يدرك الفرد الحركة، ثم يفكر فيها ثم يستوعبها، 

. ويقسمها بعض العلماء إلى والجانب الثاني يتمثل في ممارستها
 ، وهي:ستة مستويات

وشعور ووعي  ويعني إحساس: اإلدراك الحسي أوالمالحظة  .أ
 .يؤدي إلى النشاط الحركي

للقيام  اإلنسانويعني استعداد  :االستعداد أوالتهيؤ  .ب
 .بنوع معين من العمل
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التجويد: وتعني أداء المهارة بصورة فعلية تتصف  .ت
 .بالسرعة والقوة والدقة

وتعني مهارة التجديد وتتميز بالثقة  :االستجابة المركبة .ث
 .واإلتقان

 .اا جديدًالمهارة المكتسبة لتوافق موقفًالتكيف: تعديل  .ج

االصالة أو اإلبداع: ويعني أعلى قمة من الجانب المهاري وتمتاز  .ح
 .بابتكار نماذج حركية جديدة

ا أم نفسحركية يتطلب ن تعلم األداء الماهر، سواء أكان عقليًأي إ
ا ينبغي ا سابقًالشروط نفسها، فتعلم أية مهارة يستلزم تعلمً

صطلحات والمفاهيم والقواعد ال بد من إتقانها، كما مراجعته كالم
ا على التنسيق بين النشاط العقلي لألداء يتطلب ممارسة وتدريبً

والتغذية الراجعة الداخلية، والخارجية الالزمة لتحسين األداء 
 .وتطويره

واآلن وقد عرفنا أنواع المهارات الموجودة، فهل يمكننا أن نبحث في 
المهارات التي نتمتع بها ضمن هذه المهارات، أنفسنا لنتعرف على 

فإن تمكنا فعندئذ سنكون قد خطونا الخطوة األولى، ولنتحول إلى 
 الخطوة الثانية.

 وما زال للحديث بقية،،

 


