
و�ساحرة  حمفزة  كلمة  امل�ستقبل 

والرتقب،  واخل��وف  بال�سغف  متلوؤك 

ينا�سل املتطلعون لل�سيادة يف الو�سول 

ل�ُسدته ويحاولون جاهدين يف اكت�ساب 

ولذا  �ساحته؛  يف  م�ستحقة  م�ساحة 

املعرفة  اأروق�����ة  يف  تبحث  ع��ن��دم��ا 

ومن�ساتها يهولك حجم املنادين للحاق 

ب���ه، وخم��رتع��ي امل���ه���ارات ال��ازم��ة 

اأن  على  اآمالهم  بنوا  والذين  لعامله، 

حل  يف  وي�ساهم  احتياجاتهم  يحقق 

اإ�سكاالت ما ميرون به يف حا�سرهم 

واالأداء  والتعليم  التعلم  اإ�سكاالت  من 

واالإتقان.

من الدرا�سات التي بحثت يف جمال 

اأمريكية  درا���س��ة  وم�ستقبله  التعلم 

وا���س��ع �سملت  ن��ط��اق  اأج��ري��ت على 

العينة قرابة 2846  كانت  دول��ة   89
تو�سلت اإىل اأن تطور م�ستقبل التعليم 

يتطلب �سرورة تبني الفكر االإبداعي، 

واملرونة  واملعرفة  اال�ستطاع  وح��ب 

الفائقة، م�ستندة اإىل نتائج ا�ستلزمها 

ذلك النداء، اأال وهي اأن املدار�س تتجه 

ملجرد »رقمنة« عملية التعليم التقليدي، 

التعليم  فاعلية  اإىل  النظر  من  ب��دالً 

بحد ذاته. ومن ثم تخلق هذه املنظومة 

غالباً طاباً اتكاليني، يعتمدون على 

مدر�سيهم والنظام املدر�سي الكت�ساب 

م��ه��ارات ج��دي��دة، ل��ذل��ك جن��د هذه 

ال  التعليمية  ال��ن��ظ��م 

ت�سقل مهارات التعلم 

وال��ب��ن��اء ال���ذات���ي، وال 

الطاب  تعط�س  تعزز 

ال���س��ت��ق��اء امل��ع��رف��ة، 

وقدرتهم على التفاعل 

العملية  م���ع  ال��ب��ّن��اء 

التعليمية.

منظمة  هبت  وق��د 

منذ  باحثة  اليون�سكو 

تقرير  يف  الت�سعينات 

من  يدعو  جميل  لها 

خاله مل��ه��ارات ت��ردم 

املتوقعة  الفجوة  تلك 

اأب��رز عوامل بزوغها عملية  التي من 

»الرقمنة«، تلك املهارات ي�ستلهم منها 

الطالب والطالبة اللذان يُراهن عليهما 

يف االأيام املقبلة اأن يكونا قادة امل�ستقبل 

ومن يرُتجم ما حتمله الدول من روؤى 

وما ت�سعى اإليه من اأهداف؛ لذا جندها 

تذكر يف كنزها املكنون جمموعة من 

التو�سيات يف جمملها ن��داء لكل من 

�ساعديه  و�سمر  لبه  امل�ستقبل  �سلب 

نحوه اأنك اإن اأردت اأن تدلف للم�ستقبل 

وتنهل من معينه عليك اأن تتعلم لتعرف 

ولن تتم املعرفة اإال بالفهم واال�ستيعاب 

بامتاكك  ومل��وارده��ا  لها  واال�ستثمار 

لهمتك وتطويرك  ال�سغف، و�سحذك 

التح�سيل  ل��ق��درات 

اأن  وعليك  والتعلم. 

ت��ت��ع��ل��م ل��ت��ك��ون من 

خال معرفة قدراتك 

وبناء  ذات��ك  وتقدير 

اأمل  وف��ق  م�ستقبلك 

اأمتك ون��ور اإرادت���ك، 

لتتعاي�س  وت��ت��ع��ل��م 

ب��اإت��ق��ان��ك مل���ه���ارات 

والتفاو�س  االت�سال 

فتعي�س متوازًنا تنهل 

م��ن ���س��ال��ة احلكمة 

يف ثقافات االإن�سانية 

قدوة،  اإن�ساًنا  لتكون 

جديد  ع��ن  بالبحث  لتعمل  وتتعلم 

املهارات واملتطلبات، وتو�سيع ما لديك 

من ملكات توؤهلك مل�ستقبلك اجلميل. 

للم�ستقبل  املتجه  القطار  يقف  مل 

عند ذلك فقد ركبه امل�ستهدفون من 

احلقيقيون  احلا�سنون  امل��خ��رج��ات 

فدفع  اخلا�س  القطاع  وه��م  للمنتج، 

مبا يريد لنُعد له ما يعينه على التميز، 

ويوؤكد لديه ا�ستحقاق العن�سر الب�سري 

فاأعلن  فر�س؛  من  ملا ميلكه  الوطني 

داعًيا اأنا اأريد خمرًجا ميتلك مهارات 

النقدي،  والتفكري  امل�سكات،  ح��ل 

واالإبداع، والتعاون، والذكاء الوجداين، 

فهي ركائزي لل�سيادة والريادة ولتحقيق 

الروؤية والطموح.

ل��ذا اأع��ل��ن امل�����س��وؤول��ون م��ن �ُسدة 

والعزم  احل���زم  وط��ن  يف  امل�سوؤولية 

حا�سر  ال��وط��ن��ي��ة  روؤي��ت��ن��ا  لتحقيق 

امل�ستقبل يف موؤمتر عطرت انطاقه 

وجّملت حتليقه لتحقيق اأهدافه رعاية 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز - حفظه اهلل - اأعلنوا 

القادم  هدفنا  امل�ستقبل  مهارات  باأن 

يف جمايل التنمية والتقومي، كمطلب 

التعلم  خارطة  لر�سم  وتطلع  وحاجة 

لتكون يف فلكه، ولنا فيمن �سبقنا من 

اأممه قدوة وباأكادمييينا من اأبناء هذا 

الوطن اأمل وجميل ظن.

لذلك ومن هذا املنرب فاإنني اأرى اأن 

مثل هذه املوؤمترات �سرورة ال رفاهية، 

وت�ستثمر  �سوتها،  يُجلجل  اأن  ويجب 

يف  ونتائجها  وتو�سياتها  ور���س��ه��ا 

التاأطري للتغيري وامل�سري اإىل امل�ستقبل 

التميز  منا  ي�ستحق  الواعد يف وطن 

يف بناء لبناته من اأبنائه وبناته، وهي 

الإع��داد  وواجبنا  جميعاً،  م�سوؤوليتنا 

وقدراتها،  مبهاراتها  ترتقي  اأج��ي��ال 

لدعم م�سرية الوطن، واهلل اأ�ساأل اأن 

يوفق القائمني على هذا املوؤمتر لكل 

مافيه خري وعز الدين والوطن. 

االأ�ستاذ امل�سارك يف املناهج وطرق 

التدري�س - جامعة �سقرا

امل�ساعف  واجل��ه��د  اجل���اد  ال��ع��م��ل  ي��ع��د 

احلركة  فرط  ذوي  مع  اال�ستثنائية  واملهارة 

بال�سهل، ويقرتن  لي�س  اأمراً  وت�ستت االنتباه 

ذلك اجلهد باالأمانة املخل�سة يف اأداء العمل، 

وعندما يجد املعلم الرتبوي املخت�س توازناً 

نف�سياً وحافزاً ذاتياً وحباً يف اإخا�س املهنة 

ي�سبح الناجت فعاالً.

فرط  تاميذ  معلمي  جت��ارب  وتختلف 

لكنها  بتفا�سيلها،  االنتباه  وت�ستت  احلركة 

التي  وامل�ساعر  املعاين  من  كثري  تت�سابه يف 

حتمل  التي  املهنية  حياتهم  خال  ترافقهم 

لهم الكثري من املفاجاآت واالأحداث املثرية.

فقد  خا�سة،  تربية  كمعلم  جتربتي  من 

وت�ستت  احلركة  ف��رط  تاميذ  مع  تعاملت 

للو�سول  االأول  العامل  اأن  واأرى  االنتباه، 

لتحقيق االأهداف املرجوة هو اأن يفهم املعلم 

عام  ب�سكل  التاميذ  و�سفات  خ�سائ�س 

امل�ستمرة  املاحظة  ذلك  وي�ساعده  وخا�س 

ذلك  بعد  ثم  التفا�سيل،  باأهم  التدقيق  مع 

وج��دت  حيث  منظم،  ب�سكل  العمل  ي��اأت��ي 

ذاته  بحد  تلميذ  كل  مع  خمتلفة  حتديات 

فكل  بال�سهلة،  لي�ست  املهمة  اأن  واأدرك���ت 

لها  يعترب حالة فردية م�ستقلة  منهم  تلميذ 

خططها الرتبوية اخلا�سة بها.

غري  ال�سلوك  اإزال����ة  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 

خا�سة  طويًا،  وقتاً  ت�ستغرق  به  املرغوب 

من  متابعة  وجود  عدم  هناك  يكون  عندما 

للتلميذ،  املنا�سب  الرتبوي  للربنامج  االأه��ل 

كما اأن ما يزيد االأمر �سعوبة هو اإحلاح ويل 

اأمر التلميذ على �سرعة الو�سول اإىل النتائج 

التعاون  دون  �سريع  ب�سكل  للتلميذ  الرتبوية 

وفهم متطلبات التدري�س.

عملية  جن���اح  اأج����ل  م���ن 

ال��ت��دري�����س ل��ت��ام��ي��ذ ف��رط 

احل���رك���ة وت�����س��ت��ت االن��ت��ب��اه 

عليك  ت�سهل  ط���رق  ه��ن��اك 

بتمهيد  ت��ب��داأ  امل��ع��ل��م،  اأخ���ي 

ب�سكل  ال�سف  بيئة  وترتيب 

اإر�سال  ثم  وجذاب،  متنا�سق 

مبوافقة  واإ���س��ع��ار  خ��ط��اب 

ان�سمام  ع��ل��ى  االأم����ر  ويل 

احلركة  فرط  لربنامج  ابنه 

باملدر�سة،  االنتباه  وت�ستت 

للح�س�س  ج�����دول  وب���ن���اء 

ال�سفية  لاأن�سطة  وج��دول 

والا�سفية.

وا�ستف�سارات  اأ���س��ئ��ل��ة  ���س��ع  ذل���ك  ب��ع��د 

ل�سمها  االأ�سرة  عليها  جتيب  الطالب  عن 

ودون  ال��ع��ام��ة،  ل���اأه���داف 

امل���اح���ظ���ات االإي���ج���اب���ي���ة 

التلميذ  ع��ل��ى  وال�����س��ل��ب��ي��ة 

ب�سكل دقيق، ثم تقييم االأداء 

مبقيا�س  للتلميذ  الوظيفي 

فرط احلركة وت�ستت االنتباه 

و�سل  ما  لتحديد  »للمعلم« 

التلميذ،  تعليم  م�ستوى  اإليه 

مللف  الرجوع  اأهمية  وهناك 

ملعرفة  ال��ر���س��م��ي  التلميذ 

ون��وع  والبيانات  املعلومات 

ومدة الت�سخي�س، ثم التعاون 

مع معلم ال�سف والعمل معه 

ملعرفة ا�سرتاتيجيات التعامل 

مع تاميذ فرط احلركة وت�ستت االنتباه يف 

احل�سبان حتى ي�ستطيع معلم ال�سف مراعاة 

ذلك ال  ومع  ال�سف،  داخل  التلميذ  ظروف 

االنتباه  وت�ستت  احلركة  فرط  معلم  يغيب 

عن التلميذ وهو داخل �سفه بل متابعته مع 

للمهارات  تعلمه  جناح  ومدى  ال�سف  معلم 

االأكادميية.

بناًء على ما �سبق يتم و�سع اأهداف طويلة 

وعلى  تعليمية  فردية  تربوية  بخطة  امل��دى 

اإىل  املدى  طويل  الهدف  تف�سيل  ذلك  نهج 

االأ�سبوعي،  للتدري�س  املدى  اأهداف ق�سرية 

تعديل  خلطة  التلميذ  احتياج  ح��ال��ة  ويف 

ال�سلوك يتم بناوؤها وفق احتياجه مع املتابعة 

ال��درا���س��ي  الف�سل  نهاية  ويف  امل�ستمرة، 

يف  تدري�سه  مت  ما  على  الطالب  تقييم  يتم 

احلركة  ف��رط  معلم  بها  يحتفظ  ا�ستمارة 

وت�ستت االنتباه.

خريج كلية الرتبية � تربية خا�سة

التنبوؤ بالزالزل فرع من فروع علم 

الزالزل، يهتم بتحديد موا�سع ومواقع 

واأحجام الزالزل امل�ستقبلية، وبخا�سة 

التايل  القوي  الزلزال  معامل  حتديد 

الذي �سيحدث يف منطقة ما، ويعترب 

التنبوؤ بالزالزل من اأكرث امل�ساكل املهمة 

االأر���س،  التي مل حُتل بعد يف علوم 

يف  املتخ�س�سون  ي�سعى  م��ا  ودائ��م��اً 

ا�ستخدام  اإىل  ال���زالزل  علم  درا���س��ة 

يف  للم�ساعدة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

حتليل الزالزل وفهمها والتنبوؤ بها.

الطبيعية  ال��ك��وارث  عك�س  على 

االأخرى مثل االأعا�سري والفيا�سانات 

ال�سعب  من  فاإنه  الغابات؛  وحرائق 

من  ال���زالزل،  بحدوث  التنبوؤ  للغاية 

الزالزل التي وقعت يف املا�سي القريب 

زلزال  تاأثري تدمريي كبري  لها  وك��ان 

هاييتي  وزل����زال  2011م،  ال��ي��اب��ان 

2010م، والزلزال الذي �سرب ال�سني 
عام 2008م.

من اأجل فهم اأف�سل للمواقع التي 

من املُرجح اأن حتدث فيها ال��زالزل، 

والظروف التي من املُحتمل اأن توؤدي 

�ستحدث  التي  والتاأثريات  ذلك،  اإىل 

على املنطقة، يتحول املزيد من العلماء 

اإىل ا�ستخدام قوة الذكاء اال�سطناعي 

وحتليل البيانات ال�سخمة.

التنبوؤ  �سعوبة  مدى  اإىل  وبالنظر 

الذريع  الف�سل  عن  ف�سًا  بالزالزل، 

يف ال��ت��ن��ب��وؤ ب��ه��ا، ف����اإن ال��ع��دي��د من 

ال��ع��ل��م��اء ي�����رتددون 

كلمة  ا���س��ت��خ��دام  يف 

عند  حتى  »ال��ت��ن��ب��وؤ« 

ا�ستخدام  مناق�سة 

اال�سطناعي  ال��ذك��اء 

يف حتليل الزالزل.

»ال��ت��وق��ع��ات« هي 

االأف�سل،  امل�سطلح 

ومع ذلك فاإن الهدف 

النهائي لتحليل الذكاء 

امل���رت���ب���ط ب��ال��ذك��اء 

اال����س���ط���ن���اع���ى هو 

ال��ت��ن��ب��وؤ االأك����رث دق��ة 

والطريقة  ل��ل��زالزل، 

احلالية االأ�سا�سية التي يتم بها االإباغ 

ال��زالزل هي من خال  عن خماطر 

خريطة احتمالية وقوع الزالزل.

منطقة  االحتمال  خرائط  تُظهر 

ا  وفًقً مظللة  مناطق  ذات  جغرافية 

ويتم  املح�سوبة،  ال���زالزل  الحتمالية 

ا�ستناًدا  االحتمالية  اخلرائط  اإن�ساء 

يجب  معقدة  ريا�سية  معادالت  اإىل 

اأن توؤخذ يف عني االعتبار العديد من 

املتغريات املختلفة مثل: بُعد املنطقة 

عن ال�سدع، وال�سرعة التي تتحرك بها 

ال�سخور على جانبي ال�سدع، والتاريخ 

ال�سابق للزالزل يف تلك املنطقة.

مع ذلك، فاإن هذه اخلرائط جمرد 

احتماالت، مما يجعلها ذات ا�ستخدام 

حمدود يف اال�ستعداد ملواجهة كوارث 

وا�ستجابًة  ال����زالزل، 

الدقيق  غري  للطابع 

ل����ن����م����اذج ال���ت���ن���ب���وؤ 

ب���ال���زالزل احل��ال��ي��ة، 

ت��ع��ت��م��د ال���ن���م���اذج 

اجلديدة على حتليل 

الزلزالية  ال��ب��ي��ان��ات 

ب��وا���س��ط��ة ���س��ب��ك��ات 

ع�سبية واأنظمة ذكاء 

ا�سطناعي.

ت����ك����م����ن م����ي����زة 

الع�سبية  ال�سبكات 

التعلم  وخ��وارزم��ي��ات 

االآيل يف اأنها ت�ستطيع 

البيانات  م��ن  هائلة  كميات  حتليل 

الذي  بالوقت  مقارنة  كبرية  ب�سرعة 

يدوياً،  به  للقيام  العلماء  ي�ستغرقه 

مزيد من البيانات يعني ُفر�ساً اأف�سل 

الكت�ساف مناذج قابلة للتطبيق.

ومع حت�سن تقنية اأجهزة اال�ست�سعار 

اأ�سغر  اأ�سبحت  بحيث  ال��زل��زال��ي��ة 

واأرخ�س يف الت�سنيع، �سيكون مبقدور 

العلماء جمع بيانات اأكرث واأكرث ومن 

الباحثون  وياأمل  بتحليلها،  القيام  ثم 

يف اأن يتم حت�سني هذه التقنيات يف 

ال�سنوات القادمة، وبالتايل توؤدي اإىل 

اإن�ساء اأنظمة ميكنها التنبوؤ بدقة اأكرث 

بالزالزل، والتقاط اإ�سارات بيئية يتم 

الزلزال،  مركز  لتحديد  ا�ستخدامها 

وكذلك اإىل اأين ومدى �سرعة انت�سار 

الزلزال.

باحثون  اأ�سدر  م،   2016 عام  يف 

من جامعة كاليفورنيا، بريكلي، تطبيًقا 

ا�سمه MyShake، والذي ي�ستخدم 

الذكية  الهواتف  الت�سارع يف  مقيا�س 

لتتبع مدى االهتزاز الذي يحدث يف 

اأي منطقة.

ال�سرعة  مقايي�س  تكت�سف  عندما 

الهزة، يتم اإر�سال املعلومات اإىل خادم 

يقوم بتجميع البيانات ثم حتليلها، فاإذا 

يف  الهواتف  من  كبري  ع��دد  اكت�سف 

التطبيق اهتزاًزا يف منطقة ما، ميكن 

للنظام اكت�ساف مركز احلدث واإر�سال 

االأ�سخا�س  اإىل  تلقائًيا  التنبيهات 

املوجودين يف املنطقة املحيطة، مما 

مينحهم الوقت الكايف الأخذ احليطة.

واليابان  املك�سيك  مثل  دول  ولدى 

للزالزل اخلا�س  مبكر  اإن��ذار  اأنظمة 

بها، قد ال توفر اأنظمة االإنذار املبكر 

هذه �سوى ب�سع ثواٍن من التحذير يف 

حالة حدوث زلزال، ولكن تلك الثواين 

القليلة قد تكون كافية للنا�س للو�سول 

على  واحلفاظ  اأماًنا  اأك��رث  جزء  اإىل 

اأرواح الكثري. 

ت�ساعد  اأن  مي��ك��ن  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 

اإىل  الذكية  االأج��ه��زة  م��ن  البيانات 

اال�سطناعي  ال��ذك��اء  حتليل  جانب 

يف اإن�ساء اأنظمة اإنذار مبكر ي�ساعد 

العلماء على فهم كيفية ظهور الزالزل 

يف مناطق جغرافية خمتلفة. 
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

قيا�س ر�سا امل�ستفيدين من تطوير املهارات

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

درا�سة  تنفيذ  والتطوير يف  للتخطيط  اجلامعة  وكالة  �سرعت 

التي تقدمها  التدريبية  ال�ستطاع ر�سا امل�ستفيدين من الربامج 

عمادة تطوير املهارات، وياأتي ذلك رغبة من الوكالة يف ا�ستثمار 

هذه االآراء لتطوير كافة خمرجات العمادة مبا ي�سهم يف حتقيق 

االأهداف التي اأن�سئت العمادة من اأجلها، وهي »اأن تكون عمادة 

تطوير املهارات اجلهة املخت�سة بتخطيط وتنفيذ وتقومي الربامج 

ومن  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  واملهني  املهاري  للتطوير  التدريبية 

واالإداري��ة واملوظفني والطاب  االأكادميية  والقيادات  يف حكمهم 

بجامعة امللك �سعود«.

الوكالة، ومت  ومن�سوبات  من�سوبي  فريق عمل من  ت�سكيل  ومت 

بال�سراكة  الدرا�سة  لهذه  التنفيذية  العمل على اخلطة  البدء يف 

واجل��ودة،   التطوير  وعمادة  املهارات  تطوير  عمادة  من  كل  بني 

وت�سعى هذه الدرا�سة اإىل التعرف على اأوجه التطوير املقرتحة 

التي تقدمها عمادة  امل�ستمر يف اخلدمات  التح�سني  مبا ي�سمن 

تطوير املهارات.

ووفقاً خلطة العمل املعتمدة تت�سمن هذه الدرا�سة اإجراء عدد 

امل�ستفيدة من  املتعددة  راأي اجلهات  من اال�ستبيانات ال�ستطاع 

االجتماعات  اإىل عقد عدد من  اإ�سافة  املهارات،  تطوير  عمادة 

واملناق�سات وور�س العمل مع عينة من اجلهات امل�ستفيدة »رجال 

الفرتة  خ��ال  الور�س  ه��ذه  عقد  يتم  اأن  املنتظر  وم��ن  ون�ساء«، 

1440/5/4ه�،  اخلمي�س  حتى  1440/5/1ه�  االثنني  يوم  من 

املعتمدة  العمل  خطة  تت�سمن  كما  باجلامعة،  ال���دروازة  بقاعة 

تنفيذ درا�سات مقارنة مع اجلهات التدريبية العاملية امل�سابهة يف 

املهارات، وهو ما يرثي هذه  اأهداف عمادة تطوير  اأهدافها مع 

الدرا�سة وخمرجاتها.

امل�ستفيدين«  ر�سا  »قيا�س  ال��درا���س��ات  ه��ذه  مثل  اإج���راء  اإن 

املقدم،  العمل  فاعلية  من  للتاأكد  مهماً  اأمراً  يعد  م�ستمر  ب�سكل 

فا�ستطاع اآراء اجلهات امل�ستفيدة يعد حمكاً رئي�ساً للتعرف على 

تدعم   - �سك  با   - عملية  وهي  لهم،  املقدمة  اخلدمات  جودة 

حر�س وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير على االلتزام بالتطوير 

تتيح  كما  تقدمها،  التي  اخلدمات  كافة  يف  امل�ستمر  والتح�سني 

للوكالة فر�سة ذهبية لتحديث وتطوير خطتها الت�سغيلية. 

اجلهات  تعاون  اأهمية  على  التاأكيد  وددت  املنطلق  هذا  من 

امل�ستفيدة من عمادة تطوير املهارات والتي �سوف ت�سملهم هذه 

التي  الدرا�سة  ه��ذه  متطلبات  مع  التجاوب  واأهمية  الدرا�سة، 

العمل  ور�س  يف  وامل�ساركة  اال�ستبيانات،  يف  امل�ساركة  بينها  من 

واالجتماعات واملناق�سات، حيث يعد ذلك اأمراً موؤثراً يف تي�سري 

اآراء  من  واال�ستفادة  الدرا�سة،  ه��ذه  على  القائم  الفريق  عمل 

وخربات اجلهات امل�ساركة، وهو ما ينعك�س على جودة املخرجات.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

استخدام الخوارزميات لتحسين التنبؤ بالزالزل

د. علي الحربي

حسن المرير

مؤتمرات االستعداد للمستقبل ضرورة أم رفاهية؟

العمل مع التالميذ ذوي فرط الحركة



هيئة  �أع�����ض��اء  م��ن  ك��ث��ر  ي���رى 

�أهم  �أن  �لريا�ضيات  مادة  تدري�س 

�لريا�ضيات قدرة  در��ضة  �ضيء يف 

فهم  وعلى  على جتريدها  �لطالب 

و�لتعامل معه ولي�س  �لتجريد  هذ� 

يعتقد  كما  �لريا�ضيات،  تطبيقات 

على  �ملقرر  كان  كلما  �أنه  �لبع�س 

كلما  �لتجريد  م��ن  عالية  درج��ة 

�أن  رغم  و�أج��ود،  �أف�ضل  ذلك  كان 

�لتطبيقات  يف  يغو�س  �لآن  �لعامل 

وت��ط��وره��ا و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �لإب���د�ع 

. فيها

�أهميته  للتجريد  �أن  �ضحيح 

فهمها  من  لبد  قو�نني  هناك  و�أن 

و�ق��ع  �أن  غ��ر  مل��ج��رده��ا،  وتعلمها 

باملجتمع  �ل��ري��ا���ض��ي��ات  ت��دري�����س 

�ل��ع��رب��ي و�ل���ع���امل ب��اأ���ض��ره ح��ال��ًي��ا 

و�لبحوث  �ل��در����ض��ات  �أك��دت��ه  وم��ا 

تدري�س  ك��ان  كلما  �أن��ه  على  ين�س 

�ل��ري��ا���ض��ي��ات وظ��ي��ف��ي��اً وو�ق��ع��ي��اً 

�أثر  له  كان  كلما  بالبيئة،  ومرتبطاً 

�أعمق يف فهم �لطالب �لذي يدر�ضه 

و�أك�����ر د�ف��ع��ي��ة ل���ه يف در����ض��ت��ه��ا 

و�ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى ���ض��ع��وب��ت��ه��ا ل��دي��ه 

و�أ�ضبح تعلماً ذ� معنى لديه، و�أكر 

بهذ�  و�ل�ضتمتاع  تعلمها  يف  �إجناز�ً 

�لتعلم.

�أذك�����ر ح��ي��ن��م��ا ك��ن��ت يف ب��د�ي��ة 

وكانت  �ملاج�ضتر  درج��ة  ت�ضجيل 

يف  �لبيئي  �ملدخل  »فعالية  بعنو�ن 

�لتح�ضيل  �لريا�ضيات على  تدري�س 

�لريا�ضيات  من  كل  نحو  و�لجت��اه 

و�ل��ب��ي��ئ��ة«، و�أع��ت��ق��د �أن���ه���ا ك��ان��ت 

�لأوىل  �ل���ر����ض���ال���ة 

�لتي  �لعربي  بالوطن 

تناولت هذ� �لجتاه، 

ح��ي��ث ك��ان��ت ه��ن��اك 

له  �ضديدة  معار�ضة 

وكان ر�أي �لكثر من 

با�ضتحالة  �لأ�ضاتذة 

�ل��ب��ح��ث  ي���ت���م  �أن 

�لريا�ضيات  فقما�ضتا 

و�لبيئة خمتلفتان.

مت  هلل  و�حل����م����د 

ومناق�ضته  �ل��ب��ح��ث 

عام 1998م و�أ�ضبح 

�لآن  عاملياً  �جت��اه��اً 

ومبا نر�ه �لآن يف كتب �لريا�ضيات 

�ملختلفة  �ل��در����ض��ي��ة  ب��ال�����ض��ن��و�ت 

�ل�ضعودية. �لعربية  باململكة 

�أث��ن��اء  �ل��ري��ا���ض��ي��ات  رب����ط  �إن 

يف  بوظيفتها  للطالب  تدري�ضها 

�لو�قع من ناحية وبالبيئة و�ملجتمع 

�إمن����ا يعطي  �أخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 

من  و�ل��غ��ر���س  �مل��ع��ن��ى  لتدري�ضها 

�أ�ضئلة  على  �لرد  به  ويتم  در��ضتها 

�أدر���س هذ�؟  كثرة من طالبنا: مل 

وما فائدته؟

ت���دري�������س  ه���ي���ئ���ة  ع�������ض���و  �إن 

يف  كبر  ع��بء  عليه  �لريا�ضيات 

جتهيز  �أث��ن��اء  وعليه  �مل��ج��ال  ه��ذ� 

كيف  نف�ضه:  ي�ضاأل  �أن  حما�ضرته 

�أو �لقانون  ميكن ربط هذ� �ملفهوم 

�ل��ي��وم��ي��ة  ب��وظ��ي��ف��ي��ت��ه يف �حل���ي���اة 

وتطبيقاته د�خل و�قع �لبيئة وربطه 

بها.

يجمع  �أن  ع��ل��ي��ه 

�لكافية  �ملعلومات 

�لجت�����اه  ه�����ذ�  يف 

بوثائق  ويع�ضدها 

ت����ع����ل����ي����م����ي����ة م���ن 

�أو  و���ض��ائ��ل و���ض��ور 

�أو  ع��ل��م��ي��ة  �أف�����الم 

م��ع��ل��وم��ات م��وث��ق��ة 

طالبية  م�ضاريع  �أو 

جل��م��ع �مل��ع��ل��وم��ات 

�أن  و�أع��ت��ق��د  ع��ن��ه، 

ه���ذ� مم��ك��ن د�خ��ل 

�لريا�ضيات  ف���روع 

�مل���خ���ت���ل���ف���ة »ج���ر 

 - هند�ضة   – تكامل   – تفا�ضل   –
�إح�ضاء« وبقدر �مل�ضتطاع، مع توفر 

على  �مل�ضاعدة  �حلديثة  �لتقنيات 

ذلك.

م�ضاريع  من  م�ضروعاً  هنا  �أذكر 

يف  ط��وك��ي��و  بجامعة  �ل��ري��ا���ض��ي��ات 

حينما  مب�ضطة،  وب�ضورة  �ليابان، 

�لدو�ل،  عن  �لتعليمي  �لدر�س  كان 

وكان �مل�ضروع �لطالبي حول در��ضة 

�ملارة  �ل�ضيار�ت  �أوز�ن  بني  �لعالقة 

�هتز�زه  ودرجة  �لكباري  �أحد  على 

�ه��ت��ز�ز�ت  �أو  عليه،  عبورها  عند 

�ل������زلزل و�أث����ره����ا ع��ل��ى ���ض��م��ود 

�ل��ك��وب��ري وم��رون��ت��ه، وك��ان��ت د�ل��ة، 

ومل  �لد�لة  �نقطعت  در��ضتها  ومع 

معينة،  نقطة  ع��ن��د  مت�ضلة  ت��ع��د 

هذ�  عند  �لكوبري  �نهيار  مبعنى 

�لوزن، فهل ميكن �أن ين�ضى �لطالب 

�لد�لة غر مت�ضلة ومعنى عدم  مل 

�ت�ضالها!

ك���م ن��ح��ت��اج يف ت��ع��ل��ي��م ط��الب��ن��ا 

و�ملرتبط  �ملعنى  ذي  �لتعلم  لهذ� 

طالبنا  لتعليم  �مل����ادة  ب��وظ��ي��ف��ي��ة 

قو�نني  هو  �إمن��ا  يدر�ضونه  ما  ب��اأن 

و�أج��ه��زة  �ل��و�ق��ع،  يف  تعمل  لآلت 

تطبيق  بامل�ضت�ضفيات  �لقلب  عمل 

ووظيفية للدو�ل، وح�ضاب �لتفا�ضل 

له وظيفة م�ضتقبلية للتوقعات على 

�ضبيل �ملثال ل �حل�ضر.

�لتكنولوجية  �مل��خ��رع��ات  �إن 

�حل��دي��ث��ة و�لأج���ه���زة �لإل��ك��رون��ي��ة 

تباغتنا  و�ل��ت��ي  مثاًل  »�جل����و�لت« 

وحديثة  جديدة  باإ�ضد�ر�ت  يومياً 

�إمنا  ومالئمة،  ومتنوعة  ومتقدمة 

�ل��در����ض��ة  ب��ني  �جل��م��ع  م��ن  نتجت 

و�ل��ت��ع��ل��م م��ن ن��اح��ي��ة و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة 

و�ل��ت��ط��ب��ي��ق و�ل��و�ق��ع��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��م 

�أخ����رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن  �مل��ع��ن��ى  ذو 

�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �لإب�������د�ع يف  ل��ي��ت��م 

منتج  لإي���ج���اد  وم�����ض��ت��ح��دث��ات��ه��ا 

ج��دي��د ق��ائ��م ع��ل��ى ع��م��ق �ل��ف��ه��م 

�لالحقة  للخرة  و�مل��ن��ت��ج  �مل��الئ��م 

و�مل�����ض��ت��ح��دث �ل���ن���اجت و�مل��ن��ا���ض��ب 

هكذ�  و�ملجتمع.  �لبيئة  ل�ضتخد�م 

نبني طالبنا على عمق �لفهم و�أثره 

�لناجت يف �لتطوير و�إنتاج �إبد�عات 

�ملادة وتطبيقاتها. جديدة يف 

�أ�ضتاذ �ملناهج وطرق تدري�س 

�لريا�ضيات �مل�ضاعد

ق�ضم �لعلوم �لأ�ضا�ضية 

�ل�ضنة �لأوىل �مل�ضركة

يقوم  �ضامية،  ر�ضالة  �لتدري�س  يعد 

�ل�ضرح  يف  �لو�لدين  ب��دور  فيها  �ملعلم 

ب��ن��اء  �لأ ع��ل��ى  م��ي��ًن��ا  �أ وي��ك��ون  �لتعليمي 

و�ملهاري  و�ل��وج��د�ين  �ملعريف  �لبناء  يف 

و�ملتعلم  �مل��ع��ل��م  ب��ني  ف��ال��ع��الق��ة  ل��دي��ه��م، 

�ج��ت��م��اع��ي��ة  ع���الق���ة  ت���ك���ون  �أن  ي��ج��ب 

و�ل�ضر  و�لن�ضيحة  �ل���دفء  ي�����ض��وده��ا 

كبر  دور  وللمعلم  و�لهتمام  و�لربية 

بلورتها. يف 

ي��ج��اب��ي��ة  �إ ع��الق��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ن  مل  ذ�  �إ

�أن  �ضك  ل  و�ملتعلمني  �ملعلم  بني  د�فئة 

�لأكادميي  �لتح�ضيل  على  ثر  �ضيوؤ ذلك 

�ملتعلمني،  لدى  و�ملبادئ  �لقيم  وغر�س 

ي��ج��اب��ي��ة ك��ان��ت  وم��ت��ى ك��ان��ت �ل��ع��الق��ة �إ

�ل��ت��ق��دم و�ل��ن��ج��اح  ف��ر���س �مل��ت��ع��ل��م��ني يف 

كر. �أ

ه��م��ي��ة  �أ �إىل  �����ض����ارة  �لإ ت��ف��وت��ن��ي  ول 

�لإخ���الل  دون  �ملتعلم  ظ���روف  م��ر�ع��اة 

فهو  حقوقه،  من  حق  فذلك  بو�جباته، 

ب�����ض��ر مي���ر����س، وحت���ل ع��ل��ي��ه م�����ض��ائ��ب 

و�ضغوط  �جتماعية  وم�����ض��اك��ل  دن��ي��وي��ة 

�لعالقات  يف  مطلوبة  فالرحمة  نف�ضية، 

جميع  ب��ني  و�ج���ب  و�لأدب  �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

لل�ضغر  �ل��ك��ب��ر  ف��اح��ر�م  �لأط�����ر�ف، 

و�أدب  �لكبر،  توقر  على  �ل�ضغر  يُجر 

منبوذ  و�لعنف  �لكبر،  يُ�ضعد  �ل�ضغر 

�جلميع. من 

�أب  و�مل��ت��ع��ل��م ع��الق��ة  �مل��ع��ل��م  ع��الق��ة 

و�ل��ر�أي  و�ل�ضدة،  �لرحمة  فيها  بابنه، 

و�لتحفيز  و�لوقار،  و�لح��ر�م  م��ر،  و�لأ

و�لرهيب.

ولية،  عزيزي �ملعلم كن على قدر �مل�ضوؤ

للعملية  �ملنفريني  من  تكون  �أل  و�حر�س 

قم  �مل��ت��ع��ل��م  ع��زي��زي  ن���ت  و�أ �لتعليمية، 

و�ح��ر���س  �لأدب،  و�ل��ت��زم  ب��و�ج��ب��ات��ك، 

�مل�ضتهرين  �مل��ت��الع��ب��ني  م��ن  ت��ك��ون  �أل 

م�ضتقبلك. فتُ�ضيع  

د. ع�ضام ناجح �ضلقامي

كلية �لعلوم - ق�ضم �لنبات و�لحياء 

�لدقيقة

 Natural« �لطبيعية  �ملخاطر 

�أح����د�ث  ع��ن  ع��ب��ارة   »hazards
ُم��ف��اج��ئ��ة و���ض��دي��دة حت���دث بفعل 

�لر�كني،  �ل���زلزل،  مثل  �لطبيعية 

�لت�ضونامي،  �لأر�ضية،  �لن��زلق��ات 

وتر�وح ُمدة وقوعها بني ب�ضع ثو�ن 

»�لزلزل« �أو ب�ضع دقائق �أو �ضاعات 

�لأر�ضية«  و�لنزلقات  »�لت�ضونامي 

»ث��ور�ن  �أ�ضابيع  �أو  �أي���ام  ب�ضعة  �أو 

�لر�كني«.

ت��ع��ت��ر ه���ذه �ل��ظ��و�ه��ر م��دم��رة 

�ملحيطة،  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �لإن�����ض��ان  ع��ل��ى 

من  كبر�ً  ع��دد�ً  تُخلف  ما  وغالباً 

�ل�����ض��ح��اي��ا و�مل��ت�����ض��رري��ن وك��ذل��ك 

تظهر  ف���ادح���ة.  م���ادي���ة  خ�����ض��ائ��ر 

ب�ضورة   »Earthquakes« �لزلزل 

ُمنتظمة �أو ُفجائية، بناًء على طبيعة 

�أو قد حتدث  �ملنطقة �جليولوجية، 

و�أم��اك��ن  متوقعة  غ��ر  »�أوق����ات  يف 

عن  عبارة  �ل���زلزل  متوقعة«.  غر 

�ه���ت���ز�ز�ت يف �ل��ق�����ض��رة �لأر���ض��ي��ة 

حت���دث ب�����ض��ب��ب �ل��ت��ح��رر �ل�����ض��ري��ع 

للطاقة �ملجتمعة يف �ل�ضخور، ومن 

�أ���ض��ب��اب ح��دوث��ه��ا: ح��رك��ة �لأل����و�ح 

ث��ور�ن  ل��الأر���س،  �ملُ�ضِكلة  �ل��ق��اري��ة 

�ضعف  �لن�ضطة،  �ل�ُضُدوع  �لر�كني، 

ن�ضاطات  �لأر���ض��ي��ة،  �ل��ق�����ض��رة  يف 

�لنووية،  �لتفجر�ت  مثل:  ب�ضرية 

�لبحر�ت  وت��ك��وي��ن  �ل�����ض��دود  ب��ن��اء 

�ل�ضناعية، �ل�ضحب �لز�ئد لل�ضو�ئل 

من باطن �لأر�س.

للزلزل:  �لتدمرية  �لآث���ار  وم��ن 

�لعمر�نية،  و�ملن�ضاآت  �ملباين  �نهيار 

ح�����دوث �ن���زلق���ات 

�أر�ضية،  وت�ضققات 

�إت������الف �لأر������ض����ي 

تخريب  �ل��زر�ع��ي��ة، 

�لطرق، �نقطاع �ملياه 

و�ن�����دلع �حل��ر�ئ��ق. 

تُ�����ض��ر �ل��ت��ق��دي��ر�ت 

ت�ضجيل  يتم  �أنه  �إىل 

�أل��ف   500 ح����و�يل 

زل���������ز�ل ����ض���ن���وي���اً، 

غر  تكون  معظمها 

حم�������ض���و����ض���ة ل���دى 

�لب�ضر، و�لكثر منها 

ي��ح��دث حت���ت م��ي��اه 

�لبحار و�ملحيطات.

�ملناطق  يف  �ل����زلزل  �أق���وى  تقع 

�مل��ع��روف��ة ب��ِن��ط��اق��ات �ل����زلزل عند 

حو�ف �ضفائح �لق�ضرة �لأر�ضية.

ح��و�يل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل����دول  تُ�ضكل 

%10 من �مل�ضاحة �ل�ضطحية للعامل 
وت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف �ل��ظ��روف 

�جليولوجية و�لر�كيب �لفريدة.

حت����دث �ل������زلزل ����ض���و�ء ك��ان��ت 

�ضغرة �أو متو�ضطة �لقدر يف جميع 

منها  �لكبرة  �أم��ا  �لعربية،  �لبلد�ن 

على  حم���ددة  مناطق  يف  فتحدث 

حدود �ل�ضفائح �لقارية.

ميكن �أن تت�ضبب �لزلزل باهتز�ز 

�مل��ب��اين و�جل�����ض��ور مم��ا ي���وؤدي �إىل 

�ل���زلزل  تُ�ضبب  ك��ذل��ك  �ن��ه��ي��اره��ا، 

خطر �حلر�ئق.

يف �لوقت �حلا�ضر يعتر �حلد من 

 Disaster Risk« خماطر �لكو�رث

 R e d u c t i o n
ُم�ضطلحاً   »DRR
رئ��ي�����ض��ي��اً يف جم��ال 

�أب���ح���اث �ل���ك���و�رث، 

وهو برنامج لتحديد 

وت���ق���ي���ي���م وت��ق��ل��ي��ل 

خم���اط���ر �ل���ك���و�رث 

م��ن خ���الل �جل��ه��ود 

لتحليل  �مل��ن��ه��ج��ي��ة 

وت��ق��ل��ي��ل �ل���ع���و�م���ل 

�مل�ضببة للكو�رث.

م��ن  �حل�������د  �إن 

للمخاطر،  �لتعر�س 

تعر�س  من  و�لتقليل 

�ل��ب�����ض��ر و�مل��م��ت��ل��ك��ات ل��ل��خ�����ض��ائ��ر، 

�ملبكر  و�لإن����ذ�ر  �لتاأهب  وحت�ضني 

على  �أمثلة  كلها  �ل�ضلبية،  لالأحد�ث 

هناك  �لكو�رث.  خماطر  من  �حلد 

�لوقائية  �لإج�����ر�ء�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 

ت�ضمل �إقامة �ضبكات ر�ضد زلز�يل، 

�إعد�د بيان زلز�يل لتغطية �أكر فرة 

�إعد�د خر�ئط توزيع  زمنية ممكنة، 

خريطة  �إع��د�د  �لتاريخية،  �ل��زلزل 

��ضتخد�م  �ل��زل��ز�ل��ي��ة،  �ل��ن��ط��اق��ات 

ت�ضييد  �أ�ضاليب هند�ضية حديثة يف 

للزلزل،  �ملقاومة  و�ملن�ضاآت  �ملباين 

عند  �أم��ان��اً  �لأك���ر  �مل��و�ق��ع  �ختيار 

خر�ئط  خ��الل  من  �ملن�ضاآت  �إقامة 

ت���وزي���ع �ل�����زلزل وخ���ر�ئ���ط �أن����و�ع 

�إع��ادة  �لن�ضطة،  و�ل�ضدوع  �ل��ُرب 

�ملعر�ضة  و�ملن�ضاآت  �لأبنية  تاأهيل 

»ك���ود�ت  �إع����د�د  ب��ال��زلزل،  للتاأثر 

�لزلزل و�لتاأكيد على  بناء« ملقاومة 

�لأ���ض��ر�ر  م��ن  �حل��د  ��ضتخد�مها، 

�ملحتملة �لتي قد تنجم عن �لظو�هر 

�أماكن  �ملر�فقة للزلزل مثل حتديد 

�لبناء  ومنع  �ملحتملة  �لن��زلق��ات 

عليها.

�إن تفعيل �أجهزة �لإنذ�ر �خلا�ّضة 

عند  جد�ً  مهم  و�ملخاطر  بالكو�رث 

ر �هلل ذلك، بحيث  حدوث كارثة ل قدَّ

للحذر  لل�ضكان  تنبيه  مبثابة  تكون 

ّنب �لوقوف  من هز�ٍت متالحقة، جتجَ

بالقرب من �ملباين �أو �لأ�ضجار؛ عند 

�لبتعاد  �ضرورة  مع  زل��ز�ل؛  حدوث 

عن �ملباين �ملُت�ضّدعة.

فاإنه  �ملنزل،  د�خ��ل  كنت  �إذ�  �أّم��ا 

�أث��اث  قطع  حتت  �لحتماء  يُف�ضل 

كالطاولة مثاًل، ويف حال توّفر ملجاأ، 

فيجب �لبقاء فيه حتى زو�ل �خلطر، 

�إن �حل��د م��ن �مل��خ��اط��ر و�ل��ك��و�رث 

�لطبيعية �أ�ضبح حتدياً من حتديات 

و�ضع  معها  يلزم  �حل��دي��ث  �لع�ضر 

�لتد�بر �لر�مية للحد منها.

خ���ت���ام���اً، ل���ت���ف���ادي �خل���و�ط���ر 

�لطبيعية يجب �لأخذ بعني �لعتبار 

�ملت�ضلة  �خل��ط��ط  وت��ط��وي��ر  �إع����د�د 

ب���اإد�رة �ل��ك��ور�ث وذل��ك عن طريق: 

�ل��ك��ور�ث،  لإد�رة  م��ر�ك��ز  ت�ضكيل 

�إن�ضاء �ضبكات ر�ضد ومتابعة، تنفيذ 

وتوعية  تثقيفية  ب��ر�م��ج  وت��ق��دمي 

�ملنظمات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  للمجتمع، 

من  و�ل�ضتفادة  و�لعاملية  �لإقليمية 

خر�تهم.

كلية �لعلوم - ق�ضم �جليولوجيا 
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»اإجناز بجودة« يحقق اأهدافه

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

وتد�ضني  رع��اي��ة  �مل��ا���ض��ي��ة  �لقليلة  ي���ام  �لأ ���ض��ه��دت 

�ل��ذي  ب��ج��ودة«،  »�إجن��از  للقاء  �جلامعة  مدير  معايل 

مع  بالتعاون  �لطالبات  ل�ضوؤون  �جلامعة  وكالة  نظمته 

للتخطيط  �جلامعة  بوكالة  و�جل��ودة  �لتطوير  عمادة 

و�ل��ت��ط��وي��ر، و���ض��ه��د �ف��ت��ت��اح �ل��ل��ق��اء ح�����ض��ور ع��دد من 

ع��م��د�ء �ل��ك��ل��ي��ات و�ل��ع��م��اد�ت �مل�����ض��ان��دة، ووك��الئ��ه��م، 

للمركز  �لتنفيذي  �ملدير  ح�ضور  �لفتتاح  �ضهد  كما 

بح�ضور  �للقاء  فعاليات  وحظيت  للتقومي،  �لوطني 

�إ�ضافة  �جل��ام��ع��ة  وح���د�ت  م��ن  كبر  ع��دد  وم�ضاركة 

�ملجتمع. ملوؤ�ض�ضات 

�لأهد�ف،  من  عدد�ً  بجودة«  »�إجناز  لقاء  لقد حقق 

يف  خا�ضة  �لتطويري  �حل��ر�ك  دف��ع  يف  �أ�ضهم  حيث 

كافة  حر�س  خ��الل  من  للطالبات  �جلامعية  �ملدينة 

من  لديها  ما  �أف�ضل  تقدمي  على  �مل�ضاركة  �جلهات 

و�جلودة،  �لتطوير  ثقافة  ن�ضر  �إىل  �إ�ضافة  �إجناز�ت، 

�جلامعة  وح��د�ت  بني  �لإيجابية  �ملناف�ضة  روح  وب��ث 

للطالبات. �جلامعية  باملدينة 

لت�ضفي  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  م�ضاركة  ج��اءت  كما 

لها  �لتخطيط  مت  �لتي  �لفعالية،  ه��ذه  على  �أهمية 

يح�ضب  �أمر  وهو  �لتميز،  من  عالية  بدرجة  و�لتنفيذ 

جناحاً  ح�ضدت  �لتي  �ملنظمة،  للجهات  تاأكيد  بكل 

بجودة«  »�إجناز  لقاء  و�أن  خا�ضة  �للقاء،  بهذ�  و�إ�ضادة 

حقيقة  يف  وه��و  �لر�بعة،  دورت��ه  يف  �لعام  ه��ذ�  ياأتي 

�جلامعية  �ملدينة  �أطلقتها  متميزة  مبادرة  نتاج  �لأمر 

�لتي  �لإجناز�ت  �أهم  على  �ل�ضوء  لت�ضليط  للطالبات 

للجامعة،  �ل�ضر�تيجية  �خلطة  �أهد�ف  حتقيق  تدعم 

�ململكة2030. روؤية  ثم   ومن 

من  مت حتقيقه  م��ا  ب���رز  �أ ع��ر���س  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  مت 

�لعلمية،  ب��ح��اث  و�لأ �ل��در����ض��ات  بينها  م��ن  �إجن���از�ت 

عاملية  جو�ئز  من  عليه  �حل�ضول  مت  ما  �إىل  �إ�ضافة 

و�إد�ري  �أكادميي  و�عتماد  ومبادر�ت  �خر�ع  وبر�ء�ت 

�لرى  �للقاء  هذ�  ��ضتمل  كما  متنوع،  علمي  و�إنتاج 

م�ضاحب  معر�س  على  �ملتميزة  و�مل�ضاركات  بالفعاليات 

�لروؤية  بر�مج  �أحد  يحقق  �لذي  �حلياة«  »جودة  �ضعارة 

�ململكة،  يف  �حلياة  ج��ودة  لتح�ضني  للوطن  �لطموحة 

�ملوؤ�ض�ضي  �لت�ضنيف  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  �ضهد  كما 

و�ل��ع��م��اد�ت  �ل��ك��ل��ي��ات  م��ن  1439/1438ه�  ل��ع��ام 

للطالبات. �جلامعية  �ملدينة  يف  �مل�ضاندة  و�لإد�ر�ت 

بدعم  ب��ج��ودة«  »�إجن���از  ل��ق��اء  حظي  لقد  و�أخ����ر�ً، 

وحقق  قياد�تها،  وكافة  �جلامعة  مدير  معايل  ورعاية 

�لآن  من  نر�ضد  �أن  يدعونا  ما  وهو  عديدة،  �أهد�فاً 

مب�ضيئة  �خلام�س  باللقاء  �خلا�ضة  و�ملقرحات  �لآر�ء 

نحر�س  و�أن  �ل��ق��ادم،  �ل��ع��ام  خ��الل  يعقد  �ل��ذي  �هلل 

�ملوؤ�ض�ضات  ودعوة  �ملجتمعية،  �جلهات  م�ضاركة  على 

للم�ضاركة. �جلامعة  خارج  من  �لأكادميية 

هذ�  وتنظيم  تخطيط  على  �لقائمني  جميع  �أ�ضكر 

�جلامعة  من�ضوبات  من  فيه  �مل�ضاركني  وجميع  �للقاء، 

�ملجتمع. وموؤ�ض�ضات 

و�لتطوير للتخطيط  �جلامعة  وكيل 

الزالزل وثقافة الوقاية منها

د. هشام عبدالغفار 

»الرياضيات« بين الدافعية واإلنجاز واإلبداع

العالقة الودية ضرورة تربوية



المدير القوي خير من الضعيف
قوة املدير ل تتمثل يف البط�ش والت�صلط ورفع ال�صوت على الآخرين، 

وت�صيد  واإرهابهم،  املروؤو�صني  لتقريع  النابية  الأل��ف��اظ  وا�صتخدام 

اجل�صمانية  والبنية  الع�صالت،  وا�صتعرا�ش  والتع�صف،  الأخ��ط��اء، 

بن�صر  املوظفني  قلوب  يف  الرعب  وب��ث  العيون،  وحتمري  ال�صخمة، 

والف�صل  بالنقل  والتهديد  اأو�صاطهم،  يف  الأخبار  وناقلي  اجلوا�صي�ش 

واإحالة املوظف للتحقيق، وحجب املكافاآت واخل�صم من الراتب.

جاذبيتها  ومدى  �صخ�صيته  قوة  من  �صك  دون  م�صتمدة  املدير  قوة 

ال�صمات  ا�صتخدام  على  ال��ق��درة  ه��ي  وال��ك��اري��زم��ا   »charisma«

املدير  اأن  جند  لذلك  الآخ��ري��ن،  على  التاأثري  يف  املميزة  ال�صخ�صية 

القوي ي�صتمد قوته مما ميتلك من �صالحيات وا�صعة ومركز وظيفي 

يف  يوظفها  اأن  دون  يقودها  التي  املنظمة  اأه��داف  لتحقيق  ي�صتثمره 

خدمة م�صاحله ال�صخ�صية.

وترتكز قوته على ما يختزن من معلومات وفهم عميق وخربة، وقدرة 

على فهم الآخرين، وبناء العالقات اجليدة مع كافة الأطراف، واجلراأة 

يف اتخاذ القرارات ومنح الثقة للعاملني، والأمانة، والقدرة على اإر�صاء 

دعائم العدل، وتطبيق الأنظمة على اجلميع دون تفريق، م�صدره يف 

تقوميه لالآخرين وحكمه عليهم وفق ما يراه ل ما ي�صمعه.

ويف املقابل تظهر �صخ�صية املدير ال�صعيف والذي ل يعتمد على ما 

ميتلك من �صفات �صخ�صية وقدرات ومهارات بقدر ما ي�صتمد كل ذلك 

من الآخرين »فاقد ال�صيء ل يعطيه«، وهو �صخ�ش ل يتمتع باأي �صمات 

جاذبة، مرتدد يف اتخاذ القرارات، غري منظم يف عمله، ع�صوائي، لي�ش 

اأية روؤية، مييل كثرًيا اإىل املركزية يف العمل ول يثق بالآخرين،  لديه 

يعتمد يف تقوميه لهم على ما ينقل له بوا�صطة »العيون« الذين يبثهم 

يف كل مكان. كما اأنه غري قادر على مواجهة الآخرين، بعيد كل البعد 

اأمام  الظهور  جاهدا  يحاول  واملكا�صفة،  امل�صداقية  عن  تعامالته  يف 

املوظفني مبظهر املحب لهم واحلري�ش على م�صاحلهم واملتفاين يف 

�صبيل تاأمني مطالبهم وحل م�صكالتهم، بعك�ش ما يبطن فهو ل يعطي 

اإل مبقدار ما ياأخذ، ل يثق بالآخرين، غري من�صبط يف دوامه، غام�ش 

يف تعامالته، ولذلك تعاين اإدارته من الفراغ وال�صياع.

من �صياق العر�ش ال�صابق نحاول الإجابة على ت�صاوؤل هام جًدا »ملاذا 

املدير القوي خري من ال�صعيف ؟« برغم اأن املوظف حتت اإدارة القوي 

يبذل جهوًدا اأكرب بل وم�صاعفه ورمبا ينعك�ش ذلك على حياته اخلا�صة 

بعك�ش اإدارة ال�صعيف والتي يعي�ش املوظف يف ظلها دون اأن يقدم جهًدا 

اأكرب، بل اإن ما يقدمه من عطاء يعد هزياًل بكل املقايي�ش.

فاملدير  التفا�صيل،  ل  النتائج  تقدمها  الت�صاوؤل  هذا  على  الإجابة 

املظلوم،  على  وي�صتقوي  منه،  خوًفا  الظامل  �صف  يف  يقف  ال�صعيف 

ول يرد احلق لأ�صحابه، ل يقف بجانب املوظف يف املواقف املحرجة، 

ا�صتنزاف قدرات وخربات  يتورع عن  التافهني، ل  املناف�صني  وي�صجع 

واإمكانات املوظفني، ول يقدم لهم �صيئاً.

واإذا ما اأح�ش اأن املوظف قد مت ا�صتهالكه فلن يرتدد يف تهمي�صه اأو 

تدبري املكائد له اأو طعنه من اخللف، اإنه ي�صنع »دكتاتورية« ل ميلك 

اأ�صحاب  من  باملدير  املحيطون  وقواتها  جنودها  دكتاتورية  اأ�صلحتها، 

يظهر يف  اأن  دون  مكائده  لتنفيذ  ي�صتخدمهم  اإذ  واملنتفعني،  امل�صالح 

الواجهة.

يف املقابل جند اأن املدير القوي م�صدر اأمان ملوظفيه، يقف دائًما 

بر  اإىل  املجموعة  قيادة  ويح�صن  النتائج  كانت  مهما  احل��ق  بجانب 

ويحر�ش  متييز،  دون  اجلميع  بني  والأنظمة  املعايري  ويطبق  الأم��ان، 

على اإعطاء املوظف حقه النظامي كاماًل، يحمل املوظف على كتفيه 

ويدفع به اإىل الأمام، معياره الوحيد كفاءة املوظف واإجنازاته دون اأن 

ي�صع للجوانب ال�صخ�صية اأي اعتبار.

هناك عبارة �صائعة تقول »اإن الأفراد ل يرتكون العمل، بل يرتكون 

الروؤ�صاء«، وعليه فاإن املوظف الكفء يحب العمل يف ظل اإدارة املدير 

القوي ويهرب من املدير ال�صعيف، لأن الأول يقدره والثاين يحتقره.

عبداهلل بن حممد ال�صمراين

مكتبة امللك �صلمان املركزية

17 7الرأي

ت�صدر عن ق�صم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �صعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

 Learning« التعلم  ��رج��ات  مخُ

هو  م���ا  ت�����ص��ف   »Outcomes
وفهمه  معرفته  الطالب  من  متوقع 

والقدرة على اأدائه يف نهاية برنامج 

حم��دد،  درا���ص��ي  م��ق��رر  اأو  تعليمي 

التعلم  رجات  مخُ ترتبط  ما  ودائماً 

مب�صتوى التعلم وتعترب موؤ�صر قيا�ش 

التي  والقدرات  واملعارف  للمهارات 

مت حتقيقها.

رجات التعلم  من اأهم �صروط مخُ

واإدارتها  واإدراكها  قيا�صها  اأن ميكن 

واأن تكون ذات مفهوم.

تكون:  اأن  اإم��ا  التعلم  مرجات 

وه��ي   ،»Knowledge« م��ع��رف��ة 

مو�صوع  لفهم  النظري  اجلزء  متثل 

مع  وت����زداد  التعلم  وتتطلب  معني 

وهي   ،»Skill« م��ه��ارة  اأو  اخل���ربة، 

من  مكت�صبة  ج����دارات  ع��ن  ع��ب��ارة 

تطويرها،  وميكن  واخلربة  التدريب 

موهبة  وهي   ،»Ability« ق��درة  اأو 

لآخ��ر  �صخ�ش  م��ن  تختلف  فطرية 

وميكن تنميتها.

رجات التعلم مع اأهداف  تخُ�صاغ مخُ

الكلية  ثم  الأوىل  بالدرجة  اجلامعة 

ث��م ال��ربن��ام��ج ف��امل��ق��رر ال��درا���ص��ي، 

عليه  تخُبنى  ال��ذي  الأ�صا�ش  فيكون 

رجات التعلم بدايًة من اجلامعة  مخُ

»الت�صل�صل  الدرا�صي  باملقرر  وانتهاًء 

الطبيعي للبناء«.

كتابة  عند  ال�صائعة  الأخطاء  من 

رجات تعلم اأنه ل ميكن قيا�صها،  مخُ

تكون  اأو  النطاق،  وا�صعة  تكون  اأو 

كثرية اأو قليلة عدداً. 

على  حت��ت��وي  التعلم  م��رج��ات 

ثالثة اأجزاء رئي�صية وهي: فعل قابل 

املتعلم  قيام  للقيا�ش، 

ب���ال���ع���م���ل، ووج�����ود 

وعند  اأداء،  م��ع��ي��ار 

رجات تعلم  كتابة مخُ

بعني  الآخ�����ذ  ي��ج��ب 

ا�صتخدام  العتبار: 

�����ص����ي����غ����ة ال���ف���ع���ل 

جمل  كتابة  امل�صارع، 

ومفهومة،  وا���ص��ح��ة 

ا�����ص����ت����خ����دام ل��غ��ة 

ل��الآخ��ري��ن،  مفهومة 

هذه  قيا�ش  اإمكانية 

مبختلف  املخرجات 

اأربعة  ع��دد  حتديد  التقومي،  ط��رق 

رجات تعلم على الأكرث،  اإىل �صتة مخُ

وعدم املبالغة يف كتابتها.

التعلم  ���رج���ات  مخُ ت��ق��ومي  اأم����ا 

 Learning Outcomes«
عملية  ف��ه��ي   ،»Assessment
وحت�صني  فهم  اإىل  تهدف  م�صتمرة 

ليتجزاأ  ج��زء  وه��ي  ال��ط��الب  تعلم 

من عمليتي التعليم والتعلم، وتنق�صم 

م�صتوى  ح�صب  التقومي  م�صتويات 

ال��ربن��ام��ج  اأو  ال���درا����ص���ي،  امل��ق��رر 

التعليمية  املوؤ�ص�صة  اأو  ال��درا���ص��ي، 

»اجلامعة«.

ال��درا���ص��ي  امل��ق��رر  م�صتوى  على 

تكون مرتبطة باأهداف املقرر، وعلى 

مرتبطة  ت��ك��ون  ال��ربن��ام��ج  م�صتوى 

م�صتوى  على  و  التعلم،  مبخرجات 

املوؤ�ص�صة التعليمية »اجلامعة« تكون 

مرتبطة بالأهداف العامة.

التعلم  ت��ق��ومي م��رج��ات  ي��رك��ز 

عن  املعلومات  ومراجعة  جمع  على 

التح�صني  بغر�ش  التعليمية  الربامج 

وال���ت���ط���وي���ر، م���اذا 

ماذا  الطالب،  تعلم 

يعمل،  اأن  ي�صتطيع 

وم�����ا ه����ي ال��ق��ي��م��ة 

�صيفت له بعد 
خُ
التي اأ

التعلم.

ي����ه����دف ت���ق���ومي 

م���رج���ات ال��ت��ع��ل��م 

م���اذا  حت���دي���د  اإىل 

ت����ع����ل����م ال����ط����ال����ب 

مهارات   – »معارف 

وكيف  ق�����درات«   –
»ال��ط��رق  ذل��ك  تعلم 

طريقتان  وه��ن��اك  امل�����ص��ت��خ��دم��ة«، 

مبا�صرة  ال��ت��ق��ومي:  يف  ت�صتخدمان 

م��ث��ل الخ���ت���ب���ارات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اأو 

املقالت،  التقارير،  كتابة  ال�صاملة، 

امل�صاريع، العرو�ش التقدميية، وغري 

املقابالت  مبا�صرة مثل ال�صتبانات، 

ال�صخ�صية، معدلت التوظيف.

هي   »Rubrics« امل�صفوفات 

جم��م��وع��ة وا���ص��ح��ة م���ن امل��ع��اي��ري 

من  معني  ن��وع  لتقييم  امل�صتخدمة 

اإجراء  الأداء، هي معايري  اأو  العمل 

اأ�صكال  م��ن  �صكاًل  ولي�ش  تقييم، 

ت�صرخُد  ت�صجيل،  اأداة  هي  التقييم، 

م��ع��اي��ري ع��م��ل وتخُ��ع��رب ع��ن درج���ات 

اإىل  ممتاز  م��ن  معيار،  لكل  ج��ودة 

�صعيف، وهي كذلك موؤ�صر اأداء لكل 

من املخُعلم والطالب.

ت��ك��ون:  اأن  ي��ج��ب  امل�����ص��ف��وف��ة 

تخُقدم   »Summative« تلخي�صية 

معلومات حول معرفة الطالب، بنائية 

معلومات  ت��ق��دم   »Formative«

لدى  وال�صعف  ال��ق��وة  نقاط  ح��ول 

 »Evaluative« تقييمية  الطالب، 

تنا�صب  تعليمات  لإن�صاء  توفر طرق 

احتياجات كل طالب ب�صكل اأف�صل، 

ت���زود   »Educative« تعليمية 

الطالب بفهم حول كيفية تعلمهم.

وتكمن فوائد ا�صتخدام امل�صفوفة 

يف اأنها اأداة فعالة لكل من التدري�ش 

حت�صني  اأداة  اأن��ه��ا  كما  والتقييم، 

جتعل  ال���ط���الب،  اأداء  وم��راق��ب��ة 

اأداة  للمعلمني،  وا�صحة  التوقعات 

توقعات  لتلبية  للطالب  توجهية 

املعلمني.

تتكون امل�صفوفة من ثالثة اأجزاء 

 ،»Criteria« م��ع��اي��ر  رئ��ي�����ص��ي��ة: 

���ص��روح��ات   ،»Scales« ن��ط��اق��ات 

جميعها  تخُو�صع   ،»Descriptors«
يف جدول واحد، وهناك نوعان من 

 »Holistic« �صمولية  امل�صفوفات: 

.»Analytic« وحتليلية

ع��ن��د ك��ت��اب��ة م�����ص��ف��وف��ة ي��ج��ب: 

ال��و���ص��وح،  بالب�صاطة،  تت�صم  اأن 

اإ�صراك  م�صتويات،  اأربعة  ا�صتخدام 

اإدراكها،  يتمكنوا من  الطالب حتى 

ب�صكل  وتطويرها  بتعديلها  القيام 

دوري.

ا���ص��ت��خ��دام  اإن  اخل����ت����ام،  يف 

امل�����ص��ف��وف��ات يف ت��ق��ومي م��رج��ات 

التعلم مهم يف اأنها تعترب اأداة فعالة 

ت�صاعد  والتقييم،  التعليم  من  لكل 

من  مطلوب  ه��و  م��ا  تو�صيح  على 

ال��ط��ال��ب، وت�����ص��اع��د ع��ل��ى حت�صني 

ومراقبة اأداء الطالب.

كلية العلوم � ق�صم اجليولوجيا 

واجليوفيزياء

كل  ه��دف  النجاح  زال  ول  ك��ان 

اأي عمل مبدع  تتبعنا  ولو  فرد منا، 

�صواء كان فردًيا اأو جماعًيا لوجدنا 

النجاح  يف  الرغبة  ه��و  ل��ه  املحفز 

والتي  القيم  مرتبطة مبجموعة من 

تعترب بو�صلة لتحديد �صكل النجاح، 

وهنا تبداأ العالقة بني عملية الإبداع 

وارتباطها بالقيم.

الدرا�صات  من  كثري  اأ�صارت  وقد 

حول النجاح �صواء كان على �صعيد 

املوؤ�ص�صات،  �صعيد  على  اأو  الفرد 

لديهم  املبدعني  من  الكثري  اأن  اإىل 

موجودة  غ��ري  القيم  م��ن  جمموعة 

قادتهم  التي  وه��ي  الآخ��ري��ن،  ل��دى 

ل����الإب����داع وال��ن��ج��اح 

امل�صتمر.

ال����ق����ي����م ع����ب����ارة 

ع���ن جم��م��وع��ة من 

واملقايي�ش  امل���ب���ادئ 

وامل���وؤ����ص���رات، ال��ت��ي 

ي����ت����ّم م����ن خ��الل��ه��ا 

ال�������ص���ي���ط���رة ع��ل��ى 

واملعتقدات  الأف��ك��ار 

ول  والجت�����اه�����ات، 

�صك اأن وجود القيم 

ي��ع��ط��ي اإح�����ص��ا���ص��اً 

ب��ال��ق��ن��اع��ة وال��ر���ص��ا 

وجتعل الفرد اأكرث حتكًما يف نف�صه 

وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه 

للو�صول اإىل النجاح 

وتعزيز الثقة وتنمية 

والتكيف  امل���واه���ب 

مع متلف الظروف 

احلكيم  وال��ت��ع��ام��ل 

معها، ومن هنا ن�صل 

الب��داع  مرحلة  اإىل 

م��ع��ظ��م ج��وان��ب  يف 

احل����ي����اة ال��ع��م��ل��ي��ة 

والج����ت����م����اع����ي����ة 

والوظيفية.

القيم  وج���ود  م��ع 

بني  ومتناغماً  ملهماً  ان�صجاماً  جند 

وهذا  النفعية،  والقيم  املادية  القيم 

امل��ح��رك احلقيقي  ه��و  الن�����ص��ج��ام 

قيم  وم��ن  الإب�����داع،  اإىل  للو�صول 

الإبداع اأول التحفيز الذاتي وكذلك 

اأي�ًصا �صمولية  القرار  قوة و�صجاعة 

عمل  حب  اإىل  بالإ�صافة  التفكري، 

ثانياً  بالعمل،  والإخ��ال���ش  اخل��ري 

العدل بني الأطراف املتعامل معهم، 

ثالثاً الإميان باملنفعة للجميع، وهذه 

منظومة  جنعلها  اأن  يجب  القيم 

قيوداً  ولي�ش  املبدع،  اأه��داف  تخدم 

التجارب،  على  انفتاحه  م��ن  حت��د 

واإدراكه لأ�صباب التقدم والنجاح.

مدرب تطوير الذات  

استخدام المصفوفات في تقويم مخرجات التعلم

اإلبداع والقيم سر النجاح

د. سطام المدني

أ. د. عالء السرابي

ياسر أسعد



التجربة اليابانية في االعتماد األكاديمي 
وضمان الجودة

ب��اجل��ودة عن�صراً  االه��ت��م��ام  اأ���ص��ب��ح 

اأ�صا�صياً ومهماً يف التعليم العايل وبخا�صة 

واإدارة  اجل��ودة  مع احلر�ص على �صمان 

االإطار  االإ�صرتاتيجي يف  والتنفيذ  االأداء 

العام الإدارة اجلودة ال�صاملة.

تعترب اليابان من اأ�صخم نُظم التعليم 

العايل يف العامل، وت�صم اأكرث من »4700« 

موؤ�ص�صة تعليمية ذات م�صتوى متميز بواقع 

جمتمع،  كلية  و»541«   جامعة   »686«

واأكرث من »3500« كلية تقنية اأو تدريب 

متخ�ص�صة.

ولطاملا حر�ص اليابانيون على الدخول 

على  املبني  واملجتمع  العوملة  ع�صر  يف 

اأ�صا�ص املعرفة، فمنذ بداية الت�صعينات قام 

اليابانيون بخلط االأفكار الرتبوية الغربية االأمريكية واالأوروبية مع االأفكار 

الوطنية، وكانت النتيجة »نظام ياباين فريد من نوعه« �صاعد على اإ�صالح 

التعليم العايل هناك.

تاأ�صي�صها:  اأ�صا�ص  على  فئات  ثالث  اإىل  اجلامعات  تنق�صم  اليابان،  يف 

اليابانية،  احلكومة  قبل  من  اأ���ص��اًل  ن�صئت 
ُ
اأ والتي  الوطنية،  اجلامعات 

اأو  العامة املحلية  الهيئات  تاأ�صي�صها من قبل  يتم  التي  العامة،  اجلامعات 

املوؤ�ص�صات اجلامعية العامة، واجلامعات اخلا�صة، والتي يتم تاأ�صي�صها من 

قبل املوؤ�ص�صات التعليمية. اعتمدت احلكومية اليابانية على تر�صيخ املفاهيم 

والبحث  للتعليم  النوعي  التعزيز  وهي:  اجلامعات،  يف  االأربعة  االأ�صا�صية 

العلمي، جعل اأنظمة التعليم والبحث العلمي اأكرث مرونة ل�صمان ا�صتقاللية 

اجلامعات، حت�صني البُنية االإدارية لت�صهيل عملية �صناعة القرارات وتنفيذها، 

تنوع اجلامعات والتطوير امل�صتمر للتعليم والبحث العلمي عن طريق تاأ�صي�ص 

تقومي متعدد االأ�صكال. ركزت هيئة اعتماد اجلامعات اليابانية على اأحد 

والبحث،  التعليم  تنظيم  واالأه���داف،  املهمة  وه��ي:  للتقومي  ع�صر جم��االً 

�صيا�صات القبول وممار�صاته، املناهج الدرا�صية، االأن�صطة البحثية، الهيئة 

التدري�صية، الت�صهيالت واملعدات، املكتبة وم�صادر املعلومات، حياة الطالب، 

االإدارة اجلامعية، الرقابة والتقومي. لطاملا حر�صت احلكومة اليابانية على 

تعزيز القدرة التناف�صية الدولية للتعليم العايل الياباين وتقدمي بيئة جاذبة 

للطالب الدوليني، وكذلك الرتحيب بالعديد من االأ�صاتذة الدوليني الذين 

يتمتعون بخربة يف جمايل التعليم ون�صر البحوث العلمية املتميزة.

ت�صري التقارير اإىل اأن تكاليف املعي�صة يف البيان اأعلى من تلك املوجودة يف 

اأماكن اأخرى، ومن املهم تهيئة بيئة ميكن للطالب االأجانب فيها اال�صتقرار 

التعليم  وزارة  �صعت  الغاية،  لهذه  وحتقيقاً  الدرا�صة،  على  للرتكيز  مالياً 

والثقافة والريا�صة والعلوم والتقنية خللق بيئة لقبول طالب املنح الدرا�صية 

للحكومة اليابانية وقدمت م�صاعدات مالية للطالب الدوليني بتمويل ذاتي 

مثل تخفي�ص الر�صوم الدرا�صية واالإعفاءات.

بتقدمي  اليابانية  الطالب  خدمات  منظمة  قامت  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 

م�صاعدات مالية للطالب الدوليني بتمويل ذاتي »منح لت�صجيع التعلم« ونفذت 

برناجًما لدعم برامج الدرا�صة ق�صرية املدى يف اخلارج »برنامج دعم تبادل 

الطالب«. يف اليابان، ينق�صم التمويل احلايل للجامعات ب�صكل رئي�صي اإىل 

لالأن�صطة  التناف�صية  وال�صناديق  االأ�صا�صية،  النفقات  اأن��واع: متويل  ثالثة 

البحثية، وامل�صاعدة املالية للطالب.

ختاماً، اإن املعايري التي مت اعتمادها يف التجربة اليابانية تعترب معايري 

�صاملة، ومهمة االعتماد االأكادميي وتقوم على التطوير والتح�صني امل�صتمر وال 

تكتفي باإعطاء ترخي�ص اأو اعتماد فقط.

وترتكز معظم املعايري يف نظام االعتماد الياباين على اعتبار اجلامعات 

املهمة  على  الرتكيز  يتم  وال  االأوىل،  بالدرجة  بحثية  ومراكز  موؤ�ص�صات 

ياباين جميل يعجبني: »ال يوجد �صخ�ص  التدري�صية فقط. وهناك مثال 

مثايل، اجلميع يرتكب اأخطاء«.

كلية العلوم - ق�صم اجليولوجيا واجليوفيزيا

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �صعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اأبارك ملعايل وزير التعليم الدكتور 

من�صبه  ال�صيخ  اآل  حممد  بن  حمد 

خ�صو�ًصا  ال������وزارة،  يف  اجل��دي��د 

فاعاًل يف  واإدارًي��ا  اأ�صتاًذا  كان  واأنه 

معاليه  لدى  اأن  اأ�صك  وال  جامعتنا، 

���ص��اب��ق م��ع��رف��ة ب����ال����وزارة، وه���ذا 

يخت�صر الكثري مما ميكن اإبرازه هنا 

يهمني  ما  اإمنا  باخت�صار،  ولو  حتى 

يف هذه العجالة هو التعليم العايل.

الوزير،  معايل  يا  العايل  التعليم 

الدعم  اأوج��ه  وبكل  دع��ًم��ا،  يتطلب 

نظامها  ظ���ل  يف  ����ص���واء  امل��م��ك��ن��ة، 

اأم اأي نظام م�صتقبلي، لكن  احلايل 

اأهم جماالت  فاأحدد  اأخت�صر  لعلي 

ال���دع���م، وه���ي اجل�����ودة، وال��ب��ح��ث 

العلمي، والكادر الب�صري، والتعليم.

حمددة  ق�صايا  اأو  نقاط  وهناك 

تاأخذ  اأنها  واأرى  املجاالت  هذه  يف 

االأول��ي��ة، اأوالً اجل���ودة، ف��اجل��ودة ال 

اآلية معينة دون  تعني جمرد تطبيق 

واأن  ناجت، خ�صو�ًصا  خمرج حقيقي 

اأت��ق��ن م��ا ميكن  االآل��ي��ات ق��د تكون 

�صكاًل.

االأوراق،  من  منالأ جملدات  فقد 

ولكن النتيجة املرجوة التي يجب اأن 

تنعك�ص تطويًرا على املخرجات لي�ص 

لها اأثر ملمو�ص، وعليه فاإن كان يف 

الكلية اأو الق�صم جلنة معنية ب�صبط 

لها  ي��ك��ون  اأن  ف��اإن��ه الب���د  اجل����ودة 

�صالحيات لتحقيق �صبط اجلودة.

وك���ل���م���ة ���ص��ب��ط 

اجل��������ودة ه���ن���ا ه��و 

امل��ق�����ص��ود ح��رف��ًي��ا، 

وال���������ص����ب����ط ه��ن��ا 

خ�صائ�صه  معلومة 

وال  وم���ت���ط���ل���ب���ات���ه، 

�صرح،  مل��زي��د  ح��اج��ة 

ولهذا البد اأن جتري 

ال����������وزارة ت��ق��ي��ي��ًم��ا 

وتقومًيا لهذه العملية 

بكاملها.

ث���ان���ًي���ا ال��ب��ح��ث 

نعلم  كلنا  العلمي، 

اأوجه  ونعلم  الكثري 

طرح  اأف�����ص��ل  هنا  لكني  النق�ص، 

االإمي��ان  ميكن  هل  االأ�صئلة:  بع�ص 

املتقدمة  ال���دول  ب��ت��ج��ارب  عمليا 

ق��والً  ت��وؤم��ن  التي  النامية  وال���دول 

دع��م  دون  تنمية  ال  ب��اأن��ه  وف��ع��اًل 

ح�صور  هل  العلمي؟  للبحث  ك��اٍف 

العاملية يعد  التخ�ص�صية  املوؤمترات 

التطوير  بدهيات  من  اأنه  اأم  ترًفا، 

البحثي الذاتي؟ هل االآليات املكبلة 

دون  �صت�صتمر  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث 

االأ�صتاذ  ي��رى  هل  ج��ادة؟  مراجعة 

بحوث  بعمل  معني  اأن��ه  اجلامعي 

لي�ص  البحوث  اأن  فعاًل  هل  اأ�صاًل؟ 

اأن��ه��ا  اأم  ال��ن�����ص��ر،  اإال  غ��ر���ص  ل��ه��ا 

واملعرفة؟  التنمية  خدمة  يف  ت�صب 

اأم  الهدف،  هو  العاملي  الن�صر  هل 

للمجتمع  ت�صويقها 

اأوالً  امل�����ح�����ل�����ي 

منها؟  ل��ال���ص��ت��ف��ادة 

التي  وه��ل اجل��ه��ات 

ت�صتفيد  اأن  يفرت�ص 

ملزمة  البحوث  من 

بالرجوع للجامعات؟ 

ه���ل ي���وج���د اآل���ي���ات 

ت��وا���ص��ل ج����ادة بني 

واملجتمع  اجلامعات 

من  اال�صتفادة  حول 

البحوث؟!

ث���ال���ًث���ا ال����ك����ادر 

ال���ب�������ص���ري، وه����ذا 

والرتقية  ال��ت��دري��ب  ف��ر���ص  ي�صمل 

والدعم -قبل املحا�صبة- وخ�صو�ًصا 

الب�صري  وال��ك��ادر  القيادات  تاأهيل 

اإذا  موظفني،  من  ل���الإدارة  ال��داع��م 

الب�صري  الكادر  تطوير  اأن  �صك  ال 

وب��دون  ال��ع��م��ل،  ك��ل مناحي  ي��دع��م 

هذا التطوير وعلى نحو م�صتمر لن 

تتحقق النتائج املطلوبة.

الالزمة  ال�صالحيات  اإعطاء  واإن 

ل��ل��ق��ي��ادات ال��و���ص��ط��ى ع��ل��ى وج��ه 

بدهي  اأمر  تدريبها  بعد  اخل�صو�ص 

هناك  ب��اأن  الت�صليم  مع  منه،  الب��د 

معنية  ال����وزارة  غ��ري  اأخ���رى  جهات 

اأن  املوؤمل  لكن  التفا�صيل،  ببع�ص 

تاأخذ الوزارة نف�صها زمام املبادرة يف 

تطوير الكادر الب�صري كاأولوية عمل 

يف تطوير املنظومة اجلامعية.

التعليم،  وه��و  الرابع  املحور  اأم��ا 

اأن يكون  فهو لب امل�صاألة، وق�صدت 

اآخر املحاور الأنه من الوا�صح اإذا مت 

يتوقع  فاإنه  ال�صابقة  املحاور  تطوير 

نوعًيا  تعليًما  �صيكون  التعليم  اأن 

ب�صكل عام، لكن يبقى من ال�صروري 

حتديد جماالت تطوير عديدة.

اأن  يجب  من  املثال،  �صبيل  على 

يدخل  مل  واإذا  اجل��ام��ع��ة؟  ي��دخ��ل 

اأو ط��ال��ب��ة ف��اأي��ن  اجل��ام��ع��ة ط��ال��ب 

ي��ذه��ب��ان ب��اع��ت��ب��اره��م��ا م��واط��ن��ني 

ليتاأهبا  تطوير  لفر�ص  يحتاجان 

وي��ت��اأه��ال ب��ذل��ك ل��ل��ع��م��ل وال��ع��ي�����ص 

بكرامة يف اأر�صهما؟

من الواجب اإعادة النظر يف هيكلة 

والتخ�ص�صات  الكليات  اأن���واع  ك��ل 

الهيكلة  امل���زدوج بني ه��ذه  وال��رب��ط 

احلذر  من  البد  لكن  العمل،  و�صوق 

م���ن رب���ط ال��ت��خ�����ص�����ص��ات اإن�����ص��اًء 

فقط  لتالئم  تعدياًل  اأو  وت��ط��وي��ًرا 

�صوق العمل، بل اجلامعة معنية بفتح 

لتخلق  جديدة  تخ�ص�صية  جم��االت 

بدورها فر�صا للعمل.

م��ا ميكن قوله يف  خ��ت��اًم��ا، ه��ذا 

لي�ص  اأمل  على  واملقال،  املقام  هذا 

على  الوزير  معايل  يطلع  اأن  فقط 

هذا املقال، بل اأن نراه بيننا يوما يف 

منا  وي�صمع  اإلينا  ليتحدث  اجلامعة 

يف اأقرب فر�صة ممكنة.

املحَدثني  الكتاب  بع�ص  يخطئ 

والفن  اجلمال  مفهوم  بني  خللطهم 

يف االأدب العربي؛ اإذ ال ي�صعون حداً 

فا�صاًل بينهما، واأثَّر ذلك �صلباً على 

اإىل  القارئ، ولعل �صبب ذلك راجع 

قول  اإىل  ذهبوا  اأنهم  منها  عوامل 

»فن  باأنه  االأدب  تعريف  بع�صهم يف 

»جميٌل«  اأن  اإىل  فنظروا  جميل« 

���ص��ف��ة ل��ل��ف��ن ب��اع��ت��ب��اره ظ��اه��رة ال 

»الفن«  وهو  مو�صوفها  عن  تنف�صل 

ح�صب موقعه يف االإعراب كما جاء 

يف التعريف ال�صابق، فعدوا اجلمال 

جزءاً الزماً للفن.

ومنها اأن بع�ص الفال�صفة اعتربوا 

اجلمال،  وحيداً حلقل  ميداناً  الفن 

ومن اأولئك الفال�صفة »هيغل« الذي 

ف��ق��ال:  ال��ف��ن ع��ل��ى اجل��م��ال  ق�صر 

على  اجلمال  علم  م�صطلح  »نق�صر 

الفن اجلميل«. وقال يف موطن اآخر: 

جمال  هو  لبحثنا  احل��ق  »املو�صوع 

الفن منظوراً اإليه على اأنه احلقيقة 

الوحيدة لفكرة اجلمال«.

كلنا  ال��ع��وام��ل،  لتلك  ب��االإ���ص��اف��ة 

الدقيق  ال��ف��رق  معرفة  اأن  ي���درك 

فيه  »اأم���ٌر  املتالزمني  ال�صيئني  بني 

يف  ك���ان  اإذا  �صيما  وال  م�����ص��ق��ة«، 

وت��زداد  املح�صو�صة،  غ��ري  االأ���ص��ي��اء 

درجة  اإىل  النظر  عند  امل�صقة  نلك 

االت�صال بني هذين االثنني، كما هو 

احلال بني الفن واجلمال؛ الأّن درجة 

االت�صال بينهما عالية.

ي��الح��ظ م��ن ك���الم »ه��ي��غ��ل« اأن 

متالزمتان  والفن ظاهرتان  اجلمال 

بدليل اأنه اأ�صاف اجلمال اإىل الفن، 

وهذا يعني من وجهة نظره اأّن الفن 

راأي يف  ه��ن��اك  لكن  اجل��م��ال،  ه��و 

»هيغل«  راأي  خالف  ال�صدد  ه��ذا 

»اإذا  دي��وي:  ج��ون  يقول  معه.  وم��ن 

واجل��م��ال  ال��ف��ن  ب��ني  ال�صلة  بحثنا 

العمل  اإىل  ي�صري  الفن  اأّن  وجدنا 

االإدراك  اإىل  ي�صري  املنتَج، واجلمال 

واال�صتمتاع من ذلك العمل املنتَج«.

يُ�صتفاد من هذا الكالم اأن »الفن« 

متعلق مبن يقّدمه و»اجلمال« متعلق 

االإنتاجي  العمل  الأن  اإليه؛  بالناظر 

يحوله  اأن  يحاول  االإن�صان  هو عمل 

اأم��ا  اإىل م����ادة ج��دي��دة ���ص��احل��ة، 

االإدراك واال�صتمتاع باجلمال فعمٌل 

العمل  ق���ّدم  م��ن  اإىل  ال��ن��اظ��ر  م��ن 

االإنتاجي »الفن«.

اإّن  القول  ميكن  احلالة  ه��ذه  يف 

من  م�صعى  الفني  االأدب����ي  العمل 

م�صاعي االأديب، الإنتاج عمل جمايل 

يف  ال�����ص��رور  م�صاعر  اإث���ارة  بق�صد 

نف�ص القارئ؛ اإذ كان اجلمال والذوق 

ال�صعري،  الفن  يف  يكُمنان  العذب 

ا�صتجابة  نتيجة  ي���ربزان  ولكنهما 

اجلمال  وكذلك  العمل،  هذا  ق��ارئ 

ح��ك��م ي��اأت��ي م��ن ال��ن��اق��د ال���ذي له 

قدرة على احلكم باجلودة التي هي 

القبح  التي هي  ال��رداءة  اأو  اجلمال 

اإذ كان من طبيعة  يف العمل الفني؛ 

�صاعر  لكل  موهبة  الفن  اأن  احل��ال 

لكن بدرجات تختلف بني فرد واآخر.

يف  الغاية  اأن  الوا�صح  من  ولعل 

عنا�صر  اإىل  الو�صول  االأدب��ي  النقد 

الهوية اجلمالية التي متّيز اخلطاب 

االأدبي عما �صواه، واإذا مت اكت�صاف 

ومتعتها  ال�صعرية  اجلمالية  القيم 

احلكم  ميكن  النف�ص،  على  واأثرها 

ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي وق��ت��ئ��ذ بالفن 

ال�صايف.

وا�صحاً  ال��ف��رق  ي��ب��دو  كله  ب��ه��ذا 

و�صوح ال�صم�ص بني اجلمال والفن، 

واأما ق�صر  بينهما،  القرب  �صدة  مع 

دون  الفن  على  اجلمال  الفال�صفة 

اإىل احتمال وحود قبح فيه،  النظر 

فنوٌع من الغلط واخلطاأ املبني؛ الأنهم 

اإذا  االآي��دي��ول��وج��ي  اجل��ان��ب  اأغفلوا 

فتقل  �صاعر،  لدى  الفن  على  تغلب 

حينا  وتنعدم  حينا  اجلمال  مظاهر 

ل��الأدب  بع�صهم  تعريف  واأم��ا  اآخ��ر، 

بدقيق،  فلي�ص  ج��م��ي��ٌل«  »ف���ٌن  ب��اأن��ه 

»االأدب  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن  واالأدق 

اإجادة التعبري«. 

ح�صني عبد النافع اأبانكندا

ق�صم اللغة العربية

نيجرييا

األولوية لهذه القضايا يا وزير التعليم

األدب العربي.. بين الفن والجمال

د. سطام المدني

أ. د. علي الغامدي



الرياض 200 عام من االزدهار
قبل مئتي عام »١٢٤٠هـــ« �أعلن �لإمام تركي بن عبد�هلل �آل �سعود ل�سكان 

�جلزيرة �لعربية عودة حكم �آبائه و�أجد�ده للمرة �لثانية، بعد �أن ��ستطاع بف�سل 

�هلل هزم وطرد �حلاميات �لعثمانية يف جند و�إعــان قيام �لدولة �ل�سعودية 

عا�سمتها  وتدمري  عام ١٢٣٣هـــ،  �لأوىل  للمرة  �سقطت  �أن  بعد  من جديد، 

»�لدرعية« على يد �لعثمانيني �لغا�سبني. وبعد �أن بايعه �أهل �لريا�ض كـاأول حاكم 

للدولة �ل�سعودية �لثانية، كان من �أو�ئل �لقر�ر�ت �لهامة �لتي �تخذها �ختيار 

مدينة �لريا�ض عا�سمًة للدولة �ل�سعودية، مع �أن �إرث �أ�سرته �لتاريخي وتر�ثهم 

�حل�ساري وق�سورهم موجودة يف �لدرعية، ولكنه �ختار �لريا�ض عا�سمة جديدة 

ل�سعوبة �إعــادة �إحياء و�إعمار �لدرعية من جديد بعد �لدمار �لذي حَلّ بها، 

�إ�سافة لتميز مدينة �لريا�ض بقوة �لتح�سني و�لعمر�ن وكرثة �ملز�رع و�لأ�سو�ق، 

ول نن�سى �أن �لإمام تركي بن عبد�هلل كان �أمري�ً على �لريا�ض يف عهد �لدولة 

�ل�سعودية �لأوىل! بعد �أن ��ست�سهد �لإمام تركي حكم �لدولة من بعده �بنه �لإمام 

في�سل بن تركي، و�سار على خطى و�لده يف �لتنمية و�لبناء وتعمري �لريا�ض 

خ�سو�ساً يف فرتة حكمه �لثانية، وبعد �لإمــام في�سل توىل �حلكم من بعده 

�بنه �لإمام عبد�هلل بن في�سل بن تركي و�لذي �أن�ساأ بو�سط �لريا�ض �سرحاً 

معمارياً �سخماً لز�ل �ساخماً ورمز�ً للريا�ض �إىل �لآن وهو »ح�سن �مل�سمك« 

�لذي كان م�سرحاً ملعركة فتح �لريا�ض �لتي حدثت عام ١٣١٩هـ بعد �سقوط 

�لدولة �ل�سعودية �لثانية بع�سر �سنو�ت �أي عام ١٣٠٩هـ، و�لتي �سهدت �نت�سار 

عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن بن في�سل بن تركي �آل �سعود معلناً قيام �لدولة 

�ل�سعودية مرةً ثالثة و�ختيار �لريا�ض عا�سمة للدولة �ل�سعودية للمرة �لثانية لها 

كعا�سمة.  وقد �سهدت �لريا�ض يف عهد �لدولة �ل�سعودية �لثالثة �زدهار�ً ومناًء 

وتطور�ً مل ت�سهدها منذ �أن كانت »حجر �ليمامة« وترك فيها جميع ملوكها ب�سمًة 

لت�سهد لهم على ما قدموه لها من �سخاء وعطاء، فلما �سمها �مللك عبد�لعزيز - 

رحمه �هلل - �إىل حكمه رمم �سورها وق�سر �حلكم فيها و�أ�سلح دفاعاتها و�هتم 

يف زيادة �إعمار �لريا�ض حتى تو�سعت عن نطاق �سورها �لذي مل تتعد�ه منذ �أن 

�أن�سئ! كما �أن�ساأ جممع ق�سور �ملربع �لذي يعك�ض �لفن �ملعماري �لنجدي �لأ�سيل 

و�لذي لز�ل �ساخماً �إىل �لآن! ويف عهد �مللك �سعود - رحمه �هلل - �أن�ساأ يف 

�لريا�ض �أول جامعة يف �سبه �جلزيرة �لعربية وهي »جامعة �مللك �سعود« �لتي 

تعترب �ليوم من �أف�سل �جلامعات �ملرموقة يف �لعامل �لعربي و�ل�سرق �لأو�سط 

بالإ�سافة لزيادة �لتو�سع �لعمر�ين وتخطيط �ل�سو�رع وغريها من �لتطور�ت. 

ويف عهد �مللك في�سل - رحمه �هلل - ظهرت �لعديد من �ملعامل �حل�سارية مثل 

برج �ملياه وم�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي و�إعادة بناء جامع �لإمام تركي بن 

عبد�هلل بالإ�سمنت لأول مرة، وغريها من تطور�ت عمر�نية ومعي�سية �سهدتها 

�لريا�ض يف عهده. ويف عهد �مللك خالد - رحمه �هلل - مت �فتتاح �لعديد من 

�لرموز �حل�سارية للريا�ض مثل �أبر�ج �خلالدية وبرج �لتلفزيون وم�ست�سفى �مللك 

خالد �جلامعي ومباين مقّر�ت �أغلب �لوز�ر�ت و�ملن�ساآت �حلكومية �لكبرية. ويف 

عهد �مللك فهد - رحمه �هلل - �سهدت �لريا�ض قفزة ح�سارية كبرية و�زدهار�ً يف 

�ستى �ملجالت فمن �سمن �مل�ساريع �ل�سخمة �لتي �فتتحت يف عهده مطار �مللك 

خالد �لدويل و�إ�ستاد �مللك فهد �لدويل ومركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي ومركز 

�مللك فهد �لثقايف وغريها �لكثري من �لإجنــاز�ت و�ملعامل �لتي لز�لت وجهة 

م�سرفة للوطن. ويف عهد �مللك عبد�هلل - رحمه �هلل - بد�أت �لريا�ض تُظهر 

نف�سها كمدينة عاملية و�سهدت �فتتاح �لعديد من �ملن�ساآت و�ملعامل �حل�سارية 

�لعاملية مثل مركز �لريا�ض �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ض وجامعة �لأمرية نورة 

بنت عبد�لرحمن و�لبدء يف �إن�ساء م�سروع �مللك عبد�لعزيز للنقل �لعامل »مرتو 

�لريا�ض« ومركز �مللك عبد�هلل �ملايل �لذي يعد من �أ�سخم �ملر�كز �ملالية حول 

�لعامل وغريها من �إجناز�ت ح�سارية مبهرة. ويف عهد خادم �حلرمني �ل�سريفني 

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز - حفظه �هلل - �لذي يعترب �ملهند�ض �لأول للريا�ض 

و�لذي �سغل من�سب �أمري �لريا�ض ملدة تتجاوز �لن�سف قرن جعل منها منوذجاً 

ح�سارياً �ُسنفت فيه كاأحد �أ�سرع مدن �لعامل يف �لتو�سع و�لتطور! وقد كان حفظه 

�هلل يقول عن �لريا�ض: »ل �أتخيل نف�سي بعيًد� عن مدينة �لريا�ض حتى لو مل �أكن 

موجوًد� فيها، فالريا�ض بالن�سبة يل �لوطن و�لتاريخ، �ملا�سي و�حلا�سر و�مل�ستقبل 

و�لأمــل«. ونحن �ليوم يف عام ١٤٤٠هـ ن�ستذكر �لذكرى �لـ٢٠٠ لختيار مدينتا 

�ملحبوبة و�لغالية »�لريا�ض« كعا�سمة للدولة �ل�سعودية يف ١٢٤٠هـ، وخال �ملئتي 

عام �ملا�سية بحمد �هلل وف�سله منذ عهد تركي بن عبد�هلل �إىل عهد �سلمان بن 

عبد�لعزيز عا�ست �لريا�ض ٢٠٠ عام من �لزدهار.

عبد�لإله �ملاجد - كلية �ل�سياحة و�لآثار

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم �لإعام 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يــو�جــه  �أن  جـــد�ً  �لطبيعي  مــن 

من  �لعديد  �لعليا  �لدر��سات  طالب 

م�سو�ره  �أثناء  و�لتحديات  �ملعوقات 

�لبحثي حتى �حل�سول على �لدرجة 

�أغلبية  �لعلمية �ملطلوبة، وقد ترجع 

ـــام  تــلــك �ملــ�ــســكــات �إىل عـــدم �لإمل

�لهامة  �لأ�سا�سية  �لأمـــور  ببع�ض 

و�لتي يجب �أن تُوؤخذ بعني �لعتبار.

جاهد�ً  حــاولــت  هــذ�  مقايل  يف 

تزويد �أبنائنا وبناتنا طاب وطالبات 

�لن�سائح  بــاأهــم  �لعليا  �لــدر��ــســات 

�إكمال  يف  مل�ساعدتهم  و�لتوجيهات 

�لأخذ  مع  بنجاح،  �لعلمية  ر�سائلهم 

بعني �لعتبار �لدور �لرئي�سي و�ملهم 

�لر�سالة  على  �مل�سرفة  �أو  للم�سرف 

»�سو�ًء �ملاج�ستري �أو �لدكتور�ه«.

يكُمن دور �مل�سرف �أو �مل�سرفة على 

على  �مل�ساعدة  �لتايل:  يف  �لر�سالة 

�إجناز ر�سالة علمية منا�سبة للدرجة 

�لتي تُكتب من �أجلها، تقدمي �مل�سورة 

�مل�ساعدة  �حلــاجــة،  عند  �لعلمية 

و�لتوجيه على حل �مل�سكات، تقدمي 

�لتغذية �لر�جعة بعد مر�جعة ما يتم 

�إجــر�ء�ت وكتابة، �حلث  �إجنازه من 

على �لعتماد على �لنف�ض يف كيفية 

�حل�سول على معلومة يف �لتخ�س�ض 

فيما  �لتوجيه  �ل�سحيحة،  بالطرق 

يخ�ض كيفية �إعد�د �ملقالت �لعلمية 

�ملتخ�س�سة،  �لدوريات  يف  ون�سرها 

�مل�ساعدة على طريقة �إعد�د خطط 

ــروعــات �لــبــحــثــيــة يف جمــال  ــس ــ� �مل

بالباحثني  �لتعريف  �لتخ�س�ض، 

و�لباحثات يف جمال 

�لدقيق  �لتخ�س�ض 

ــــــــــم �ملـــــر�جـــــع  و�أه

�لعلمية  ــات  ــدوري و�ل

ذ�ت �لعاقة.

�أو  ـــــب  ـــــطـــــال ول

ــات  ــس ــدر�� طــالــبــة �ل

يجب  �سفات  �لعليا 

فيهم  ــو�جــد  ــت ت �أن 

ـــض  مــــثــــل: �حلـــمـــا�

و�لهــتــمــام، �لــدقــة 

�ملو�عيد  ح�سور  يف 

و�لجــتــمــاعــات مع 

�مل�سرف �أو �مل�سرفة، 

يطلبه  ما  وتنفيذ  �لتوجيهات  �سماع 

مقابلة  قــبــل  �لــتــحــ�ــســري  مـــع  مــنــه 

�مل�سرف و�ل�ستعد�د لذلك، �لتفاوؤل 

�لأفكار  بع�ض  وحت�سري  و�لإيجابية 

�لقر�ءة  �مل�سكات،  لبع�ض  و�حللول 

�جليدة �ملتمعنة.

يلزم  �ل�سفات  لتلك  بالإ�سافة 

وجود مهار�ت لدى طاب وطالبات 

ت�سمل  وهـــي  �لــعــلــيــا  �لـــدر��ـــســـات 

ـــار�ت �لأ�ــســا�ــســيــة و�ملـــهـــار�ت  ـــه �مل

�لأ�سا�سية  �ملهار�ت  �أمــا  �ملكت�سبة، 

�أن  يجب  مــهــار�ت  عن  عبارة  فهي 

�لعليا  �لدر��سات  طالب  بها  يتمتع 

�لذي يرغب �ل�سعود يف �سلم �لبحث 

�لعليا ومو��سلة  �لعلمي و�لدر��سات 

�لدرجة  ينال  حتى  �لعلمي  طريقه 

�لعلمية.

من �أهم �ملهار�ت �لأ�سا�سية: �مليول 

�لفطري لطلب �لعلم 

»�لــرغــبــة«،  و�لتعلم 

ــــــــوة �ملــــاحــــظــــة  ق

»�ملــعــرفــة«، �لأمــانــة 

»�للــتــز�م«،  �لعملية 

ــرب و�لــتــحــمــل  ــس ــ� �ل

ـــة«،  ـــمـــر�ري ـــت ـــس »�ل�

�لــنــفــ�ــض  يف  ــة  ــق ــث �ل

�لطموح  »�لتطوير«، 

و�ملــــنــــافــــ�ــــســــة مــع 

�لآخرين »�لتحدي«.

ــــار�ت  ــــه �أمـــــــا �مل

�ملـــكـــتـــ�ـــســـبـــة فــهــي 

�ملـــــــهـــــــار�ت �لـــتـــي 

�لعليا  �لــدر��ــســات  طــالــب  يتعلمها 

�إكــمــال  �أجـــل  مــن  عليها  ويـــتـــدرب 

�لبحث  ومو��سلة  �لعليا  در��ــســاتــه 

�أثناء  يكت�سبها  �أن  بد  ول  �لعلمي، 

رحلته �لعلمية، وت�سمل �لإملام باأنظمة 

�لبحث  وقــو�عــد  �لعليا  �لــدر��ــســات 

»�لطــــاع«،  و�أخــاقــيــاتــه  �لعلمي 

�إتقان  »�لتطوير«،  �ملتو��سلة  �لقر�ءة 

�للغة �لإجنليزية ومهار�ت �حلا�سب 

و�سائل  ��ستخد�م  »�لتدريب«،  �لآيل 

مكتبية   – �ملتعددة: ميد�نية  �لبحث 

– �إلكرتونية »�لبحث«.
من �ملُعوقات �لتي ميكن �أن تو�جه 

طالب �لدر��سات �لعليا: �لت�سرع يف 

�ل�سعف  �لبحث،  مو�سوع  �ختيار 

�لعلمي وعدم �لإملام باأ�ساليب كتابة 

�لنف�ض  يف  �لــثــقــة  عـــدم  �لــبــحــوث، 

بال�سكل  �لــبــحــث  عــلــى  و�لـــقـــدرة 

�ل�سحيح من �مل�سادر �ملوثوقة، عدم 

و�حلا�سب  �لإجنليزية  باللغة  �لإملام 

�حلر�ض  �لتام،  �لتفرغ  عدم  �لآيل، 

وقت  باأ�سرع  �لر�سالة  �إجنــاز  على 

و�أقل جهد.

�لر�سالة هناك  وبالن�سبة ملو�سوع 

عليها  �لإجــابــة  يجب  مهمة  �أ�سئلة 

قبل حتديد مو�سوع �لر�سالة وهي: 

هل ميكن كتابة ر�سالة عن �ملو�سوع؟ 

يف  للمعرفة  �سيئاً  �سي�سيف  هــل 

جمال �لخت�سا�ض؟ هل ي�ستحق ما 

�ستبذله من جهد؟ هل لديك �لقدرة 

يف �لبحث وتعلم كل ما يتعلق به؟ هل 

مبقدورك �لقيام بكل ما هو مطلوب 

منك لإجناز �لر�سالة؟

وطالبة  طالب  على  يجب  ختاماً 

�لدر��سات �لعليا �لأخذ بعني �لعتبار 

�مل�سرفة  �أو  �مل�سرف  مقابلة  �لتايل: 

على �لر�سالة ب�سكل دوري، �أن يكون 

خا�ض  �أد�ء  ملوؤ�سر�ت  مقيا�ض  لك 

�جليدة،  �لقر�ءة  على  �لرتكيز  بك، 

لكتابة  �ل�سحيحة  �لطريقة  معرفة 

�ملعلومات  توثيق  �لعلمية،  �لر�سائل 

يف  �لت�سرع  عدم  مر�جعها،  وكتابة 

�لكايف  �لوقت  و�أخذ  �لر�سالة  �إجناز 

حمدد،  زمني  جــدول  و�سع  لذلك، 

»جودة  �لكم  ولي�ض  �لكيف  �ملهم هو 

�لر�سالة«. قال �بن �ملبارك: »ل يز�ل 

�ملرء عاملًا ما طلب �لعلم، فاإذ� ظّن 

�أنَّه قد علم فقد جهل«.

كلية �لعلوم ـ ق�سم �جليولوجيا 

و�جليوفيزيا

�حل�سن  �جلليل  �لتابعي  عـــرَّف 

�لب�سري، �لإن�سان باأنه »ب�سعة �أيام، 

كلما �نق�سى يوم �نق�سى منه بُ�سع«، 

�أهمية  يدرك  �أن  �لن�سان  على  لذ� 

لاأ�سياء،  �لر�بع  �لبُعد  فهو  �لوقت 

ـــام بــه و�أقــ�ــســم  ـــس ــم �لإ� وقـــد �هــت

�إن  {و�لع�سر  تعاىل  فقال  به،  �هلل 

�لإن�سان لفي خ�سر}. وقال {و�لليل 

كما  �إذ� جتلى}.  و�لنهار  يغ�سى  �إذ� 

قال تعاىل {و�لفجر وليال ع�سر}. 

و�لآيات كثرية يف هذ� �ل�ساأن.

وقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

ـــزول قــدمــا عــبــد يــوم  و�ــســلــم »لـــن ت

عن  ــع:  �أرب عن  ي�ساأل  حتى  �لقيامة 

فيما  �سبابه  وعن  �أفناه  فيما  عمره 

�أبـــاه وعــن مــالــه مــن �أيـــن �كت�سبه 

عمل  ماذ�  علمه  وعن  �أنفقه  وفيما 

به«. وقال »ما من يوم ين�سق فجره 

�إل وينادي يا �بن �آدم �أنا خلق جديد 

وعلى عملك �سهيد فتزود مني فاإين 

ل �أعود �إىل يوم �لقيامة«.

�ملبادرة  �لإن�سان  على  كله  لذلك 

باأد�ء و�جباته و�ل�ستفادة من �لوقت 

�لــذى  وهـــذ�  ــه،  ل �جلــيــدة  و�لإد�رة 

وغري  �لناجحني  بني  �لفارق  يحدث 

لكل  �مل�سرتكة  فال�سمة  �لناجحني، 

�ملو�زنة  على  �لقدرة  هي  �لناجحني 

حتقيقها  ـــــر�د  �مل �لأهـــــــد�ف  بـــني 

و�لو�جبات �لازمة عليهم من خال 

�إد�رتهم �جليدة لأوقاتهم.

�أم�سى  قال بع�ض �حلكماء: »من 

يوما من عمره يف غري حق ق�ساه، 

�أو  �أثــلــه،  جمــد  �أو  �أد�ه،  فر�ض  �أو 

حمد ح�سله، �أو خري �أ�س�سه، �أو علم 

�قتب�سه، فقد عق يومه«. وقد �بتكر 

 15 �لـ  قانون  ��سمايلز«  »�سامويل  

تغتنم  �أن  على  يعتمد  �لــذى  دقيقة 

مفيدة  �أمـــور  يف  يومياً  دقيقة   ١٥

مع  كثرية  و�ــســوف حتقق جنــاحــات 

مرور �ل�سنو�ت. هذ� �لقانون يدفعنا 

لأن مننح 15 دقيقة كل يوم للهدف 

مــدة متثل  وهــى  �إليه  ن�سعى  ــذي  �ل

تقريًبا 1% من �إجمايل دقائق �ليوم 

ب�سرعة  1440 دقيقة، وقد مت�سي 
مو�قع  مثل  �لوقت  م�سيعات  �أمــام 

و�ملباريات  و�مل�سل�سات  �لتو��سل 

ــاإذ�  �أو �حلــديــث مــع �لأ�ــســدقــاء. ف

�جتهدت يومياً ١٥ دقيقة يف حت�سني 

نهاية  فــاإنــك يف  وتــطــويــرهــا  ذ�تـــك 

تغيري� ملحوظا  �سوف حتدث  �لعام 

 ١٥ يومياً  و�إذ� خ�س�ست  ذ�تك،  يف 

دقيقة لتعلم لغة جديدة فهو �أف�سل 

مرة  �للغة  دور�ت  �إىل  �لذهاب  من 

على  يومياً  حافظت  و�إذ�  �أ�سبوعيا، 

�سوف  �ل�سريع  للم�سي  دقيقة   ١٥

ذهــابــك  مــن  �أفــ�ــســل  نتيجة  جتــد 

و�إذ�  �أ�سبوعًيا،  يومني  �لنادي  �إىل 

للقر�ءة  دقيقة   ١٥ يومياً  خ�س�ست 

�لــرمــاديــة  �لــقــ�ــســرة  تتحفز  �ــســوف 

تطور�ت  على  و�سوف حت�سل  للمخ 

و�إذ�  �لفهم،  على  �لقدرة  يف  كبرية 

للكتابة،  15 دقيقة  يومياً  خ�س�ست 

تكتب  �أن  با�ستطاعتك  �سيكون  فاإنه 

مقالً كل يومني، و�ستح�سل يف نهاية 

�لعام على كتاب من تاأليفك.

دقيقة   15 �أعطيت ج�سمك  و�إذ� 

�إعــادة  على  ف�ست�ساعده  للقيلولة، 

وجتديد  �لبيولوجية  �ل�ساعة  �سبط 

قدرتك  وتــزد�د  �لدماغي  �لن�ساط 

على �لعمل و�لإبد�ع، و�إذ� خ�س�ست 

�لقر�آن  من  جزء  لقر�ءة  دقيقة   15
�لكرمي و�جلزء بـ 100 �ألف ح�سنة، 

�لقر�آن  �ستختم  �ل�سهر  مد�ر  وعلى 

وعلى  ح�سنة،  مــايــني   3 وتك�سب 

بـ  ختمة   12 �ستختم  �ل�سنة  مــد�ر 

36 مليون ح�سنة، وهكذ� على مد�ر 
�لعمر و�هلل ي�ساعف ملن ي�ساء، وهذه 

دعوة لبدء �لتجربة و�هلل �ملوفق.

�أ. د. جمال �لدين هري�سة

كلية �ل�سيدلة

نصائح وتوجيهات لطالب الدراسات العليا

قانون الـ 15 دقيقة لتطوير الذات وتحقيق اإلنجازات

د. سطام المدني



17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

 العدد 1330 - الأحد 28 جمادى الأوىل 1440هـ املوافق 3 فرباير 2019م

مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يعد الختالف يف وجهات النظر والآراء بني املدار�س العلمية ظاهرة 

الإيجابي �سحية،  جانبها  واأعمق، ويف  اأو�سع  للتفكري  وفر�سة  طبيعية 

حيث ت�ساعد على البحث يف معرفة �سبب التباين، والعمل على ممار�سة 

اأدب الختالف، وتربية الطالب والطالبة على قواعد احلوار ال�سليمة، 

وتنمية الهتمام بالنقد الإيجابي البناء.

تفجر  اخلالف  ومواقف  املعرفة،  لتعميق  طريق  الآراء  يف  فالتباين 

خمزوناً هائاًل من الطاقة ميكن لفائدتها اأن تكون عظيمة يف حال كونها 

والطالبات على فن  الطالب  تدريب  يعد  لذا  موجهة وجهة �سحيحة، 

احلوار وجتنب اخل�سوع والإذعان لكل ما يطرح من الآراء خري طريق 

لتجنب الوقوع يف التهاون وال�سراعات غري املثمرة، اإ�سافة اإىل العمل 

على اإك�سابهم القدرات التي متكنهم من احلوار املثمر ومن بناء عالقة 

تعاون بناءة مع الآخرين اآخذين مفهوم امل�سلحة خطاً جوهرياً.

اإن حماولة التوفيق بني الأفكار والآراء ي�سكل منبعاً اأ�سا�ساً لالأفكار 

املبدعة واحللول املبتكرة، وذلك حني تبنى هذه املحاولة على املعرفة 

العلمية املتقدمة، وال�ستخدام الأمثل للمعلومات املتدفقة.

ومبا اأن العقل الب�سري هو الركيزة الأ�سا�س يف هذه التحولت، ومبا 

تكون  لن  متى خرجت  الآراء  واأن  تن�سب،  ل  متجددة  ميثله من طاقة 

حكراً على اأحد، فاإنه ينبغي العمل مبوجب اآليات اأدب الختالف، والتي 

من اأهمها:

ال�ستزادة  تكون  الآخ��ر، وتقبل طرحه، ففي هذا  ال��راأي  اح��رام   -

ومعرفة حقيقة ذلك الراأي.

- ل تتحرج من اإظهار راأيك وما ت�سعر به جتاه املناق�سة دون انتقاد 

اأو لوم.

- ل تدع العواطف ت�سيطر على فكرك، والتزم احليادية يف مق�سدك 

من راأي دون اآخر.

- ابذل ق�سارى جهدك يف البحث وحتري الأفكار البناءة ثم تقدم 

بها قا�سداً احلقيقة.

- الختالف حالة �سحية، فلول الختالف لبارت ال�سلع.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

التباين في الرأي طريق للمعرفة والتميز

الأطروحة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

اأو   »thesis »ماج�ستري  العلمية 

متثل   »dissertation »دكتوراه 

الدرا�سات  لطالب  بالغًة  اأهمية 

ال��ع��ل��ي��ا وي���ج���ب احل���ر����س ع��ل��ى 

ال�سحيح،  العلمي  بال�سكل  كتابتها 

كيفية  ب�سرد  عجالة  على  و�ساأقوم 

واأه���م  العلمية  ال��ر���س��ائ��ل  ك��ت��اب��ة 

بعني  تُوؤخذ  اأن  يجب  التي  النقاط 

العتبار.

علمية  اأط���روح���ة  اأي  ت��ت��ك��ون 

م����ن اأج�������زاء اأ����س���ا����س���ي���ة وه����ي: 

املقدمة   ،»Abstract« امللخ�س 

ال��ط��رق   ،»Introduction«

 ،»Methods« امل�����س��ت��خ��دم��ة 

املناق�سة   ،»Results« النتائج 

اخل���امت���ة   ،»Discussion«

.»Conclusion«

ن�سخة  عن  عبارة  هو  امللخ�س 

الأطروحة  من  وُموجزة  خمت�سرة 

العلمية ل تت�سمن اأي معادلت اأو 

باأهمية  تُبداأ  اأن  ويُف�سل  مراجع، 

حدود  يف  وتكون  املقرح  امل�سروع 

تُ�����س��رد  ك��ل��م��ة،   350 اإىل   250
وحتديد  الرئي�سية  النتائج  فيها 

الأخذ  مع  امل�ستخدمة،  الطريقة 

ب��ع��ني الع��ت��ب��ار: م��ا ه��و ال�����س��وؤال 

النتائج؟  ه��ي  م��ا  ط��رُح��ه؟  املُ���راد 

م��ا ه��ي الإج���اب���ة ع��ل��ى ال�����س��وؤال 

امللخ�س  يُكتب  اأن  يجب  املطروح؟ 

التايل: بال�ِسياق 

امل�ستخدمة.  الطرق  كتابة   1-  

كتابة   3- ال��ن��ت��ائ��ج.  ع��ر���س   2-

املناق�سة. عر�س   4- مقدمة. 

ي��ت��م ال��رك��ي��ز يف 

على:  املقدمة  جزء 

ت����ق����دمي م���و����س���وع 

الأط������������روح������������ة، 

ك��ت��اب��ة خ��ل��ف��ي��ة عن 

ال���ب���ح���ث، ال���ه���دف 

م������ن ال�����درا������س�����ة 

واأه����م����ي����ت����ه����ا، م��ا 

التي  الأ���س��ئ��ل��ة  ه��ي 

الإجابة  اإىل  تهدف 

ع���ل���ي���ه���ا، ت���ق���دمي 

من  خمت�سر  موجز 

الأخذ  مع  النتائج. 

جمل  على  احلفاظ  العتبار  بعني 

الإم��ك��ان  ق��در  ووا���س��ح��ة  ق�سرية 

فقرة  لكل  واحدة  بفكرة  واللتزام 

اإمكانية ا�ستخدام املراجع، مع  مع 

ال�ستناجات  ذك��ر  على  احل��ر���س 

النتائج. من  املقرحة  الرئي�سية 

عبارة  هي  امل�ستخدمة  الطرق 

ع���ن جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

اإج��راء  اإىل  حتتاج  والتي  للقارئ 

ذلك  يف  »مب��ا  لالأدبيات  مراجعة 

امل�������س���ادر وامل�����ع�����ادلت«، وه��ي 

القارئ  اخبار  على  تُركز  بب�ساطة 

ول  ذل��ك  مت  وك��ي��ف  فعله  مت  مب��ا 

نتائج. اأي  عر�س  ت�سمل 

يف ه��ذا اجل��زء حت��دي��داً يجب 

ال��ك��ت��اب��ة ب��و���س��وح وع���دم ال��ق��ي��ام 

ا�ستخدام  �سبب  عن  الكثري  ب�سرح 

كتابة  ميكن  كما  الطريقة.  ه��ذه 

الأ���س��ل��وب اخل��ا���س ب��ك اإم����ا يف 

ويتم  املا�سي  اأو  احلا�سر  الزمن 

ك��ذل��ك ال���س��ت��ف��ادة ال��ك��ام��ل��ة من 

البيانية،  ال��ر���س��وم 

م����ع الأخ�������ذ ب��ع��ني 

ت�سمني  الع��ت��ب��ار 

ج��م��ي��ع ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

احل�����س��اب��ي��ة ال��ت��ي 

واإذا  تطبيقها،  مت 

برنامج  هناك  ك��ان 

مكتوب،  حا�سوبي 

ف���ق���د ي���ك���ون ذل���ك 

يف  ت�سمينه  منا�سًبا 

امللحق.

النتائج  جزء  اأما 

اإج��راء  اجليد  فمن 

م��راج��ع��ة جل��م��ي��ع الأدب���ي���ات مع 

وال��ت��ي يجب  الأه����داف  ت��و���س��ي��ح 

ولي�س  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ع  تتنا�سب  اأن 

النتائج  ترتيب  ويُف�سل  العك�س، 

بحاجة  فالقارئ  الأهداف،  لدعم 

النتائج. جميع  ملعرفة 

على  بالركيز  ال��ق��ي��ام  يُف�سل 

م��ع  واإجن��������ازه  م����ا مت حت��ق��ي��ق��ه 

ذات  ال��ن��ت��ائ��ج  ج��م��ي��ع  ت�����س��م��ني 

كتابتها  مت  التي  بالأهداف  ال�سلة 

تعطي  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ط��امل��ا  م�����س��ب��ق��اً، 

املهم  م��ن  اآراًء،  ولي�ست  حقائق 

مطلق  ب��و���س��وح  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي 

التف�سريات.  عن  وف�سلها 

اأم����ا ج����زء امل��ن��اق�����س��ة يُ��ف�����س��ل 

على  البداية  كتابة  على  احلر�س 

وترتبط  ت�سيق  حتى  وا�سع  نطاق 

مناق�سة  م��ن  ت��اأك��د  ب���الأه���داف، 

من  ابداأ  تكرارها،  ولي�س  النتائج 

اأخرى  مرة  اأهدافك  تقدمي  خالل 

ملناق�سة  ن��ق��اط  ب��اإ���س��اف��ة  ق��م  ث��م 

ال��ق��ارئ  واأخ���ر  ال��ف��ردي��ة  النتائج 

ك��ي��ف مي��ك��ن��ك حت�����س��ني ج��وان��ب 

عملك.

بالفر�سيات  النتائج  ربط  حاول 

جاهداً  ح��اول  نظرك،  وجهة  من 

ال��ن��ت��ائ��ج  ت��رب��ط  ك��ي��ف  ت��ظ��ه��ر  اأن 

بطرحها.  قمت  التي  بالتف�سريات 

باأفكار  ع��م��وم��اً  املناق�سة  تنتهي 

ببيان  م��ت��ب��وًع��ا  م�ستقبلية  ع��م��ل 

ن���ه���ائ���ي ق�������س���ري يُ���ط���ل���ق ع��ل��ي��ه 

م��وج��ًزا  ي��ق��دم  وال���ذي  ال�ستنتاج 

باأكمله. للم�سروع 

على  املناق�سة  جزء  يف  احر�س 

كلما  واجلداول  الأرقام  ا�ستخدام 

اأم��ك��ن ذل���ك. اأم���ا ج���زء اخل��امت��ة 

ا�ستنتاجك  ي��ك��ون  اأن  ف��اح��ر���س 

بالتخطيط  ق��م  مت���اًم���ا،  وا���س��ح 

يجب  نتائجك.  يف  بعناية  والنظر 

الذي  العمل  اأهمية  على  الركيز 

اأي  تو�سية  اأو  واق��راح  به،  قمت 

هذا  ح��ول  مطلوب  اإ���س��ايف  عمل 

املو�سوع.

امل���ع���رف���ة  اإن  اخل�����ت�����ام،  ويف 

ال�����س��ح��ي��ح��ة ب��اأ���س��ال��ي��ب ك��ت��اب��ة 

متطلب  ه��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل 

اأ����س���ا����س���ي وم���ه���م ل��ك��ل ط��ال��ب/

ط��ال��ب��ة درا�����س����ات ع��ل��ي��ا وال��ت��ي 

مي��ك��ن م��ع��رف��ت��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا عن 

العلمية  ال��ر���س��ائ��ل  ق���راءة  ط��ري��ق 

املتعلقة  تلك  وبخا�سة  ال�سابقة 

. لتخ�س�س با

اجليولوجيا  ق�سم   � العلوم  كلية 

واجليوفيزيا

الفكرية  احل��اج��ات  من  النجاح 

لأّن  ون��ظ��راً  ل��الإن�����س��ان،  الطبيعية 

يبحث  فاإنه  للتميز  حمب  الإن�سان 

دائماً عن النجاح يف �ستى جمالت 

التي  ال���دواف���ع  وت��خ��ت��ل��ف  ح��ي��ات��ه، 

تقف خلف الرغبة يف النجاح ومن 

لتحقيق  ح��ق��اً  املُ��ه��م��ة  اخل��ط��وات 

املوازنة بني  النجاح يف احلياة هي 

�سيء  على  الركيز  وع��دم  الأم��ور 

واحد فقط.

الأ�سدقاء  م��ن  الكثري  واأن�سح 

ال��ن��ج��اح  ال���راغ���ب���ني يف حت��ق��ي��ق 

امل�ستمرة  الإرادة واملثابرة  بامتالك 

و���س��ع  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  اأولً: 

اأه�������داف ���س��غ��رية 

حياتك  ب��داي��ات  يف 

والعلمية  العملية 

واإجن���ازه���ا ب��ك��ف��اءة 

ع��ال��ي��ة ل��ت�����س��ه��م يف 

من  اإعطائك جرعة 

لال�ستمرار  ال��ث��ق��ة 

اأه���داف  اإجن����از  يف 

اأك�����ر ع��ل��ى امل���دى 

البعيد.

ث����ان����ًي����ا: ع��ل��ي��ك 

ال����س���ت���م���راري���ة يف 

اك��ت�����س��اب م��ه��ارات 

عند  تتوقف  ل  متجددة  ومعارف 

م������ا مت����ت����ل����ك م��ن 

فالعامل  معلومات، 

فيه  ت��ع��ي�����س  ال����ذي 

م��ت��غ��ري م����ن ح��ي��ث 

اأ����س���ل���وب ال��ت��ف��ك��ري 

ل������رواد ك����ل ج��ي��ل، 

ت��ع��ل��م م��ن��ه��م وخ��ذ 

م�����ن اأ����س���ال���ي���ب���ه���م 

وف����ق اإم��ك��ان��ي��ات��ك 

ومبادئك.

ث��ال��ًث��ا: اإي��ج��اب��ي��ة 

ال����ت����ف����ك����ري وه�����و 

م�������ن ال�������ع�������ادات 

والتفكري  الفعالة،  وال�سلوكيات 

على  الإن�����س��ان  ي�ساعد  الإي��ج��اب��ي 

على  وي�ساعده  م�ساكله  مواجهة 

و�سريعة. �سليمة  حلول  اإيجاد 

يكون  اأن  على  اح��ر���س  راب��ًع��ا: 

املبدعني  الأ�سخا�س  من  حميطك 

اأ�سحاب الأخالق واملبادئ العالية، 

ولي�س  ب��اأخ��الق��ك  ال��ن��ا���س  وع��ام��ل 

باأخالقهم.

الت�سرف  على  اح��ر���س  اأخ���رياً 

ومعتقداتك  قيمك  مع  ين�سجم  مبا 

احلقيقي  ال�سبب  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 

لوجودك بهذه احلياة.

كلية ال�سياحة والآثار

كيفية كتابة الرسائل العلمية

أركان النجاح في الحياة.. تجربة شخصية

د. سطام المدني

د. عالء السرابي

حدد هدفك من الدراسة
هل �ساألت نف�سك عزيزي الطالب عن هدفك الأ�سا�سي من الدرا�سة، 

الدرا�سة  مقاعد  اإىل  بك  دفعت  التي  والأ�سباب  الدوافع  يف  فكرت  هل 

وقاعات املحا�سرات!لو فعلت ذلك لوجدت عدة اإجابات ل�سوؤالك، تعتمد 

الذي  التخ�س�س  على  تعتمد  كما  طموحك،  وحجم  تفكرية  اأ�سلوب  على 

اخرته وما اإذا كنت قد اخرته باإرادتك ورغبتك اأم عك�س ذلك.

وهو  تخ�س�سي  ح�سب  ال�سوؤال  ه��ذا  على  اأجيب  �سوف  يل  بالن�سبة 

التخ�س�س تتمثل  اأ�سباب درا�ستي لهذا  اإن  »تخ�س�س اجليولوجيا« لأقول 

يف النقاط التالية:

واملناظر  اجل��ب��ال  يف  وال��ت��اأم��ل  �سبحانه  اخل��ال��ق  عظمة  يف  التفكر   -

اجليولوجية الكثرية ومنها الوديان واله�ساب والغابات وال�سهول واجلبال 

ال�سدوع  مثل  الأر���س  داخ��ل  املوجودة  الأ�سياء  واأي�ًسا  والتالل  العظيمة 

والطيات والطبقات.

في�سل ال�سلقان - جيولوجيا
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

التحدث اأمام اجلمهور اأمر مقلق 

للبع�ض،  وبدرجة مزعجة  اجتماعياً 

حتدثك  �سبب  ع��ن  النظر  وبغ�ض 

اأمام اجلمهور، فاإن الهدف الرئي�سي 

الر�سالة  اأن  �سمان  هو  للمتحدث 

تقدميها  يتم  نقلها  اإىل  ي�سعى  التي 

بطريقة وا�سحة ومفهومة ومب�سطة.

هذا  ي��اأت��ي  ق��د  للبع�ض  بالن�سبة 

ب�سكل طبيعي، ولكن بالن�سبة ملعظم 

الأم��ان  ع��دم  م�ساعر  ف��اإن  النا�ض، 

اللقاء،  وقت  عليهم  تطغى  والثقة 

على  التغلب  ميكن  فاإنه  ذل��ك،  ومع 

تقدمي  كيفية  يف  املتمثل  التحدي 

عن  ال��رائ��ع��ة  التقدميية  ال��ع��رو���ض 

ن�سائح  ع�سر  وتطبيق  اتباع  طريق 

واإر�سادات هامة.

على  حت��اف��ظ  اأن  ح����اول  اأولً: 

تقدمي ما تريد عر�سه ب�سكل ب�سيط 

�سهاًل،  التقدمي  كان  كلما  ووا�سح، 

لإدراك  مالءمة  اأكرث  اجلمهور  كان 

الر�سالة التي حتاول تقدميها.

جمهورك  اإغ���راق  جتنب  ث��ان��ي��اً: 

مبعلومات اأكرث من الالزم، ففي مثل 

احل�سور  ي�سعر  قد  الأوق���ات  ه��ذه 

املتحدث  الن�سجام مع  بامللل وعدم 

املعلومات،  من  الكثري  لو مت عر�ض 

ت��ك��ون ه��ن��اك حلقة  اأن  امل��ه��م  وم��ن 

اجلمهور  بني  و�سل 

بداية  من  واملتحدث 

احل�������دي�������ث ح���ت���ى 

نهايته.

ث����ال����ث����اً: ح�����اول 

م�����س��ارك��ة اجل��م��ه��ور 

وج����ذب����ه����م وذل�����ك 

ب��ا���س��ت��خ��دام ط��رق 

جت��ع��ل��ه��م ي�����س��ع��رون 

ب���اأن���ه���م ج������زء م��ن 

ال�����ع�����ر������ض، وي���ت���م 

ذل������ك ع����ن ط��ري��ق 

مثل  الأ�سئلة،  ط��رح 

وجهات  عن  ال�سوؤال 

اآرائهم  اإىل  ال�ستماع  اأو  نظرهم، 

النا�ض  ميتلك  ع��ادًة  واقرتاحاتهم، 

اهتماماً ق�سرياً، لذا حاول اأن تفعل 

�سيئاً تفاعلياً كل 7 اإىل 10 دقائق.

رابعاً: ا�ستخدم ال�سور اأو الر�سوم 

قدر  البيانية  الر�سوم  اأو  املتحركة 

ذل��ك،  يف  تبالغ  ل  ولكن  الإم��ك��ان، 

فُرّب �سورة تُغني عن األف كلمة. 

تقول،  فيما  �سادقاً  كن  خام�ساً: 

قبل اأن تتمكن من تقدمي اأي معلومة 

اأولً  تكون  اأن  يجب  ف��ّع��ال،  ب�سكل 

تكن  مل  اإذا  مب��و���س��وع��ك،  �سغوفاً 

الهتمام،  �سيفقد جمهورك  كذلك، 

مم�����ا ���س��ي��ج��ع��ل��ه��م 

فيك  الثقة  يفقدون 

للمعلومات  كُمقدم 

نقلها  حت���اول  ال��ت��ي 

لهم.

اأن  �ساد�ساً: حاول 

من  وتخرج  تتحرك 

ب�سكل  املن�سة  وراء 

معقول، وذلك جللب 

اإىل  احليوية  بع�ض 

التقدميي  ال��ع��ر���ض 

اخل���ا����ض ب����ك، ُك��ن 

عفوًيا ول تخف من 

النظر اإىل احل�سور، 

ذلك  تفعل  اأن  ت�ستطيع  ل  كنت  اإذا 

ل�سبب ما، فا�ستخدم يديك وتعابري 

وجهة  لتجعل  واإمي���اءات���ك  وج��ه��ك 

ع��دد  زاد  ك��ل��م��ا  ن��ظ��رك ج���ذاب���ة، 

اجلمهور، كلما زادت اإمياءاتك.

ال�سجر  تُبقي  اأن  ح��اول  �سابعاً: 

بعيًدا، وذلك عن طريق توا�سلك مع 

طريق  عن  اأف�سل  ب�سكل  اجلمهور 

اأو  ال��ه��ادف��ة  الق�س�ض  بع�ض  �سرد 

التجارب ال�سخ�سية التي من �ساأنها 

على  وت�ساعد  احل�سور  جت��ذب  اأن 

تر�سيخ املعلومة املُراد نقلها.

ث��ام��ن��اً: ُك��ن حم���اوراً ج��ي��داً، يتم 

اأف�سل اخلطابات با�ستخدام  تقدمي 

حُتا�سر  األ  ح���اول  ن��رة حم��ادث��ة، 

واقعية  اأمثلة  ا�ستخدم  جلمهورك، 

التقدميي  عر�سك  على  للحفاظ 

مثرًيا لالهتمام.

ت��ا���س��ع��اً: ���س��ت��وؤث��ر ج����ودة ون���رة 

�سوتك يف العر�ض التقدميي، �سواًء 

تطوير  حاول  ال�سلب،  اأو  بالإيجاب 

يف  دورة  اأخ���ذ  ط��ري��ق  ع��ن  نف�سك 

ا�ستئجار  اجلمهور،  اأم��ام  التحدث 

م�ساهدة  خبري،  ا�ست�سارة  م��درب، 

كيف  ح��ول  الفيديو  مقاطع  بع�ض 

ت�سبح متحدًثا اأف�سل.

ُمكثف،  ب�سكل  ت���درب  ع��ا���س��راً: 

املتمر�سني  املتحدثني  معظم  حتى 

تقدميي،  عر�ض  كل  قبل  يتدربون 

ت��درب اأم���ام امل���راآة اأو اأم���ام اأف��راد 

حت�سل  حتى  الأ�سدقاء  اأو  اأ�سرتك 

على اآرائهم ومقرتحاتهم. 

خ��ت��ام��اً، ح��ت��ى ت�����س��ل ر���س��ال��ت��ك 

اأم��ام��ه��م،  احل��دي��ث  عند  للجمهور 

اأن��ت  ت�ستمتع  اأن  ال�����س��روري  فمن 

اأولً بعر�سك التقدميي، ولحقاً ُهم 

�سوف ي�ستمتعون به اأي�ًسا. 

كلية العلوم � ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

�سهدها  التي  التطورات  ظل  يف 

ي�����س��ه��ده��ا، مل  ي����زال  ال���ع���امل ول 

موا�سيع  تثار  اأن  املعقول  من  يعد 

لكون  واآخ��ر  �سيء  بني  اخل�سومة 

الآخ����ر ح��دي��ث ع��ه��د ب��الخ��رتاع، 

وعدم متكنه من امليزات التي امتاز 

بها ال�سيء الأول، لأنه لكليهما من 

لالآخر. تتي�سر  اخل�سو�سية ما مل 

اجل�����دل  يف  ن���ف�������س���ه  الأم���������ر 

ب���ني ال��ك��ت��اب ال���ورق���ي وال��ك��ت��اب 

اختيار  يكن  مل  حيثي  الإلكرتوين، 

بينهما  للمقابلة  امل��و���س��وع  ه���ذا 

وت��رج��ي��ح اأح��ده��م��ا ع��ل��ى الآخ���ر، 

بل  باملناف�سة،  يتعلق  ل  الأم��ر  لأن 

الآتية  الأ�سطر  بالكمال،  �سلة  له 

تو�سح هذا الإجمال.

جانبًيا  ًي����ا  راأ ي��رى  م��ن��ا  ال��ك��ث��ري 

ويعتره  الإلكرتوين،  الكتاب  حول 

فمن  الإل��ك��رتوين،  للكتاب  خ�سًما 

وج��ه��ة ن��ظ��ره لي��ج��د يف ال��ك��ت��اب 

يحرم  الأوراق،  رائحة  الإلكرتوين 

و���س��وت��ه  ال�����س��ف��ح��ات  تقليب  م��ن 

على  يكتب  اأن  يقدر  ل  اجلميل، 

اأن  ي�ستطيع  ل  بالقلم،  هوام�سه 

املطلوب،  للمكان  عالمة  فيه  ي�سع 

اأو  م�سطجًعا  قراءته  له  ميكن  ل 

ي�سعر  الكتاب يف ح�سانته،  وا�سًعا 

ل  والكتاب،  القارئ  بني  بوا�سطة 

ي��ق��در ع��ل��ى امل��ط��ال��ع��ة وال��ب��ط��اري��ة 

وت�سر  الأع���ني،  تتعب  منخف�سة، 

اأ���س��ع��ت��ه ال��ب�����س��ر، الإ����س���ع���ارات 

على  الرتكيز  يف  تخل  والر�سائل 

الخ. املحتوى،، 

ميكن  ل  ال�سلبية  اجلوانب  هذه 

اإن���ك���اره���ا، وب��ال��ف��ع��ل اإن��ه��ا ت��وج��د 

ال��ك��ت��اب الإل����ك����رتوين، ول��ك��ن  يف 

يف ج���ان���ب اآخ����ر مي���ت���از ال��ك��ت��اب 

الإل��ك��رتوين مب��زاي��ا ع��دي��دة يخلو 

فلكل  الإل���ك���رتوين،  ال��ك��ت��اب  منها 

اأن الغاية  اإل  منهما مزايا وعيوب، 

على  احل�����س��ول  وه��ي  تختلف،  ل 

املعلومات واملعارف، وكذلك احلظ 

من�ساأ  وال��ق��راءة،  املطالعة  مبتعة 

وهذا  منهجيتهما،  تعدد  الختالف 

التناق�ض،  نوع  يعد من  اخلالف ل 

اإمنا هو يدل على التعدد.

اإح����دى ال�����س��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة يف 

بن�سر  ق���ام���ت   »ال����ع����رب«  ل��ن��دن 

2006م  اأكتوبر   18 بتاريخ  مقال 

هذا  حول  مرزوقي،  حكيم  للكاتب 

الورقي  »الكتاب  بعنوان  املو�سوع 

افرتا�سي  ج��دل  الإل��ك��رتوين..  اأم 

اأخطئ  ول  ي��ق��راأون«،  ل  ق��راء  بني 

عن  ي��ع��ر  ال��ع��ن��وان  اإن  ق��ل��ت  اإذا 

وجه  على  ال�����س��راع  ه��ذا  حقيقة 

اأك���م���ل، وه���ذا ه��و خ��ال���س��ة ه��ذه 

اخل�سومات.

ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ف��ي��ه: »ال��ك��ث��ري 

كال  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اأن  على  يُجمع 

ال��ك��ت��اب��ني، ه��ي ع��الق��ة ت��ك��ام��ل ل 

الورقي  فالكتاب  تناف�ض،  عالقة 

بع�سهما  ي��ك��ّم��الن  والإل���ك���رتوين 

ميزاته  منهما  واحد  فلكل  البع�ض، 

و�سلبياته«. واإيجابياته 

ث��م اأت��ب��ع ق���ائ���اًل: »امل�����س��ك��ل��ة مل 

املقارنة  جم��رد  عند  تتوقف  تعد 

كتاب  بني  املفا�سلة  اأو  املقاربة  اأو 

ورق����ي واآخ����ر اإل���ك���رتوين، ب��ل يف 

الرتاجع  هذا  اأمام  نف�سها  القراءة 

املرعب واملخيف عن القراءة، حتى 

الأرقام مفزعة«. باتت 

تقرير  ح�����س��ب  الأرق�����ام  ت�����س��ري 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة ال�����س��ادر عن 

ن�سيب  اأن   ،2003 عام  اليون�سكو 

كتاب  القراءة  حيث  من  عربًيا   80
الأوروب���ي  امل��واط��ن  بينما  واح���د، 

ال�����س��ن��ة،  يف  ك���ت���اًب���ا   35 ي����ق����راأ 

وامل��واط��ن الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ق��راأ 40 

ك��ت��اًب��ا، ورغ���م ال��ف��ارق ال��ك��ب��ري يف 

العربي  للمواطن  ال��ق��راءة  ن�سيب 

يعتر  اأن��ه  اإل  ب��الأوروب��ي،  مقارنة 

حيث  احل��ايل،  الوقت  من  اأف�سل 

وهو  فقط  �سفحة  ربع  اإىل  تراجع 

وا�سح،  الكالم  اإذن  كارثي.  معدل 

نوعي  اأح���د  يف  لي�ست  وامل�سكلة 

نف�سها،  ال��ق��راءة  يف  ب��ل  ال��ك��ت��اب، 

ل���ذا امل��ط��ل��وب ه��و ال��ق�����س��اء على 

التغلب  ك��ان  ���س��واء  الأزم����ة،  ه��ذه 

عليها من خالل الكتاب الورقي اأو 

الإلكرتوين. الكتاب 

ينفرد  ال��ت��ي  اخل�����س��ائ�����ض  م��ن 

قليل  اأن��ه  الإل��ك��رتوين  الكتاب  بها 

ال�سعر،  وقليل  للطباعة،  التكلفة 

الآلف  يقراأه  جماًنا،  يوفر  وعامة 

ينت�سر  واح���د،  اآن  يف  ال��ق��راء  م��ن 

ب�سع  يف  العامل  اأنحاء  يف  ب�سرعة 

ثواٍن، تكتب املالحظات عليه، يغري 

كبري  اإىل  �سغري  من  اخل��ط  حجم 

اأو  الفيديو  اإطالق  ميكن  والعك�ض، 

الآدي���و م��ن ال��راب��ط، وك��ذل��ك فتح 

ال���رواب���ط اخل��ارج��ي��ة الإث��رائ��ي��ة، 

ب��ا���س��ت��خ��دام ن�����س��خ��ة واح�����دة يف 

ط��الب  ي�ستفيد  ال��ذك��ي  ال��ف�����س��ل 

لقراءته  يحتاج  ل  كلهم،  الف�سل 

يف  مطالعته  ميكن  كما  �سوء،  اإىل 

وما  والرحالت  والقطار  البا�سات 

ا�ستحياء،  ب��دون  تقراأه  ذل��ك،  اإىل 

اأن���ك  ي��ع��ت��ق��د  اإل���ي���ك  ال��ن��اظ��ر  لأن 

بجوالك. من�سغل 

ول  وثقل،  وزن  له  لي�ض  اأنه  كما 

واحل��م��ل، ول  ال��ن��ق��ل  اإىل  ي��ح��ت��اج 

حتتاج اإىل ا�ستعارته من املكتبة، ثم 

اإرجاعه، ل متزق اأوراقه، فبالتايل 

ل جتر على دفع غرامة، ل يحتاج 

ل  ال�سوارع،  اأ���س��واء  اإىل  لقراءته 

الخ. ن�سخه،،،  تندثر 

لال�ستفادة  ع��دي��دة  فر�ض  ثمة 

تتزايد  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الكتب  م��ن 

على فر�ض الكتب الورقية، ل�سيما 

لغر�ض  اأخ��رى  دول  اإىل  للمبتعثني 

ل  اأن��ه��م  امل��ع��روف  ف��م��ن  التعليم، 

لغتهم،  ومطابع  مكتبات  ي��ج��دون 

ال��ك��ت��ب  اإىل  ي�����س��ط��رون  ه���م  ث���م 

الإلكرتونية التي تكون حاًل وحيًدا 

امل�سكلة. لهذه 

اأو  امل��ق��ارن��ة  اأم���ر  ي�سغلنك  ل 

امل��ف��ا���س��ل��ة ب���ني اأح�����د ال��ن��وع��ني 

يتعلق  ل  الأم���ر  لأن  الآخ���ر،  على 

اإطالًقا. باملناف�سة 

اأ�سعد يا�سر 

ق�سم اللغة  كلية الآداب – 

العربية

10 إرشادات في فن اإللقاء ومواجهة الجمهور

جدل افتراضي  بين الكتاب الورقي واإللكتروني

د. سطام المدني

األثر االجتماعي واالقتصادي لألخالق الحميدة
الآخرين، ويعمل  واإعجاب  ثقة  باإظهار حما�سنه وك�سب  اإن�سان  يهتم كل 

اأمام  ليظهر  اأو كالمه،  زينته  اأو  لالهتمام مبظهره  ذلك  �سبيل  البع�ض يف 

الآخرين باأف�سل واأجمل مظهر، وين�سى اأو يتنا�سى اأن زينة كل امرئ اأخالقه، 

ولقد جاء الإ�سالم ليتمم مكارم الأخالق، كما ذكر ذلك ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم، حني قال »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق«.

اجلاهلية  من  املوجودة  ال�سفات  بع�ض  على  اأبقى  الإ�سالم  جاء  حينما 

اإغاثة امللهوف واإكرام ال�سيف واإطعام اجلائع، وحارب بع�ض الأفعال  مثل 

والتفاخر  البنات  واأد  مثل  بها  الت�ساف  عن  ونهى  ال�سيئة  وال�سفات 

بالأن�ساب.

وتوؤثر الأخالق على الفرد نف�سه وعلى املجتمع، فمن الناحية املجتمعية 

تعزز الأخالق احلميدة الروابط الجتماعية وزيادة التما�سك، ويظهر ذلك 

من خالل ال�سلوكيات والأفعال احل�سنة التي يتعاملون بها فيما بينهم مما 

ين�سر املحبة وال�سالم.

كما ت�ساعد الأخالق احلميدة يف ارتقاء املجتمع كمنظومة متكاملة، ويف 

ال�سرقة والن�سب  الرذائل وامل�سكالت الجتماعية مثل  انت�سار  حمايته من 

والعتداء على الآخرين والت�سبب برتويعهم وتخويفهم، اإ�سافة لزيادة قوة 

ومنعة املجتمع اأمام املجتمعات الأخرى.

حتى من الناحية القت�سادية ت�سهم الأخالق احلميدة يف زيادة الن�ساط 

القت�سادي داخل املجتمع، لأن اأ�سحاب الأخالق احلميدة هم من ينجزون 

الأخالق يف جميع معامالتهم  اأكمل وجه، حيث تظهر هذه  اأعمالهم على 

وت�سرفاتهم مع غريهم، بينما من يت�سفون بالأخالق غري احلميدة فاإنهم 

ب�سكلها  املعامالت  ينجزون  ول  وواجباتهم  وظائفهم  اأداء  عن  يتكا�سلون 

ال�سحيح، كما اأنهم قد يعطون حقوقاً ملن ل ي�ستحقها ويحرمون اأ�سحاب 

احلقوق من حقوقهم، وهذا من �ساأنه اإ�سعاف القت�ساد.

عبدالعزيز اخلالد

الآداب
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

دائًما ما يكون للبيئة املحيطة دور 

هام يف التاأثري على تنمية القدرات 

وتغيري  للفرد  والبتكارية  الإبداعية 

ط��ري��ق��ة ت��ف��ك��ريه ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، فهي 

بناء،  اأو  ه��دم  عامل  تكون  اأن  اإم��ا 

لديهم  من  اإىل  حتتاج  واملجتمعات 

القدرة على التفكري ب�سكل خمتلف 

واتخاذ قرارات غري تقليدية ت�ساعد 

على اإن�ساء بيئات اإبداعية جاذبة.

الأم��ور  من  والبتكار  الإب��داع  اإن 

تطبيقها  اأو  حتقيقها  ي�سعب  التي 

�سرورة  م��ع  وفني  م��ايل  دع��م  دون 

وج����ود ف��ري��ق ع��م��ل ي�����س��اع��د على 

احللول  واإيجاد  الإجن���ازات  حتقيق 

للتحديات واملُعوقات.

الإبداع هو القدرة على ا�ستخدام 

اأف��ك��ار  لإي��ج��اد  امل���ه���ارات  وتطبيق 

بطريقة  مل�سكالت  حلول  اأو  جديدة 

مبتكرة »اأفكار وحلول«، اأما البتكار 

الأفكار  ا�ستخدام  على  القدرة  فهو 

الإبداعية وحتويلها اإىل اأر�ض الواقع 

»تنفيذ وتطبيق«.

اإىل  الفكرة  من  النتقال  يتطلب 

الب��ت��ك��ار ال��ن��اج��ح ق���دراً ك��ب��رياً من 

الدعم والتعاون، فعندما يكون النا�ض 

والت�سجيع،  بالإيجابية  حم��اط��ن 

والإع���ادة  امل��ح��اول��ة  اإع���ادة  ميكنهم 

اإىل  ال��و���س��ول  حتى 

بداية بناء فكرة.

ت���ع���ت���ر ث���ق���اف���ة 

الإب������داع والب��ت��ك��ار 

ن����وع����اً م����ن اأن������واع 

ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ام��ل��ة 

التي تهدف يف املقام 

ت��ع��زي��ز  اإىل  الأول 

الإب��داع��ات  وتطوير 

والب��ت��ك��ارات داخ��ل 

اأي منظومة، واإذا ما 

بال�سكل  تطبيقها  مت 

ال�����س��ح��ي��ح ف��اإن��ه��ا 

بيئة  بناء  اإىل  ت��وؤدي 

على  اإيجابي  م��ردود  ذات  تناف�سية 

اجلميع.

القدرة  من  ال�ستفادة  اأج��ل  من 

وحتويلها  الأفكار  وتوليد  الإبداعية 

يجب  م�����س��ت��دام��ة،  اب��ت��ك��ارات  اإىل 

وتعزيزهم  املنظومة  من�سوبي  دعم 

اإمكاناتهم  تطوير  من  يتمكنوا  حتى 

الإبداعية، وهذا يتطلب من ناحية، 

زي���ادة ال��ق��درة الإب��داع��ي��ة لهم من 

التخ�س�سية،  املعرفة  تطوير  خالل 

وت�سجيع  اإدارة  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

بيئة البتكار.

الإبداع لي�ض امتياًزا لفئة معينة، 

ميتلكها  ق����درة  ب���ل 

ل��ك��ن قلة  اجل��م��ي��ع، 

امل��ع��رف��ة ب��اأ���س��ال��ي��ب 

البتكار  واأ�سا�سيات 

غالباً ما متنع القدرة 

الإبداعية. كما تتاأثر 

البتكار  يف  الرغبة 

ب�سكل اإيجابي بزيادة 

القدرة على البتكار، 

التميز  يظهر  حيث 

والإب��داع مع من هم 

بالنف�ض  ث��ق��ة  اأك���ر 

واأك�����ر ا���س��ت��ع��داًدا 

ل��ت��ح��م��ل امل��خ��اط��ر 

والأكر حتفيزاً.

ل ميكن طلب البتكار دون وجود 

ك�سر  على  ال��ق��درة  لديهم  مبدعن 

والعمل  التقليدية  التفكري  م�سارات 

وحتويلها  الأف��ك��ار  تطوير  اأج��ل  من 

الواقع،  اأر���ض  على  ابتكارات  اإىل 

ا�ستحداث  على  الرتكيز  وي�ساعد 

على  والبتكار  الإب���داع  تدعم  بيئة 

م��رور  م��ع  تتاأ�سل  ثقافة  تاأ�سي�ض 

الوقت.

امل�ستدامة  البتكار  ثقافة  تتطلب 

وذلك  م�ستوى  اأعلى  على  التزاًما 

للحث على م�ساركة وتطوير الأفكار 

فعلى  م�ستمر،  ب�سكل  الب��ت��ك��اري��ة 

�سبيل املثال، تعد �سركة جوجل من 

وت�ستهر  اإبداًعا  ال�سركات  اأكر  بن 

بحقيقة اأن كل موظف ينفق حوايل 

البتكار  على  عمله  وق��ت  من   20٪

والعمل على اأفكاره اخلا�سة، ويُعتر 

هذا الإجراء فعالً للغاية لأنه يركز 

اجلانب  اأهمية  على  لف��ت  ب�سكل 

الإبداعي والبتكاري.

التفكري  ت�سجيع  مرحلة  تعتر 

ل�سرارة  النطالقة  هي  الإب��داع��ي 

التغيري والتطوير نحو بيئة اإبداعية 

حتقيق  وميكن  اأف�سل،  وابتكارية 

لقاءات  عقد  طريق  عن  مثاًل  ذلك 

ع�سف ذهني منتظمة اأو م�سابقات 

ابتكارية  حلول  بالبحث عن  تخت�ض 

مل�ساكل حمددة.

القوة  امل��ف��ت��اح لإط���الق  خ��ت��ام��اً، 

الإبداعية والبتكارية تبداأ مبكافحة 

وتطوير  وب��ن��اء  وال�سلبية  ال��روت��ن 

بطريقة  للتفكري  الالزمة  املهارات 

خمتلفة واإيجابية، »اإذا كان اجلميع 

هناك  فلي�ض  واحدة،  بطريقة  يُفكر 

من يُفكر اأ�ساًل«.

كلية العلوم � ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

SattamMadani@

وبذكاء  اأق��ل  امل��ذاك��رة بجهد  مبداأ 

الطالب  مهم جلميع  مو�سوع  اأك��ر، 

وال����دار�����س����ن، خ��ا���س��ة م���ع ق��رب 

الختبارات واندفاع الطالب للمذاكرة 

بفائدة  دون اخلروج  ل�ساعات طويلة 

قيمة، وذلك ب�سبب املذاكرة الع�سوائية.

ال��روف��ي�����س��ور م���ارت���ي ل��وب��دي��ل، 

اأ�ستاذ علم النف�ض يف جامعة بري�ض، 

ا�ستعر�ض يف اإحدى حما�سراته بع�ض 

امل�ساكل والنقاط التي تواجه الطالب 

و�سلط ال�سوء على اأهمية تقليل الوقت 

اأ�سلوبك يف  تطوير  مع  تذاكره  الذي 

نف�ض الوقت لتذاكر بذاكاء اأكر.

 30-25 ال���س��رتاح��ة:  ف���رتات   -

اأن  ي�ستطيع  التي  الفرتة  هي  دقيقة 

قبل  با�ستيعاب  الطالب  فيها  يذاكر 

قراأتها  »لقد  اإح�سا�ض  اإىل  ي�سل  اأن 

راأ�سي«  تثبت يف  ومل  م��رة  من  اأك��ر 

الطريقة  بهذه  باملذاكرة  ال�ستمرار 

يعتر �سياعاً للوقت دون فائدة.

وحتى تعيد الرتكيز الذي كنت عليه 

من قبل يجب اأن تتوقف عن املذاكرة 

املذاكرة  تعاود  ثم  دقائق  خم�ض  ملدة 

مرة اأخرى، كافئ نف�سك بال�سيء الذي 

حتبه اإذا اأمتمت جزءاً معيناً من املقرر 

ت�ستمر  اأن  حافزاً  يعطيك  ذلك  لأن 

لتنهي اجلزء الآخر.

اأو  �سلوك  لكل  امل��ذاك��رة:  مكان   -

عمل مكانه املنا�سب، وعقل الإن�سان 

بالأحداث،  الأماكن  ربط  على  يعمل 

فاملطعم مكان خا�ض لالأكل، وال�سرير 

مكان خا�ض للنوم، فاإذا اأردت املذاكرة 

على ال�سرير حتًما �ست�سعر بالنعا�ض 

اأثناء املذاكرة اأو حتى قبل اأن تبداأ.

ا�سرتاتيجية  ال��ف��ع��ال:  التعلم   -

روبن�سون اأو اخلطوات اخلم�ض جتعل 

عملية التعلم �سهلة وتي�سر على املتعلم 

قراءة املوا�سيع والن�سو�ض التي حتتويه 

ق���راءة فاح�سة ون��اق��دة، مم��ا ينمي 

وجتعل  الطلبة  عند  التفكري  عملية 

اأكر  وا�سرتجاعها  املعلومات  تذكر 

ال�سرتاتيجية  هذه  وتتكون  �سهولة، 

من خم�ض خطوات اأ�سا�سية: ت�سفح، 

ا�ساأل، اقراأ، ا�ستذكر اأو �سمع، راجع.

- �سارك املعلومة مع غريك: هناك 

مقولة تقول اأف�سل طريقة للتعلم اأن 

لغريك،  تعلمها  اأو  املعلومة  تت�سارك 

تكون  لغريك  ت�سرحها  عندما  فاأنت 

قد ثبتها يف عقلك وذهبت اإىل اأعماق 

اأبعد وكل مرة تكت�سف �سيئاً جديداً 

رمبا مل تكن تعرفه لو قراأته مبفردك.

- فن ال�ستذكار: ال�ستذكار طريقة 

ولت�سهيل  املعلومات  لتثبيت  تعليمية 

اإىل  ال�ستذكار  فن  ويهدف  تذكرها، 

ميكن  �سيغة  اإىل  املعلومات  حتويل 

للعقل الحتفاظ بها ب�سكل اأف�سل من 

لو كانت ب�سيغتها الأ�سلية، حتى اإن 

جمرد تعلم عملية التحويل قد ي�ساعد 

بدوره على نقل املعلومات اإىل الذاكرة 

طويلة املدى، وتتم عملية ال�ستذكار 

اأو  �سورة  اأو  مبوقف  املعلومة  بربط 

حمادثة اأو كلمة.

عبداهلل عقالن ال�سهيبي

كليةالعلوم

تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار

طور أسلوبك يقل وقت مذاكرتك

د. سطام المدني

تنظيم الوقت أفضل طرق النجاح
العلم  لتلقي  مكان  اجلامعة  اأن  �سك  ل 

لذلك  الأك��ادمي��ي��ة،  والنقا�سات  واملعرفة 

على كل طالب جامعي اأن يغتنم وقته بكل 

ما ه�و جديد ويجعل اجلامعة املكان الذي 

ومواهبه  وذات���ه  نف�سه  على  فيه  يتعرف 

ويتََعرف على نقاط قوته و�سعفه.

اجلامعي  الطالب  يتوا�سل  اأن  ويف�سل 

النا�ض مبختلف  من  قدر ممكن  اأك��ر  مع 

امل���ج���الت وي��ت��ع��رف ع��ل��ى ال�����س��غ��ري قبل 

املحا�سرات،  بح�سور  يكتفي  ول  الكبري، 

بل  بامللل،  تغرقه  قد  وحدها  اإنها  حيث 

لال�ستمتاع  فر�سة  نف�سه  يعطي  اأن  عليه 

باملحا�سرات واملقررات الدرا�سية.

الف�سل  اأ�سباب  اأحد  من  اأن  نن�سى  ول 

يف احلياة الدرا�سية اأو اجلامعية هو الغياب، لأنه ي�سبب الإحباط والف�سل 

والرغبة يف ترك اجلامعة.

من  كثري  واإجن��از  النجاح  على  ي�ساعد  الوقت  تنظيم  ف��اإن  وقتك  نظم 

الأعمال وحتقيق الذات ودائًما اجعل هدفك اأمامك واأنت يف الطريق اإليه.

ق�سم الإعالم

حياتك كتاب وأيامك صفحات وأنت 
ن المدوِّ

ورد عن بع�ض ال�سلف اأنه قال: »لو كنتم ت�سرتون الكاغد للحفظة الكتبة 

»اأي الورق« ل�سكتم عن كثري من الكالم«. يعني: لو اأنَّ اهلل �سبحانه وتعاىل 

كلفنا باأن ن�سرتي الورق للكرام الكاتبن لي�سجلوا فيها اأعمالنا ل�سكتنا عن 

اأنها كانت  اأم املوؤمنن عائ�سة ر�سي اهلل عنها  كثري من الكالم. وورد عن 

تبعث اإىل اأخواتها بعد �سالة الع�ساء تقول لهن: »األ ترحن الكتَّاب«.

ليعلم كلٌّ منا اأن حياتنا عبارة عن كتاب و�سفحاته هي اأيامنا التي ل نزال 

نقلبها يوماً اإثر يوم وهي مت�سي من عمرنا وكل حدث منر به يكتب داخل 

الكتاب ليعر عنا، فلي�ساأل كلٌّ منا نف�سه: يا تُرى ماذا دّون يف تلك الأوراق؟ 

هل هي �سفحات فارغة ول هوية لها! اأم اأنها مليئة مبا يفرحنا وي�سرنا؟ 

اأم مبا ي�سرنا ويخجلنا؟!

اأعتقد اأن اأحدنا لو متكن من روؤية وقراءة ما ُدون يف �سحائفه منذ بلغ 

�سن التكليف؛ لبكى من �سدة الندم والأمل ول�ساأل نف�سه منده�ساً: كيف مرت 

تلك الأيام وال�سنون؟ ورمبا ينده�ض حن يرى تفا�سيل قد ن�سيها اأو مل تكن 

تخطر بباله! ما مقدمة كل �سخ�ض بكتابه الذي ميثل حياته؟ كيف بداأت وما 

هي اأروع تفا�سيلها واأ�سدها؟ وكيف �ستكون خامتته التي اأغلقت الأقالم من 

بعدها؟ وما الزهور التي فاحت يف اأو�سطه واأيام اأنارت دربه وتواريخ ت�سهد 

الروح  وعط�ست  ال�سر  وطال  الوقت  مر  مهما  بجانبه  الأمل  وجود  على 

ملاء احلب والأمل، وبالنهاية ما هي عناوين كتبنا »حياتنا« وماذا �سيطلق 

الب�سر علينا لنوقع لهم حياًة اختلطت باحلب والكره والأمل والأمل والبكاء 

وال�سحك ومفاتيح الأبي�ض والأ�سود.

جنالء الأحمدي

ق�سم التاريخ

املاء  من  {وجعلنا  تعاىل  قوله  نقراأ  كلنا 

{وكلوا  قائل  من  عزَّ  وقوله  حي}  �سيء  كل 

اإنه ل يحب امل�سرفن}  وا�سربوا ول ت�سرفوا 

لكننا ل نعطي م�ساألة تر�سيد ا�ستهالك املياه 

علمنا  رغ��م  والتفعيل،  اله��ت��م��ام  م��ن  حقها 

امنت  التي  النعم  اأعظم  من  املاء  باأن  ويقيننا 

ق����ال �سبحان�ه  ب���ها على عب��اده، حي���ث  اهلل 

{اأفراأيتم املاء الذي ت�سربون اأاأنتم اأنزلتموه من 

املزن اأم نحن املنزلون لو ن�ساء جعلناه اأجاجاً 

فلول ت�سكرون}.

املاء هو اأغلى ما متلكه الب�سرية ل�ستمرار 

كلهم  النا�ض  ذلك  يدرك  اأن  ويجب  حياتها، 

على  ي��ح��اف��ظ��وا  واأن  و���س��غ��ريه��م،  ك��ب��ريه��م 

ي�ستطيع  ل  فاملاء  ال��ه��در،  من  النعمة  ه��ذه 

اأو  احل��ي��وان  اأو  الإن�����س��ان  عنه  ي�ستغني  اأن 

اإل  طعام  ول  باملاء  اإل  �سراب  فال  النبات، 

اإل باملاء  اإل باملاء ول دواء  باملاء ول نظافة 

باملاء،  اإل  �سناعة  ول  باملاء  اإل  زراع��ة  ول 

فاملاء مل تنق�ض قيمته �سواء بتقدم الب�سرية 

اأو بتاأخرها بل قد زادت حتى �سار احلديث 

م��ت��ك��رراً ع��ن الأم���ن امل��ائ��ي وال�����س��راع على 

موارده.

وم�سدر  ال��دول��ة  اقت�ساد  عماد  هو  وامل��اء 

الب�سرية  وت��زده��ر  تتقدم  فبتوافره  رخائها، 

وبن�سوبه و�سح موارده حتل الكوارث والنكبات، 

لهذا يجب علينا اأن نتكاتف ونقف وقفة واحدة 

الإن�سان املعا�سر  املياه، فقد و�سل  �سد هدر 

من  قيا�سية  اأرق���ام  اإىل  للماء  ا�ستهالكه  يف 

الإ�سراف وبخا�سة ما ي�سرف يف ال�ستحمام 

واملراحي�ض وال�سباحة و�سقي احلدائق.

خالد العبدالعزيز

الآداب

ترشيد المياه 
واجب وطني

محمد الحلبي



مشاركتك في األنشطة الطالبية تعزز 
خبرتك ومهاراتك

يبذل  �أن  �جلامعي  �لطالب  يف  �لأ�صل 

�أق�صى جهده و�جتهاده يف مو�ده �لدر��صية 

على  ويح�صل  و�لف�صول  �ملقرر�ت  ليجتاز 

للحياة  ويتهياأ  نف�صه  ويبني  ع��اٍل،  معدل 

�لعملية، وهذ� �صيء جميل وممتع ويعرفه 

يتنا�صاه  �أو  يجهله  �ل���ذي  لكن  �جلميع، 

بع�ض �لطالب �جلامعيني هو �أن �ملقرر�ت 

�لدر��صية ل تكفي وحدها لتاأهيلك ل�صوق 

�لعمل وجعلك مناف�صاً ومميز�ً.

ل��ق��د �أع���ل���ن وزي����ر �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لجتماعية عن �إطالق �لوز�رة 450 �ألف 

وظيفة يف �لفرتة �لقريبة �ملقبلة، فهل �أنت، 

عزيزي �لطالب، م�صتعد وموؤهل لها؟!

دعني �ألفت �نتباهك عزيز �لطالب �إىل �أن م�صاركتك بالأن�صطة �لطالبية 

�لتي تقام يف �جلامعة ل تقل �أهمية عن جناحك يف �ملقرر�ت �لدر��صية، 

على  �لعملية  للحياة  موؤهاًل  وت�صبح  و�ملهارة  �خلربة  تكت�صب  فمن خاللها 

�أر�ض  على  وقدرتك  ذ�تك  عن  بالر�صا  ت�صعر  يجعلك  مما  �لو�قع،  �أر���ض 

�أن  �صيما  ل  م�صبقاً،  بها  ت�صعر  مل  مكانة  وخلق  و�حرت�فية  �لعمل مبهنية 

�إىل بناء جيل  �جلامعة تطلق �لعديد من �لأن�صطة و�ل��دور�ت �لتي تهدف 

ناجح ومتطور.

وتذكر د�ئماً عزيزي �لطالب �أن �لنجاح ل ياأتي نتيجة ��صتعال تلقائي لنار 

�حلما�ض، بل يجب �أن ت�صعل جذوة حما�صك بنف�صك.

�إعالم

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �صعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

ي��و�ج��ه �ل��ك��ث��ر م��ن �لأ���ص��خ��ا���ض 

لآخ��ر،  وق��ت  م��ن  �لن�صيان  م�صكلة 

وبخا�صة مع كرثة �مل�صاغل يف �حلياة 

وتقدم �ل�صن، ولكن هذ� ل يعني �أنه 

لإبطائه  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  ميكننا  ل 

قلياًل، يف حني �أن هذ� �لأمر ميكن 

�أن يكون حدثاً طبيعياً متاماً، �إل �أن 

�ُصعف �لذ�كرة وعدم تذُكر �لأحد�ث 

بدرجة  وحمرجاً  حمبطاً  يكون  قد 

كبرة لدى �لبع�ض.

�لور�ثة دور�ً يف فقد�ن  قد تلعب 

�ل���ذ�ك���رة، وب��خ��ا���ص��ة يف �حل���الت 

�ل��ع�����ص��ب��ي��ة �خل���ط���رة م��ث��ل م��ر���ض 

�إىل  يُنظر  م��ا  وغ��ال��ب��اً  �ل��زه��امي��ر، 

�جليدة  �لذكريات  ذوي  �لأ�صخا�ض 

�أنهم يتمتعون باخلربة و�لذكاء  على 

و�لكفاءة و�لعتمادية. 

لقد تبني �أن �لعلم يكت�صف ب�صكل 

بني  جديدة  رو�ب��ط  وج��ود  م�صتمر 

�لأ�صياء �لب�صيطة �لتي ميكننا �لقيام 

�لذ�كرة  قدرة  لتح�صني  يوم  كل  بها 

�لن�صائح  �أه���م  يلي  وفيما  ل��دي��ن��ا، 

وحت�صني  �لن�صيان  ملحاربة  �لفعالة 

�لذ�كرة.

ف���اإن  ج���ي���د�ً،  ب�صحتك  �ع��ت��ن��ي 

�أ����ص���ا����ض �ل����ذ�ك����رة 

�لعقل  ه��و  �جل��ي��دة 

�ل�صحي،  و�جل�����ص��م 

تتوقع  �أن  ميكنك  ل 

دماغك يف  يعمل  �أن 

�أف�صل حالته �إذ� مل 

مبا  بج�صمك  تعتني 

فيه �لكفاية.

ت����ن����اول �ل��ط��ع��ام 

وت��اأك��د  جيد  ب�صكل 

�لفيتامينات  �أن  من 

موجودة  �لأ�صا�صية 

يف نظامك. و�إذ� لزم 

�لأمر، تناول مكمالت �لفيتامينات.

��صرب �لكثر من �ملاء، فعندما ل 

ت�صرب كمية كافية من �ملاء، ي�صبح 

ج�صمك وعقلك �صعيفاً ومتعباً، �ملاء 

يجعل خ��الي��ا �ل���دم �حل��م��ر�ء �أك��رث 

ن�صاطاً ومينحك �ملزيد من �لطاقة.

�ح�صل على ق�صط كاٍف من �لنوم، 

�صحن  �ل��دم��اغ  يعيد  �ل��ن��وم  ف��اأث��ن��اء 

�ل��در����ص��ات  �أظ��ه��رت  وق��د  نف�صه، 

لتغير  �لنوم  �إىل  يحتاج  �لدماغ  �أن 

�ل��ذك��ري��ات �جل��دي��دة �إىل ذك��ري��ات 

طويلة �ملدى.

ح������اول ج���اه���د�ً 

�حل����د م���ن �ل��ت��وت��ر 

عليه،  و�ل�����ص��ي��ط��رة 

تقنيات  ����ص��ت��خ��دم 

�ل�صرتخاء �جل�صدي 

و�ل���ع���ق���ل���ي ل��ت��ق��ل��ي��ل 

م�����ص��ت��وي��ات �ل��ت��وت��ر 

لديك.

�أو  م���ه���ارة  ت��ع��ل��م 

هو�ية جديدة، �بحث 

�لتي  �لأن�صطة  ع��ن 

تبني مهار�ت جديدة 

عادًة  ت�صتخدمها  ل 

يف حياتك �ليومية.

منتظم،  ب�صكل  �لت�صُور  ��صتخدم 

�لذ�كرة  من  كبر�ً  ج��زء�ً  لأن  نظر�ً 

و�ل��ت��ذك��ر  �ل��رب��ط  ف��ي��ه��ا  تت�صمن 

ب��ال�����ص��ور، ف��م��ن �مل��ه��م ج����د�ً ب��ن��اء 

ن�صاطك  على  حافظ  �ملهارة.  هذه 

�لج���ت���م���اع���ي، ف���ال���ت���و�����ص���ل م��ع 

على  ي�صاعد  و�لتفاعل  �لأ�صخا�ض 

�ملحفاظة على عقل ن�ِصط.

ك��ذل��ك ي��ج��ب ع��ل��ي��ك �حل���د من 

على  و�حل�صول  �لكافيني  ��صتخد�م 

�لريا�صية.  �لتمارين  من  يكفي  ما 

تعلم �صيء، كرره  �إىل  عندما حتتاج 

�لتكر�ر،  خ��الل  فمن  نف�صك،  على 

�لنتباه  تركيز  على  ت�صاعد  فاإنك 

وبالتايل �إعطاء نف�صك فر�صة �أكرب 

للتذُكر.

ب��ت��ذُك��ر �لأ����ص���ي���اء غر  ت��ق��م  ل 

�ل�صرورية فهذ� عمٌل �صاق وي�صتهلك 

تُكافح من  �مل��دى، ل  ذ�ك��رة ق�صرة 

بكتابة  قم  �لأ�صياء،  كل  تذُكر  �أج��ل 

�إجن��ازه��ا يف قائمة  �مل���ر�د  �لأم���ور 

عليك  لي�ض  �لطريقة  فبهذه  مهام، 

ف�ِصلت  و�إذ�  ���ص��يء،  ك��ل  تتذكر  �أن 

ذ�كرتك، فاأنت تعرف �أين تبحث عن 

�ملعلومات �لتي حتتاجها.

بع�ض  ��صتخد�م  �إن  �لنهاية،  يف 

ذ�ت  �لب�صيطة  و�لأدو�ت  �لتقنيات 

ع��ل��ى حت�صني  ت�����ص��اع��د  �ل���ف���ائ���دة 

�أظهرت  ذل��ك، فقد  وم��ع  �ل��ذ�ك��رة، 

ومنط  �لغذ�ئي  �لنظام  �أن  �لأبحاث 

كبر  تاأثر  ولهما  �أهمهما  �حلياة 

�لذ�كرة  �أد�ء  وتطوير  حت�صني  على 

على �ملدى �لطويل.

كلية �لعلوم � ق�صم �جليولوجيا 

و�جليوفيزيا

SattamMadani@

بلد  �حلايل  ع�صرنا  يوجد يف  ل 

يف �لعامل ل يهتم بالتو��صل �لثقايف 

و�حل�صاري مع �لبلد�ن �لأخرى، بل 

و�صل �لهتمام يف بع�ض �لدول �إىل 

�أ�صا�صية  و�صيلة  �لتكنولوجيا  جعل 

ملعاجلة هذ� �جلانب و�أ�صبحت �لآلة 

متخ�ص�صة  مطورة  بر�مج  بو��صطة 

�ل��دور،  ه��ذ�  من  ي�صر  بجزء  تقوم 

و�أ�صبح �لكل يتطلع �إىل �متالك ما 

�لآيل  »�لناقل  هنا  ن�صميه  �أن  ميكن 

للثقافات و�حل�صار�ت �لأجنبية«.

�أن عملية �لرتجمة ل تتوقف  �إل 

كما  �للغوية  �ملطابقات  �إيجاد  على 

بالتاأكيد  ه��ي  ب��ل  �لبع�ض،  يعتقد 

مبعناها  فالرتجمة  ذل��ك،  من  �أبعد 

�لن�ض  ر�صالة  على  تركز  �حلقيقي 

�مل��ك��اف��ئ  ل��ن��ق��ل  وت�����ص��ع��ى  مبجملها 

�أو  �مل�صمر  �صو�ء  فيها  و�مل�صمون 

عام  ب�صكل  �لن�ض  يف  منه  �لظاهر 

باجلو�نب  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�مل��ع��رف��ي��ة 

توؤثر  �لتي  و�ملجتمعية،  و�لنف�صية 

�لرتجمة  ج���ودة  على  كبر  ب�صكل 

على  وقدرته  �ملرتجم  كفاءة  وم��دى 

�لتحكم يف هذه �لعملية.

ب��ع��ي��د�ً ع��ن �خل��و���ض يف �جل��دل 

�ل���ق���ائ���م يف م��ع��اي��ر �لأم����ان����ة يف 

�أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  ي�صعنا  �لرتجمة، 

�أن�����ص��ار �ل��ن��ظ��ري��ة �ل��ل��غ��وي��ة و�ل��ت��ي 

�لأ�صل  للن�ض  �لأمانة  تتمحور حول 

و���ص��ي��اق��ه ي��رف�����ص��ون وب�����ص��دة ما 

�لطابع  ذ�ت  �لرتجمة  خالل  يجري 

�لتاأويلي.

�لتاأويلية  �لنظرية  �أن�����ص��ار  �أم���ا 

ت��رك��ي��زه��م على  ف��ي��وظ��ف��ون ج���ل 

ذ�ته  �لوقت  يف  متنا�صني  »�ملعنى« 

للحفاظ  �صعياً  �لأ�صل  �لن�ض  بنية 

�ل��ه��دف،  للغة  �ل��ل��غ��وي  �لبعد  على 

وع��ل��ي��ه��ا، ي��ن��ت��ق��ل��ون م���ن م�����ص��ت��وى 

�لكلمات و�جلمل �إىل م�صتوى �ملعنى 

�لن�ض  فهم  مرحلة  فبعد  و�ملق�صد، 

يقوم  �ل�صياغة،  �إعادة  مرحلة  وقبل 

هي  ثانية  ذهنية  بعملية  �مل��رتج��م 

مرحلة حت�صيل �ملعنى و�ملر�د.

�ملرتجم  من  تتطلب  �ملرحلة  هذه 

ليتمكن  م��ع��ارف��ه  ك��اف��ة  ي��وظ��ف  �أن 

و�مل��ع��ن��ى  �لأث����ر  ن��ق��ل  م��ن  ب�صهولة 

�أي  دون  �ل��ك��ات��ب  وم���ر�د  �ملق�صود 

�مل��رتج��م  �إذن،  مل��ق��ا���ص��ده،  خ��ي��ان��ة 

ليتمكن  �لن�ض  يف  ينخرط  �لتاأويلي 

يف  معتمد�ً  معانيه،  ��صتخال�ض  من 

ومعرفته  �للغوية  كفاءته  على  ذلك 

�ملو�صوعية يف �آن و�حد.

ومدركاً  �أن يكون و�عياً  لذ� عليه 

تقع  �لتي  �لعظيمة  �مل�صوؤولية  لتلك 

�أن  �صاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  عاتقه  على 

باأمانتها  ترجمته  ج��ودة  م��ن  تعلي 

جتاه مقا�صد �لكاتب �أو على �لعك�ض 

متاماً فقد تودي به �إىل ما ل حتمد 

�ل�صخ�صي  �جتهاده  حال  يف  عقباه 

ي��وؤول  ك��اأن  فيه  �ملبالغ  �ل��ت��اأوي��ل  يف 

مق�صد ونو�يا �لكاتب بغر وجه حق 

�أو يالزم م�صار �لكلمات �لو�حدة تلو 

�لذي  �صياقها  عن  مبعزل  �لأخ��رى 

وردت فيه، فيقدم ترجمة ركيكة ل 

للغة  يُن�صب  لغوي  طابع  ب��اأي  تت�صم 

لدى  ق��ب��ولً  لها  ف��ال يجد  �ل��ه��دف، 

�مل�صار  ه��ذ�  ي��وؤدي  ورمب��ا  �جلمهور 

ل  مبهمة  ترجمة  خلق  �إىل  �أي�صاً 

حتمل يف طياتها �أي معنى مرت�بط 

�أو مفهوم، فيخل بذلك مب�صد�قيته 

و�أمانته جتاه �ملعنى �ملر�د.

�أخ����ذت �ل��ن��ظ��ري��ة �ل��ت��اأوي��ل��ي��ة يف 

�ل��رتج��م��ة ث��ق��اًل م��ع��ت��رب�ً يف ع��امل 

�لرتجمة و�ملرتجمني، و�صميت �أي�صاً 

لتمحورها  ن��ظ��ر�ً  �ملعنى«  »نظرية 

عليه،  و�لرتكيز  �لن�ض  معنى  ح��ول 

ويطلق عليها كذلك »نظرية مدر�صة 

باري�ض« حيث ن�صاأت �آنذ�ك.

�أن  ن��رى  �لنظرية  ه��ذه  �إط��ار  يف 

�ملرتجم ي�صعى لتقدمي ترجمة تتميز 

�لإحاطة  مع  و�لأم��ان��ة  بامل�صد�قية 

بجميع �جلو�نب �لتي من �صاأنها �أن 

ت�صبح مع�صالت يف عملية �لرتجمة، 

�لتاأويل  ملمار�صة  �أي�صاً  ي�صعى  كما 

�مل�صموح بعيد�ً عن �لهتمام بالن�صج 

�للفظي للن�ض �لأ�صل، م�صهاًل بذلك 

متكني �جلمهور �مل�صتهدف من تلقي 

تلقاه  قد  �ل��ذي  و�لأث��ر  �ملعنى  ذ�ت 

جمهور �لن�ض �لأ�صل.

عملية �لرتجمة هي عملية معقدة 

وجمالت  مناهج  عدة  ت�صمل  ج��د�ً 

حيث حتتل فيها �لوظائف �لدماغية 

و�لفكرية مكانة كبرة جد�ً يف �إمتام 

�إىل  �إ�صافة  بنجاح،  �لعملية  ه��ذه 

�لقائم  �مل��رتج��م  وم��ع��ارف  م���د�رك 

عليها، ولي�ض فقط بت�صمنها معرفة 

بل  �لعمل  بلغتي  �ملطلقة  �مل��رتج��م 

مهام  ث��ن��اي��اه��ا  يف  ك��ذل��ك  تت�صمن 

م��وؤث��رة ع��ل��ى ج��ودت��ه��ا، وه���ي �آل��ي��ة 

توظيف هذه �ملعارف و�صبل تكييفها 

خ�صم  يف  منها  �لتامة  و�ل�صتفادة 

�صر هذه �لعملية. 

وم��اري��ان  د�نيكا  �صرعت  حينما 

لتبني  �لعملية بدقة  يف در��صة هذه 

نظرية د�عمة لها، تفرعن بعيد�ً عن 

نهج ونظريات �لرتجمة �ل�صابقة �إىل 

�لنف�ض  وعلم  �لنف�ض  علم  بعد  م��ا 

�لأع�صاب  علم  وكذلك  �لتجريبي، 

وغ���ره���ا م���ن �ل��ع��ل��وم �لإدر�ك����ي����ة 

مر�حل  وت�صمل  �ملختلفة،  و�لعلمية 

هذه �لنظرية �لتي تهدف �إىل تقدمي 

�ملعنى  حت���رتم  متما�صكة  ت��رج��م��ة 

ومر�د �لكاتب:

- مرحلة �لفهم: تتلخ�ض يف تاأويل 

مع  �ملر�د  معناه  و��صتخال�ض  �لن�ض 

وه��ي  ج��و�ن��ب��ه،  بجميع  �لإح���اط���ة 

بالنطالق  للمرتجم  ت�صمح  مرحلة 

من �ملعنى �لظاهر �أمامه ليغو�ض يف 

�أعماق �لن�ض ل�صتخر�ج ذلك �ملعنى 

�مل�صمر و�لقابع بني �ل�صطور.

- مرحلة حت�صيل �ملعنى و�ملر�د: 

حيث  �لتاأويلية  �لنظرية  ل��ب  ه��ي 

ي�صعى �ملرتجم فيها �إىل ��صتخال�ض 

�للغوية  �صيغة  من  وجتريده  �ملعنى 

�لأ�صل لتجنب �إ�صكالية �لتد�خل بني 

�للغتني �أو نقل تر�كيب لغة لالأخرى.

- م��رح��ل��ة �إع������ادة �ل�����ص��ي��اغ��ة: 

ع فيها �ملرتجم �ملعاين  مرحلة يُخ�صِ

قو�عد  �إىل  �لن�ض  من  �مل�صتخل�صة 

بدوره  �لهدف، وهذ�  �للغة  و�أ�صلوب 

لدى  ومفهومة  و��صحة  يجعلها  ما 

�ملتلقي، حيث يتوجب عليه �لبتعاد 

عن �لرتجمة �لتلخي�صية و�لتي حترم 

ي�صر  ما  كافة  معرفة  من  �ملتلقي 

�لأمر نف�صه مع  �لأ�صل،  �لن�ض  �إليه 

�حل�صو و�لإطناب و�لذي مبوجبه قد 

يورد معنى مل يتم ذكره يف �لأ�صل، 

يف  يوقعه  قد  ما  كل  عن  و�لبتعاد 

�إ�صكالية �لتد�خل بني �للغتني.

هاجر عبد�هلل �لقويز

ماج�صتر در��صات �لرتجمة

كلية �للغات و�لرتجمة

محاربة النسيان وتحسين الذاكرة

النظرية التأويلية ومراحل عملية الترجمة

د. سطام المدني

عبدالعزيز الجميعة
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

من  اأ�سا�سياً  وجزًءا  تربوياً  فكراً  الأكادميي  الإر�ساد  يعد 

توجيه كل طالب  اإىل  الطالبية, فهو يهدف  الرعاية  خدمات 

البيئة  مع  والتكيف  النتائج  اأف�سل  على  للح�سول  وطالبة 

تزويدهم  طريق  عن  لهم,  املتاحة  الفر�ص  واغتنام  اجلامعية 

باملهارات الأكادميية التي ترفع من حت�سيلهم العلمي و�سولً 

اجلامعية. الكفاءة  م�ستوى  اإىل  بهم 

تت�سف  مهنية  ع��الق��ة  والتوجيه  الإر���س��اد  عملية  متثل 

بهذا  ال��ق��ي��ام  على  وامل�����س��اع��دة  احل��ل  وت��ق��دمي  بامل�سداقية 

وتنظيمات  اأ�س�ص  على  تقوم  تخ�س�سية  عملية  وفق  احلل 

واإدراك  نف�سه  لفهم  والطالبة  الطالب  اأم��ام  الفر�سة  تتيح 

النمو  من  مزيد  اإىل  ويدفعه  التوافق  مينحه  ب�سكل  قدراته 

نتاجية. والإ

الطالب يف �سوء  مل�ساعدة  ال�سرية  العالقة على  تبنى هذه 

يقود  بدوره  الذي  ال�سامل  النمو  على حتقيق  وميوله  قدراته 

التعلمية. التعليمية  العملية  حت�سني  نحو  الهدف  حتقيق  اإىل 

املر�سد  م��ع  التوا�سل  اإن  وال��ط��ال��ب��ات,  ال��ط��الب  اأب��ن��ائ��ي 

على: للح�سول  الطرق  اأحد  الأكادميي 

- م��ع��رف��ة ال��ت��ق��ومي اجل��ام��ع��ي ال�����س��ن��وي, وم��واع��ي��د ب��دء 

ومواعيد  وال�سيف  والثاين  الأول  الدرا�سي  للف�سل  التدري�ص 

المتحانات. اإجراء 

بالإ�سافة  للتقديرات,  والعليا  الدنيا  احل��دود  معرفة   -

الدرا�سة. ل�سنوات  الرتاكمي  التقدير  ح�ساب  كيفية  اإىل 

- �سروط احلذف, �سروط الإ�سافة, العتذار, الن�سحاب, 

التحويل. التاأجيل,  الإنذارات, 

ت�سحيح  اإع���ادة  بطلب  التقدم  ل��ك  يحق  متى  معرفة   -

اإجابتك. اأوراق 

على  م�ساعدتك  �ساأنه  من  ما  كل  يف  والن�سح  امل�سورة   -

التي  العقبات  وتذليل  امل�سكالت,  وحل  التميز,  اإىل  الو�سول 

درا�ستك. طريق  تعرت�ص 

�سعيد  على  واج��ب��ات  م��ن  عليك  وم��ا  ل��ك  م��ا  معرفة   -

اجلامعة. داخل  �سلوكك 

العمل على حل  مع  تواجهك,  التي  املخاطر  الوقاية من   -

م�سكالت. يطراأ من  قد  ما 

ميكن  ما  على حتقيق  ي�ساعدك  فاملر�سد  الوقت,  اإدارة   -

التزامات. والوفاء مبا يجب من  من رغبات, 

على  الطالب  الأك��ادمي��ي  الإر���س��اد  ي�ساعد  اخل��ت��ام,  ويف 

اجلامعة  ج��ه��ود  وي��دع��م  ج��ه��ة,  م��ن  بكفاءة  درا���س��ت��ه  اإجن���از 

�سوق  يف  املتغريات  مواجهة  على  ق��ادري��ن  ط��الب  لتخريج 

ثانية. جهة  من  العمل 

والأكادميية التعليمية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

ما يحققه اإلرشاد األكاديمي

يف حياتنا اليومية, نواجه الكثري 

م���ن امل���واق���ف ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب منا 

بع�ص  اأم��ر,  من  اأك��ر  بني  الختيار 

وبع�سها  �سهلة,  اخل���ي���ارات  ه���ذه 

اأنها  يبدو  التي  ال��ق��رارات  �سعب, 

الأكر �سعوبة هي تلك التي تتطلب 

لأنها  التفكري,  من  اأعمق  م�ستوى 

ق��د تُغري من��ط احل��ي��اة وتُ��وؤث��ر على 

امل�ستقبل.

طريقة  ال�سليمة  القرارات  اتخاذ 

به  نولد  �سيئاً  ولي�ص  تعلُمها  ميكن 

بالفطرة, ولكنها اإجراءات وخطوات 

ال��ت��ج��ارب  م��ن  ع����ادة  تعلمها  ي��ت��م 

ويق�سد  ال�����س��خ�����س��ي��ة,  وامل���واق���ف 

باّتخاذ القرار اختيار نهج اأو طريق 

من  ع���دد  ب��ني  م��ن  معينة  اآل��ي��ة  اأو 

البدائل واخليارات املتاحة.

ق��رارات  اتخاذ  كيفية  معرفة  اإن 

اأف�سل,  املفتاح حلياة  �سحيحة هي 

ال��ق��رارات يف  اتخاذ  وال��ُق��درة على 

يف  بالثقة  وال�سعور  املنا�سب  الوقت 

مهاراتك, مُيكن اأن يوفر الكثري من 

الوقت واجتناب العديد من املتاعب.

للجميع  احل��ّظ, ميكن  ُح�سن  من 

طريق  ع��ن  اأف�سل  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ت��ط��ب��ي��ق جم��م��وع��ة م���ن ال��ن�����س��ائ��ح 

واملبالغة  الإف��راط  اإن  والإر�سادات؛ 

والتوقعات  الثقة  يف 

ي�ساعد  ما  اأه��م  من 

ق��رارات  اتخاذ  على 

غري �سائبة, فالكثري 

قد يبالغون يف تقدير 

م����ق����دار م����ا مي��ك��ن 

اإجن��ازه وحتقيقه يف 

فرتة زمنية معينة.

اأح��������������د اأه���������م 

اتخاذ  ا�سرتاتيجيات 

مراقبة  ه��ي  ال��ق��رار 

اأن  الأهداف, مبعنى 

الغر�ص  حتديد  يتم 

ب�سوؤال  ال��ق��رار  م��ن 

نف�سك ما هي بال�سبط امل�سكلة التي 

يجب حلها؟ وملاذا يجب حلها؟

من  �سليمة,  ق����رارات  ولت��خ��اذ 

الأف�������س���ل ج��م��ع ُك����ل امل��ع��ل��وم��ات 

ال�������س���روري���ة امل��رت��ب��ط��ة م��ب��ا���س��رة 

القيام  �سي�ساعدك  اإذ  بامل�سكلة, 

يجب  مل��ا  اأف�����س��ل  فهم  على  ب��ذل��ك 

توليد  يف  �سي�ساعد  ك��م��ا  ع��م��ل��ه, 

اأي�ساً  يُن�سح  اأخ��رى,  حللول  اأفكار 

لتقدير  الوقت  من  جزء  بتخ�سي�ص 

احتمالية جناحك, ويف نهاية اليوم, 

قم بتقييم تقديراتك.

اجليدة  القرارات  �سانعو  يُ��درك 

ال��ث��ق��ة  اأن  مت����ام����اً 

اأن  املُ��ف��رط��ة مي��ك��ن 

م�ساكل,  لهم  ت�سبب 

ف��ب��ال��ت��ايل ي��ق��وم��ون 

تفكريهم  ب��ت��ع��دي��ل 

و����س���ل���وك���ه���م وف���ًق���ا 

ل������ذل������ك, ع���ن���دم���ا 

�سعباً  خياراً  تواجه 

لالختيار بني قرارين 

مثاًل, يُف�سل التفكري 

الإي����ج����اب����ي����ات  يف 

اأو  وال�������س���ل���ب���ي���ات 

املحتملة  امل��خ��اط��ر 

لكل قرار على حدة, 

بالت�سرع يف مثل  اإطالقاً  يُن�سح  ول 

هذه احلالت.

اأن قراراتك غري  عندما تكت�سف 

�سحيحة, ا�ساأل نف�سك عن الأ�سباب 

اع��رتف  لح���ق���اً,  جتنبها  وح����اول 

م�ساعرك  كانت  واإذا  باأخطائك, 

تقودك ب�سكل خاطئ, قم بت�سحيح 

اخلطاأ, حتى عند اتخاذ قرار خاطئ 

اأخذ املزيد  فذلك �سوف يُحقق لك 

من احِليطة واحلذر م�ستقباًل.

ال��ت��ي ميكن  ال���درو����ص  م��ن  تعلم 

اك��ت�����س��اب��ه��ا م���ن ك���ل ق����رار خ��اط��ئ 

مراجعة  اجعل  حياتك  يف  تتخذه 

على  بها  قمت  ال��ت��ي  الخ��ت��ي��ارات 

توؤثر  قد  يومية,  ع��ادة  اليوم,  م��دار 

على  الإيجاب  اأو  بال�سلب  العاطفة 

لذا  منا�سبة,  غ��ري  ق���رارات  ات��خ��اذ 

ح���اول جت��نُ��ب ت��اأث��ري ذل���ك عليك. 

لك  املقربني  اخل��رة  ذوي  ا�ست�ِسر 

اأي قرار,  وحتدث معهم قبل اتخاذ 

لأن ذلك ي�ساعدك على التو�سل اإىل 

عند  احللول  من  متنوعة  جمموعة 

قرار  لتخاذ  خياراتك  جميع  تقييم 

نهائي, فما ندم من ا�ست�سار. توقف 

عن ال�سعي عن الكمال ول تنتظر اأن 

الثقة  فبناء  مثالياً,  �سيء  كل  يكون 

بالنف�ص والتاأين يف اتخاذ القرارات 

من اأهم ما حتتاج اإليهما.ُكن م�ستقاًل 

ُكن  حولك,  مبن  تتاأثر  ول  وحيادياً 

على ا�ستعداد لتحمل العواقب والتي 

على  اإيجاباً  اأو  �سلباً  توؤثر  اأن  ميكن 

م�ستقبلك, اأحياناً يجب عليك اتخاذ 

قرار �سيئ حتى تتجنب الأ�سواأ.

تعجبني:  جميلة  مبقولة  اأخ��ت��م 

التي  تلك  ه��ي  اللحظات  »اأ�سعب 

تعتزم فيها اتخاذ قرار يوؤملك ولكنه 

�سائب«.

كلية العلوم � ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

SattamMadani@

يعتر الدخ��ار من الأم��ور املهمة 

يف حياة الأفراد واملجتمعات, فالفرد 

قد مير يف حياته مبراحل وتقلبات 

ل يتوقعها اأو ل ي�ستطيع حتا�سيها, 

تتطلب  ال��ت��ق��ل��ب��ات  بع�ص  اأن  ك��م��ا 

وجود وفرة مالية ليتمكن الفرد من 

مواجهتها ومعاجلة اأثرها, وبالن�سبة 

التنمية  اإن  القول  ميكن  للمجتمع 

ال�ساملة تتطلب العديد من العوامل 

لتحقيقها وو�سول القت�ساد القومي 

ملرحلة النمو الذاتي.

الأف��راد على  ادخار  ن�سبة  تعتمد 

احتياجاته التي تتنوع بني �سروريات 

وكماليات, فال�سروريات هي الأمور 

التي  والأم���ور  الأ�سا�سية  احلياتية 

ي�سعب  اأو  ل��ه��ا  التخطيط  مي��ك��ن 

الإن�سان  اأن  اإىل  بالإ�سافة  توقعها 

بطبيعته تزيد احتياجاته مع تكوين 

اأ���س��رت��ه وزي���ادة ع��دده��ا, ولعل من  

لالإن�سان  الأ�سا�سية  الحتياجات 

على  لها  يخطط  اأن  ينبغي  ال��ت��ي 

�سبيل املثال �سراء م�سكن, فامل�سكن 

قد ل يتمكن الإن�سان من حتقيقه يف 

عام اأو عامني.

ال�سعوب  ثقافة  يعتر  والدخ���ار 

كما  الكرى,  ال�سناعية  ال��دول  يف 

يعتر كذلك يف بع�ص الدول العربية 

اقت�سادية  اأزم���ات  من  عانت  التي 

ثقافة  ت��ك��ون  وت��ك��اد  �سيا�سية,  اأو 

ال��دول  بقية  يف  معدومة  الدخ���ار 

دول  راأ�سها  وعلى  الغنية  العربية 

بع�ص  ل��دى  وج��وده��ا  رغ��م  اخلليج, 

فئات جمتمعها الذين يعرفون ب�سدة 

اإىل  الدخ���ار  ثقافة  على  حر�سهم 

البع�ص  وي�سميها  الق�سوى  حدودها 

من  وينطلقون  امل��ال,  وح��ب  البخل 

مبداأ »احفظ قر�سك الأبي�ص ليومك 

الأ�سود«.

�سرورة  اأ�سبح  الدخ���ار  اأن  كما 

يف  القت�سادية  الظروف  تفر�سها 

الطاقة  ا�ستخدام  وتر�سيد  التوفري 

الكهربائية واملياه وتر�سيد ا�ستخدام 

والأج��ه��زة  ال�����س��ي��ارات  مثل  ال�سلع 

الكهربائية وغريها عن طريق ح�سن 

ا�ستعمالها كل ذلك �سوف ي�ساهم يف 

ادخار ن�سبة من الدخل الأ�سا�سي.

تاأتي بعد ن�سر  اإن ثقافة الدخار 

فنبداأ  الإن��ف��اق  يف  الرت�سيد  ثقافة 

يف ن�سر هذه الثقافة من البيت اإىل 

العمل,  اإىل  اجلامعة  اإىل  املدر�سة 

جتاوز  ن�ستطيع  لن  كمجتمع  ونحن 

ثقافتي  بدون  القت�سادية  الأزم��ات 

ن�سبة  وتختلف  والدخ��ار,  الرت�سيد 

عوامل  لعدة  وفقاً  لالأ�سر  الدخ��ار 

منها حجم الدخل, ال�ستهالك الذي 

حتدده العوامل املو�سوعية كالأ�سعار 

وعدد الأفراد وامل�ستوى الجتماعي 

الظهور  كحب  ال��ذات��ي��ة  وال��ع��وام��ل 

والتمتع بالقوة واجلاه.

النزعة  اأ���س��ب��اب  اأه���م  م��ن  ل��ع��ل 

ال�ستهالكية لدى املجتمع ال�سعودي 

تتمثل يف عوامل ذاتية لدى الأفراد 

وال�سيطرة  بالقوة  �سعورهم  وه��ي 

كلما زاد ا�ستهالكهم.

وثقافة الدخار لها اأهداف عديدة 

ال�سخ�سي واملجتمعي  امل�ستوى  على 

تنمي  وعائدات  اأرب��اح  منها حتقيق 

وخلق  والوطني,  الفردي  القت�ساد 

تنمية اجتماعية وامت�سا�ص البطالة 

وحت�سني م�ستوى اخلدمات.

ومن وجهه نظري اأن اأبرز اأ�سباب 

ال��ن��زع��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة وال�����س��ل��وك 

ال�سعودي  املجتمع  لدى  التفاخري 

ثقافة الدخ����ار, وه��ذا  ه��و غ��ي��اب 

اأو�سحوا  اقت�ساديون  اإليه  اأ�سار  ما 

اأدن����ى  اح���ت���ل���وا  ال�����س��ع��ودي��ني  اأن 

وفقاً  الدخ��ار  يف  خليجياً  املعدلت 

خا�سة  ل��الدخ��ار  وطنية  ل�سكوك 

درا�سة  اأ�سارت  كما  اخلليج.  ب��دول 

ع��دد  اأن   2015 ع���ام  اق��ت�����س��ادي��ة 

البنوك  من  ال�سعوديني  املقرت�سني 

%62, وذلك ل ي�سمل �سركات  بلغ 

وموؤ�س�سات التق�سيط, وهذا يعني اإن 

ثقافة الدخار يف املجتمع ال�سعودي 

تكاد تكون منعدمة!

عوائق  معاجلة  حلول  اأب���رز  م��ن 

الدخ�����ار يف امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ع��ودي 

والتي تاأتي بها روؤية اململكة العربية 

رفع  يف  تتمثل   ,2030 ال�سعودية 

من  ال�سعودية  الأ�سر  ادخ��ار  ن�سبة 

اإجمايل الدخل من %6 اإىل 10%, 

الدخ��ار  ثقافة  بغر�ص  ياأتي  وذل��ك 

فبداية  اأولً,  الفردي  امل�ستوى  على 

املنزل  م��ن  تكون  اأن  لب��د  الدخ���ار 

تعليم الطفل على كيفية  يتم  بحيث 

توفري جزء من م�سروفه لأمر اآخر 

يريد حتقيقه.

خلود فرج ال�سهراين

ق�سم اإعالم

فن صناعة القرار

ثقافة االدخار في المجتمع السعودي

د. سطام المدني



أضواء على نظرية »الشعور الالوعي«

فرويد«  »�سيغموند  للعامل  النف�سي  التحليل  نظريات  من  العديد  تن�سب 

وتعد نظرية »ال�سعور الالوعي« اأو »العقل الباطن« اأحد اأهم النظريات التي 

الأجهزة  بجميع  يولد  الإن�سان  اأن  خاللها  من  فرويد  ويرى  عنها،  حتدث 

الع�سوية كاجلهاز اله�سمي واجلهاز الع�سبي والتنف�سي وغريها من الأجهزة 

وهي اأجهزة ملحوظة وحم�سو�سة، ولكن ما يجهله الأغلب هو اأن الإن�سان 

لديه ثالثة اأجهزة »نف�سية« غري حم�سو�سة اأو مرئية. وهذه الأجهزة ل تاأتي 

دفعة واحدة مع ولدة الإن�سان واإمنا يولد معه جهاز نف�سي واحد، بعد ذلك 

ياأتي اجلهاز الثاين ثم الثالث على حده، واأول جهاز يولد هو الـ »هو« ويعتمد 

هذا اجلهاز على مبداأ اللذة وجتنب الأمل، ونالحظ اأن الر�سيع عندما ي�سعر 

باجلوع يبداأ بالبكاء حتى ي�سعر بالثدي يف فمه فهو ل يهتم اإل بتجنب الأمل 

وال�سعور باللذة وو�سيلته الوحيدة للتعبري عن احتياجاته هي ال�سراخ وهذا 

باخت�سار عمل اجلهاز الأول. مع منو الطفل يولد جهاز اآخر وهو ما اأطلق 

عليه ا�سم »الأنا« وهو يعتمد على مبداأ الواقع، وفيه يبداأ الطفل بتعلم نوع 

من الأدب، فمثاًل اإذا �سعر باجلوع اأخرب والدته وجتيبه قائلة: انتظر قلياًل 

حتى اأنهي اإعداد الطعام، وحينها نالحظ اأن الطفل ل يبداأ بال�سراخ كما كان 

ر�سيعاً ويبداأ بالنتظار حتى تنتهي اأمه من اإعداد الطعام. بالن�سبة للجهاز 

الثالث بعد اأن يكرب الطفل قلياًل ويدخل املرحلة البتدائية اأو قبلها بقليل 

بـ »الأنا العليا«، حيث يعتمد على الأعراف  يولد لديه جهز ثالث وي�سمى 

يف  وهو  الجتماعية،  التن�سئة  من  املكت�سبة  للمجتمع  والتقاليد  والعادات 

�سراع دائم مع الـ »هو«، حيث تعمل »الأنا العليا« عمل ما ن�سميه بال�سمري 

وعمل الـ»هو« اأقرب اإىل ما ن�سميه بالو�ساو�س ال�سيطانية.وللتب�سيط اأكرث 

الـ»هو«  اأن  ل�سخ�س �سعر برغبة ارتكاب عمل حمظور، فنجد  ناأخذ مثالً 

يحثه على تنفيذ هذه الرغبة ولو كان ذلك بطريقة غري م�سروعة ترف�سها 

اأحكام وعادات املجتمع، بينما »الأنا العليا« حتاول منعه وتخويفه عن طريق 

الأحكام الدينية اأو العادات والتقاليد يف املجتمع. من هنا يبداأ ال�سراع بني 

»الـ هو« و»الأنا العليا« من ثم يتدخل اجلهاز الثاين يف حماولت لتخفيف 

ال�سخ�س،  وتوتر  قلق  زاد  كلما  ال�سراع  حدة  زادت  فكلما  ال�سراع،  حدة 

فيحاول جهاز »الأنا« حمايته من هذا ال�سراع با�ستخدام احليل الدفاعية 

اأو مبعنى اأ�سح ميكانيزمات الدفاع، وفيه تتم حماولت لإلقاء فكرة الـ»هو« 

يف العقل الباطن وذلك عن طريق اأن ميار�س الريا�سة مثاًل اأو يلعب لعبة 

فديو اأو يذهب ملقابلة اأ�سدقائه اأو غريها من الأن�سطة.

حممد ح�سني مانع اأبو�ساق

علم اجتماع

أدوار إيجابية لألندية الطالبية
يوجد يف جامعة امللك �سعود ما يزيد عن ٤٥ نادياً طالبياً، فال تخلو كلية 

اإل وبها على الأقل ناٍد اأو ناديني، وتلك النوادي مفيدة للطالب يف اكت�ساب 

املهارات اجلديدة يف تخ�س�ساتهم وتغذية ف�سولهم حول �سيء ما اأو ا�ستثمار 

اأوقات فراغهم يف ما يفيدهم. من مميزات تلك الأندية اأن كل اأع�ساء جمل�س 

اإدارتها هم الطالب وباإ�سراف من بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س، وذلك لدور 

الفعاليات  تقيم  الأندية  وتلك  النوادي،  تلك  مثل  اإجناح  الفعال يف  الطالب 

الإثرائية للطالب حول ن�ساطات النادي الذي هم ينتمون اإليه واأي�ساً بع�س 

الأندية جتري مقابالت اأو لقاءات مع اأ�سخا�س بارزين يف جمال ذلك النادي. 

على �سبيل املثال نادي الإعالم يف كلية الآداب يقيم لقاءات ودورات ب�سكل 

اأ�سبوعي يف جمال الإعالم ترثي طالب الإعالم يف جمالهم واأي�ساً ت�ست�سيف 

اأو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  �سواء  الإعــالم  ــارزة يف جمــال  ب �سخ�سيات 

التي  ال�سخ�سيات امل�سهورة يف جمال الإعالم، وبا�ستطاعتك طرح الأ�سئلة 

اأ�سكلت عليك يف جمال الإعالم و�ستجد الإجابة املر�سية من خبري يف ذلك 

املجال. ونادي الت�سويق ين�سر ما يهم الطالب يف جمال الت�سويق واأي�ساً ينظم 

دورات ولقاءات مع اأ�سخا�س ذوي خربة وباع طويل يف جمال الت�سويق. كل 

تلك الأندية لن تقوم اإل بطالب تلك الكليات، فالكل يجب اأن ي�ساهم يف تلك 

الأندية ففيها فوائد كبرية واأي�ساً م�سلية وممتعة وتك�سبك خربات جديدة يف 

جمالك الدرا�سي وتربزك اأمام النا�س.

علي الدعيلج

اإعالم

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

مــع فــو�ــســى احلــيــاة الــيــومــيــة 

يف  ومريحاً  مفيداً  الروتني  ي�سبح 

وتب�سيط  ترتيب  على  امل�ساعدة 

جــداولــنــا املــزدحــمــة، ولــكــن بني 

احلــــني والآخــــــر نــ�ــســعــر بــاملــمــل 

باأب�سط  الــقــيــام  رغــبــتــنــا  ــعــدم  وب

عليها. لتعُوِدنا  نظراً  الأمور 

قــد يــكــون الــروتــني مــريــًحــا يف 

يُ�سر  ـــه  ن اأ اإل  الأحـــيـــان،  بــعــ�ــس 

�سلباً  بالتاأثري  يت�سبب  اأن  وميكن 

الكامنة  الإبداعية  الطاقة  على 

يتاأ�سل  الوقت،  مرور  ومع  لدينا، 

يكون  فعندما  كــ�ــســره،  وي�سعب 

هناك تغيري و�سيك، غالباً ما يدّب 

داخلنا  والــهــلــع  اخلــوف  عن�سرا 

اأ�سبح  الــروتــني  بــاأن  ن�سعر  ننا  لأ

ول  حياتنا  مــن  يــتــجــزاأ  ل  جـــزءاً 

واللتزام  عنه  البتعاد  ن�ستطيع 

عن  اخلــروج  يكون  اأن  ميكن  بــه. 

فعالة  طــريــقــة  الــيــومــي  روتــيــنــك 

لــتــجــديــد منــط احلــيــاة، وكــذلــك 

على  �ــســواًء  جــديــدة،  اأفــكــار  فتح 

املهني،  اأو  ال�سخ�سي  امل�ستوى 

ــدمــا جتـــد ذهـــنـــك يــتــ�ــســتــت  ــن فــع

املتوا�سل  الــعــمــل  مــن  فــرة  بــعــد 

تــقــلــق  ل  الـــ�ـــســـاق، 

لأنها  مطمئناً  وكن 

ظـــاهـــرة طــبــيــعــيــة، 

ــــن حــــذراً  ولـــكـــن ُك

مــن ال�ــســتــمــرار يف 

ذلــــك، فــاملــوا�ــســلــة 

ـــــذه  ه ـــــل  ـــــث م يف 

ثــر  احلـــالت قــد يــوؤ

ــيــك مــن  ــاً عــل ــب ــل ــس �

جــمــيــع الـــنـــواحـــي 

والنف�سية  البدنية 

والجتماعية.

منط  تــغــيــري  اإن 

فاعلية  زيادة  على  ي�ساعد  احلياة 

بالحتفاظ  لــك  وي�سمح  الــدمــاغ 

اأحياناً،  املعلومات،  مــن  باملزيد 

اإىل  خــطــوة  الــرجــوع  اإىل  حتــتــاج 

ينا�سبك  ــا  م لكــتــ�ــســاف  ــــوراء  ال

جـــيـــداً ثـــم اإعـــــادة تــقــيــيــمــه مــرة 

اأخرى.

الروتني  ك�سر  يكون  اأن  ميكن 

لتحفيز  قوية  طريقة  عليه  املعتاد 

العادات  وك�سر  اجلديد  التفكري 

اأف�سل  ب�سكل  والتكيف  ال�سيئة 

ــل،  ــس ــ� ــالأف ــري ل ــي ــغ ــت مـــع منـــط ال

على  الركيز  حاول 

الإيجابية  اجلوانب 

عن  ابتعد  حلياتك، 

عليك  ثــر  يـُـوؤ ما  كل 

متفائاًل  ُكن  �سلباً، 

�سيء  اأي  ــدع  ت ول 

يــحــول بــيــنــك وبــني 

ال�سعيدة. اأفكارك 

اأن  حـــــــــــــــاول 

ا�ستخدام  تتجنب 

اجلــــــــــــــــــــــــــوالت 

الذكية  وال�ساعات 

نـــرنـــت لــفــرة  والإ

وعو�ساً  اليوم،  خالل  الوقت  من 

عن ذلك جّرب اجللو�س يف مقهى 

جريدة  ت�سفح  اأو  كتاب  لــقــراءة 

اأعــد  املــ�ــســي،  ريــا�ــســة  اأو مــار�ــس 

�ــســيــاء  اكــتــ�ــســاف احلــيــاة وكــل الأ

ا�ستخدام  عن  بعيداً  تقدمها  التي 

. لوجيا لتكنو ا

املخاطرة،  تتحمل  ل  كنت  اإذا 

اأي  تــفــعــل  ــن  نـــك ل اأ فــاحــتــمــالــيــة 

ــة جـــداً،  ــي �ــســيء مــثــري هـــي عــال

اأ�سياء  وا�ستك�ساف  جتربة  عليك 

ما  غالباً  الــوقــت.  طــوال  جديدة 

نحو  الب�سرية  الــعــقــول  تــنــجــذب 

حتدث  ما  وعــادًة  ماألوف،  هو  ما 

نــ�ــســف �ــســلــوكــيــاتــنــا الــيــومــيــة يف 

واملكان. الوقت  نف�س 

الوقت  من  بع�س  ق�ساء  حاول 

بها  تُقم  مل  جديدة  باأمور  والقيام 

تغيري  على  ي�ساعد  فهذا  م�سبقاً، 

بخلق  البدء  على  ويعزز  ال�سلوك 

يــجــابــيــة جـــديـــدة، كن  اإ حتـــولت 

جديدة،  �ــســيــاء  اأ وجــرب  �سجاعاً 

للح�سول  ا�ــســراحــة  ــاأخــذ  ب ُقـــم 

عــلــى بــعــ�ــس املـــرح وال�ــســتــمــتــاع 

يجعلك  بــه  ت�ستمتع  �سيء  بعمل 

اأف�سل. �سخ�ساً 

تــنــ�ــســى  ل  الـــيـــوم،  ــة  ــاي ــه ن يف 

ـــت  ن ـــك اأ ــة ب ــل ــمــث ولـــويـــاتـــك املــت اأ

وعــائــلــتــك و�ــســحــتــك و�ــســعــادتــك 

وا�ستمتع  امــرح  ختاماً،  عموماً، 

يــومــك واكــ�ــســر  ــكــل حلــظــة يف  ب

تعتقد  كنت  اإذا  التقليدي،  منطك 

الروتني  فاإن  املغامرة خطرية،  اأن 

قاتل.

كلية العلوم ـ ق�سم اجليولوجيا 

واجليوفيزيا

SattamMadani@

عليه  تقع  قد  الــواحــد  ال�سيء 

اإىل  ت�سل  خمتلفة  نظر  وجهات 

النظرات  تلك  لأن  التناق�س؛  حد 

خمتلفة،  نف�سية  بدوافع  حمكومة 

تنعك�س  متعددة  تفكري  وطــرائــق 

يقال  كما  فاحلياة  حياتنا؛  على 

اأفكارنا! �سنع  من 

ــيــه نــفــو�ــســنــا،  ــطــوي عــل ــن مـــا ت

يــدور  ومــا  قلوبنا،  ت�سمره  ومــا 

ثــره  اأ يظهر  ذلــك  كل  عقولنا،  يف 

يف  ويتحكم  �سلوكياتنا،  يف  جلياً 

اأيها   – و�سدقوين  عي�سنا،  منط 

�سقاءنا  اأو  �سعادتنا  اإن   – الكرام 

دواخلنا. من  نابعان  خياران 

ـــوا مــعــي هــــذا املــ�ــســهــد  مـــل تـــاأ

يف  العظيم  مبانيه،  يف  الق�سري 

مــعــانــيــه، وبـــدايـــة هـــذا املــ�ــســهــد 

ــن قــ�ــســر مــنــيــف لــغــنــي اأعــطــى  م

بالطعام  مليئة  �سلة  فقرياً  رجاًل 

�سد! لفا ا

اأنت  لو كنَت  املهم هنا:  ال�سوؤال 

مكان   – العزيز  الطالب  اأخــي   –
هــذا الــفــقــري، فــمــاذا �ــســيــدور يف 

ـــك، ومــــا هــي  ذهـــن

حتماً  فــعــلــك!  ردة 

اختالف  �سيح�سل 

ــــــا،  فــــــكــــــارن اأ يف 

ردة  يف  ــاقــ�ــس  ــن وت

! فعلنا

ــــــــدرون  ت ـــن اأ ـــك ل

كــيــف تــعــامــل ذلــك 

الـــفـــقـــري مــــع هـــذا 

ــد  ــق املــــــوقــــــف؟! ل

ــادر  ــم غ ابــتــ�ــســم، ث

ـــذه  ـــه الــــقــــ�ــــســــر ب

ــة الــغــذائــيــة  ــ�ــســل ال

اإىل  و�ــســل  اأن  وبــعــد  الــفــا�ــســدة، 

من  ال�سلة  اأفــرغ  املتوا�سعة  داره 

ونظفها،  الــفــا�ــســدة،  حمتوياتها 

ــع فــيــهــا اأزهــــــاراً رائــعــة  ثــم و�ــس

الــتــايل عاد  الــيــوم  اجلــمــال، ويف 

واأعطاه  الغني،  ق�سر  اإىل  الفقري 

وتزهو  عطراً  تفوح  وهــي  ال�سلة 

! جمالً

ملاذا  و�ساأله:  الغني  ا�ستغرب 

�ــســيــاء  بــالأ مليئة  �سلة  اأعــطــيــتــك 

ــم  الـــــفـــــا�ـــــســـــدة، ث

مليئة  اإيّل  تعيدها 

اجلميلة!  بالزهور 

ــفــقــري  فـــاأجـــابـــه ال

ــــكــــل ثـــــقـــــة: كــل  ب

ما  يــعــطــي  ــان  ــس ــ� ن اإ

قلبه! يف 

اأن  اأجــــمــــل  مــــا 

نـــ�ـــســـان  ــ�ــس الإ ــعــي ي

ــل هـــكـــذا قــلــب  مبــث

يُــــظــــهــــر الـــلـــطـــف 

ــــــــان  ــــــــس والإحــــــــ�

كـــعـــنـــ�ـــســـريـــن مــن 

عــنــا�ــســر احلـــيـــاة الــطــيــبــة الــتــي 

البال،  م�سريح  �ساحبها  جتعل 

ــعــيــداً، ل  ـــاً، �ــس مــبــتــ�ــســمــاً، هـــادئ

ول  املــ�ــســيــئــة،  ــواقــف  امل ت�ستفزه 

ينظر  بل  مبثلها،  الإ�ساءة  يقابل 

كــل  يف  املـــ�ـــســـرق  ـــب  اجلـــان اإىل 

قبل  اأفكاره  يراقب  حياته،  اأمور 

املحرك  قلبه  يتعهد  ت�سرفاته، 

جلـــوارحـــه، يــجــعــل مــن الأفــعــال 

ــدراً  ــغــرية الــتــلــقــائــيــة مــ�ــس ــ�ــس ال

لغريه. واإح�ساناً  لراحته، 

عــزيــزي الــطــالــب، ابــحــث عن 

بع�س  لإظـــهـــار  ــر�ــس  ــف ال بــعــ�ــس 

جربها  حولك،  هم  ملن  الإح�سان 

ـــردد، ل  ــوم، وابـــداأ بــال ت ــي مــن ال

معروفاً،  فيه  تــرى  �سيئاً  حتتقر 

قل  الـــنـــا�ـــس،  وجــــوه  ابــتــ�ــســم يف 

كثرياً«  و»اأ�سكرك  ف�سلك«  »مــن 

و»جزاك اهلل خرياً«.

ت�ستطيع  الذي  اخلري  كل  افعل 

ال�سبل  بكل  ت�ستطيع،  و�سيلة  بكل 

املمكنة، يف كل مكان تتواجد فيه، 

النا�س،  وجلميع  الأوقات،  كل  يف 

دائماً  وتذكر  ت�ستطيع،  اأنك  طاملا 

اأولئك  لي�سوا  النا�س  اأ�سعد  اأن 

اأولئك  واإمنا  املزيد،  ينالون  الذين 

املزيد. يعطون  الذين 

ــون اأحـــد  ــك ــة: عــنــدمــا ي ومــ�ــس

ــاعــده  ــس � حـــاجـــة،  زمـــالئـــك يف 

منك  يطلب  لأن  ي�سطر  اأن  دون 

امل�ساعدة.

دكتوراه – كلية الربية

فوائد كسر الروتين

نظرة إيجابية مختلفة!

د. سطام المدني

فهد الهتار



المعنى الحقيقي للنجاح
العميق،  معناها  نعي  اأن  دون  رددن��اه��ا  لطاملا  كلمة  النجاح 

كلمة  هي  بل  فح�سب،  اأح��رف  �ستة  من  كلمة  لي�ست  لأنها  رمبا 

املعنى  اأدركنا  هل  ولكن  متعددة،  وتف�سريات  عظيم  معنى  ذات 

لها؟!  احلقيقي 

حياٍة  ومن��ُط  مب�ستقبل  مرتبط  النجاح  اأن  البع�ض  يعتقد  قد 

باختالف  يختلف  وتف�سري  ج���ًدا  عميق  معنى  للنجاح  م��ع��ن، 

بهم. املحيطة  والإمكانّيات  وظروفهم  الأ�سخا�ض 

اعتقادي احلقيقي حوله يكمن يف حتقيق اأهداف لطاملا �سعينا 

من  لالأجر  طلب  �سوى  مقابل  بال  والإح�سان  التطوع  اأجلها،  من 

باأن  اإمياًنا  للغري  تعليمه  العلم من ثم  العاملن، ال�ستفادة من  رب 

له،  نذهب  مكان  كل  يف  مميزة  ب�سمة  ت��رك  ن�سره،  العلم  زك��اة 

واأ�سباب  العوائق  على  نتغلب  واأن  بعد جهد ع�سيب  الإجناز  لذة 

لنا،  طوًعا  لتكون  بنا  املحيطة  الظروف  فنغري  ونتحداها  الف�سل 

النجاح رحلة طويلة ومتعة الرحلة دائًما ما تفوق متعة الو�سول، 

فهي حتتوي الكثري من التجارب واخلربات املختلفة.

اأن  ولكن  دائًما  الأف�سل  تكون  اأن  يعني  ل  احلقيقي  النجاح 

حتب وحت�سن ما تفعل.

�شكرية يعقوب كنكار

دكتور الب�شريات

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

اإىل  الطريق  اأن  الكثريون  يعتقد 

النجاح رحلة �سعبة للغاية، نعم هي 

للجميع،  مي�سرة  لي�ست  كذلك وهي 

الذين  لالأ�سخا�ض  خم�س�سة  اإمن��ا 

حتى  للموا�سلة  ا�ستعداد  على  هم 

نهاية الطريق وبلوغ خط النهاية.

م�ستقيماً،  لي�ض  للنجاح  الطريق 

ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ح��ن��ي��ات 

اأن تُعيق  واملطبات والتي من �ساأنها 

اأو توؤخر و�سولك، النجاح هو الذي 

ا�ستثناء«  »بال  اجلميع  اإليه  ي�سعى 

ياأتي  ما  وغالباً  وحتقيقه،  لبلوغه 

على  ال��ق��درة  لديهم  الذين  لأول��ئ��ك 

روؤية الطريق والو�سول لنهايته، ولو 

بعد حن.

عندما تكون هناك اإرادة حقيقية، 

ميكن البحث عن الو�سيلة ال�سحيحة 

اأن  يجب  ما  واأول  الأه��داف،  لبلوغ 

بالرغبة يف  الل��ت��زام  ب��ه ه��و  ت��ب��داأ 

النجاح فعاًل، ففي عامل النجاح، ل 

ال�ستمرارية  ل�سمان  طريقة  توجد 

على  ت�ساعد  اأدوات  ه��ن��اك  ول��ك��ن 

ذلك،  من  اإجن��ازه،  تريد  ما  حتقيق 

ال��ذات  وتطوير  الأه����داف  حت��دي��د 

تنظيم  وح�سن  القدرات  واكت�ساف 

واإدارة الوقت.

ك��ل  وق���ب���ل  اأولً 

الطريق  ف��اإن  �سيء، 

ن��ح��و ال��ن��ج��اح ي��ب��داأ 

الأه���داف،  بتحديد 

قائمة  تكتب  فعندما 

يف  �ستبداأ  باأهدافك 

جديدة  فر�ض  روؤي��ة 

تكن  مل  احل��ي��اة  يف 

ت����راه����ا م����ن ق��ب��ل، 

و����س���ت���ج���د ن��ف�����س��ك 

ه��ذه  اإىل  ت��ن��ج��ذب 

الفر�ض تلقائياً.

م��ن امل��ه��م اأي�����س��اً 

كل  لبلوغ  التخطيط 

على  الرتكيز  مع  ح��دة،  على  هدف 

حت��دي��د الأول���وي���ات، ل تُ��رك��ز على 

اب���داأ  ال��وق��ت،  نف�ض  يف  اأه���داف���ك 

بالأهم اأولً، من املهم اأي�ساً اأن تبذل 

اأه��داف��ك،  ملتابعة  ُجهدك  ُق�سارى 

حقيقي  هدفك  اأن  �سعرت  فكلما 

حتقيق  يف  النجاح  احتمالية  ت��زداد 

هذا الهدف.

ا�ستك�سف  ل��ذل��ك،  ب��الإ���س��اف��ة 

اأن  يجب  بتطويرها،  وُق��م  قدراتك 

دائماً  نف�سك  وتُ��ط��ور  وتتعلم  تقراأ 

وب�����س��ف��ة م�����س��ت��م��رة، تَ���ع���رّف على 

م��ه��ارات��ك وق��درات��ك 

واع�����������رف ن���ق���اط 

ال�����س��ع��ف اخل��ا���س��ة 

ب��ك، ع���ادًة، ل اأح��د 

ي��ع��رتف  اأن  يُ���ري���د 

ب��ذل��ك، ول��ك��ن ت��ذَك��ّر 

مي��ك��ن��ك  ل  ب�����اأن�����ه 

نقاط  م��ن  ال��ه��روب 

ال�����س��ع��ف اخل��ا���س��ة 

بك، فيمكن اأن ت�سبح 

نقاط ال�سعف نقاط 

و�سعها  مت  اإذا  ق��وة 

وا�����س����ت����خ����دام����ه����ا 

ب������ال������ط������ري������ق������ة 

ال�سحيحة.

نقاط  م��ع��رف��ة  م��ن  ال��ه��دف  اإن 

قدر  اأم���ام  ال��ب��اب  فتح  ه��و  �سعفك 

اأك����رب م��ن ال��وع��ي وال��ت��ح�����س��ن، ل 

انظر  ذلك،  من  وبدلً  منها،  تخجل 

اإىل الأمور مبو�سوعية، وتعرف على 

واتخذ  بها  واعرتف  ال�سعف  نقاط 

ب�ساأن ما يجب فعله  قرارات واعية 

بالنف�ض  الثقة  زادت  كلما  حيالها، 

لديك، زادت احتمالية جناحك.

تتعلم  اأن  عالوًة على ذلك، يجب 

تقع  اأنك  تُ��درك  واأن  اأخطائك،  من 

فيها، يجب اأن تكون لديك ال�سجاعة 

واأل  بها  تقبل  واأن  بها  ل��الع��رتاف 

تقع يف اخلطاأ،  عندما  نف�سك  تلوم 

وابداأ  الن�سيحة اجليدة  اإىل  ا�ستمع 

مرور  ومع  الت�سحيح،  بعملية  ف��وراً 

حمالة،  ل  حكيماً  �ست�سبح  الوقت 

ب�سكل  وق��ت��ك  وتنظيم  ب����اإدارة  ُق��م 

فّعال، من خالل و�سع جدول يومي، 

الأ�سياء  كتابة  عليك  يجب  حيث 

ا�ستخدم  بها،  القيام  تخطط  التي 

الفر�ض  لغتنام  احلديثة  التقنيات 

وحتقيق النجاح.

ختاماً، اإن الطريق اإىل النجاح فيه 

واملُعوقات،  ال�سعوبات  من  العديد 

ب���داأت به  وي��ل��زم ال���س��ت��م��رار فيما 

نوع  اأي  وب��دون  وت�سميم  ع��زم  بكل 

من الرتاخي، ميكنك اأن تكون فرداً 

اتباع  خ��الل  من  احلياة  يف  ناجحاً 

اأ�سلوب حياة منتظم وب�سيط يعتمد 

على حتقيق الأهداف ب�سكل فّعال. 

»النجاح ل يُبنى على مثله، اإمنا يُبنى 

على ف�سل، اإحباط، واأحياناً كارثة«.

كلية العلوم 

ق�شم اجليولوجيا واجليوفيزيا

SattamMadani@

ال�سحيفة  بهذه  ن�سرها  مت  التي  ال�سابقة  املقالة  يف 

يحتاج  من  وال�سرتاتيجية...  »الت�سال  بعنوان  الغراء 

اإىل من؟« اأو�سحت كيف �سعت علوم الت�سال والإعالم 

مقارنة  م�ستحدثة  علوماً  باعتبارها  ال�سرتاتيجية  اإىل 

توظيف  ع��ل��ى  عملت  وك��ي��ف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  ب��ع��ل��وم 

ال�سرتاتيجية لدعم جناح اخلطط ال�سرتاتيجية للدول 

واملوؤ�س�سات، وهو ما اأثمر عن ظهور م�سطلح »الت�سال 

ال�سرتاتيجي« الذي �ساع ا�ستخدامه.

الت�سال  اأن  اإىل  ب��الإ���س��ارة  املقالة  تلك  واختتمت 

ال�سرتاتيجي هو منهج تخطيطي �سامل ي�ستخدم اأنواع 

اأو  اقت�سادية  اأو  اجتماعية  اأه��داف  لتحقيق  التوا�سل 

بهدف حتقيق  مبا�سر،  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  �سيا�سية 

امل�ستهدف،  اجلمهور  م�ستوى  على  الإيجابي  التغيري 

تقدمي  اأو  القرار  �سناع  على  لل�سغط  التاأييد  ك�سب  اأو 

خدمات ترتبط بالبيئة املحلية.

حديثنا  يف  بقوة  نف�سه  فر�ض  �سوؤال  هناك  وحقيقة 

ال�سرتاتيجي، خا�سة  الت�سال  ال�سابقة عن  املقالة  يف 

واأن الدول واملوؤ�س�سات تقوم بالفعل بعمليات الت�سال، 

وحتر�ض عليها، فهل هي بذلك تتوا�سل ا�سرتاتيجياً؟ اأو 

بالأحرى متى يكون ات�سال الدول اأو املوؤ�س�سات ات�سالً 

ا�سرتاتيجياً يدعم حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية؟!

لقد تناول خرباء الت�سال الإجابة على هذا ال�سوؤول، 

وذكر العديد منهم اأن الت�سال الذي تقوم به الدول اأو 

املوؤ�س�سات يكون ا�سرتاتيجياً يخدم اأهدافها على املدى 

القريب والبعيد يجب اأن يت�سمن عدد من اخل�سائ�ض؛ 

الأم����د،  ط��وي��ل  الت�����س��ال  تخطيط  ي��ك��ون  اأن  م��ن��ه��ا: 

وي������دع������م اخل���ط���ة 

ال�سرتاتيجية، ويهتم 

امل�سلحة،  باأ�سحاب 

وي��ه��ت��م ب��ال��ر���س��ال��ة 

واأثرها على اجلهات 

ويحر�ض  امل�ستهدفة، 

اأن��واع  توظيف  على 

املختلفة،  الت�����س��ال 

با�ستمرار   وي�سعي 

ل��ل��ت��اأث��ري الإع��الم��ي 

على املتلقي، وتكوين 

ويدعم  م��وؤي��د،  راأي 

الإيجابية  ال�����س��ورة 

املوؤ�س�سية،  وال�سمعة 

ولي�ض ردود اأفعال، واأن ي�سمن تدفق  واأن يكون مبادراً 

املعلومات والبيانات، ويهتم مب�سادر التمويل ل�ستمرار 

تنفيذ اخلطط.

ا�سرتاتيجياً  يكون  حتى  الت�سال  اأن  العلماء  وي��ري 

يجب اأن يتوفر فيه عدد من ال�سروط من اأهمها الآتي:

التخطيط: مبعنى بناء خطة ات�سال ي�سارك فيها   •
املعنيون، ووجود روؤية طموحة، مثل امل�ساهمة يف جناح 

املوؤ�س�سة، اأو تر�سيخ �سمعتها. 

املوؤ�س�سة  بتقدمي  الت�سال  يهتم  اأن  الهوية: مبعنى   •
وجمهورها  نحن؟«  »م��ن  بهويتها  والتعريف  لالآخرين 

امل�ستهدف »ماذا نقدم اأو ماذا نريد من اجلمهور؟».

• ال�سمعة املوؤ�س�سية: مبعنى الهتمام بن�سر مميزات 

املوؤ�س�سة »ما الذي مييزنا؟« واآراء املجتمع.

• ال�سمولية: مبعنى اأن تعرب خطة الت�سال عن كافة 
اأهداف املوؤ�س�سة، وبالقدر الذي يتطلبه كل هدف.

كافة  مع  التوا�سل  دميومة  مبعنى  ال�ستمرارية:   •
اجلهات املعنية، وعدم تباعد عمليات التوا�سل.

• الهتمام باجلمهور: مبعني فهم خ�سائ�ض اجلمهور، 
واحتياجاته، واإمكانات املوؤ�س�سة لتحقيقها.

املوؤ�س�سة،  خطة  درا�سة  مبعنى  الأولويات:  حتديد   •
لدعم  التهيئة  خطة  واإع��داد  التنفيذ،  بيئة  وت�سخي�ض 

املوؤ�س�سة  عليها  تقدم  �سوف  التي  املتوقعة  الإج��راءات 

لتحقيق اأهدافها.

• التوظيف ال�سامل: مبعنى توظيف كافة اأنواع وقنوات 
الت�سال للتاأكد من الو�سول للجمهور. 

تخدم  ر�سائل  اعتماد  مبعنى  الهادفة:  الر�سائل   •
اأهدافاً حمددة، ويتم بثها عرب قنوات وباأ�سكال متعددة.

التوقيت املنا�سب: مبعنى اختيار التوقيت املنا�سب   •
لتنفيذ كافة الإجراءات بخطة الت�سال.

• تعدد جهات التنفيذ: مبعنى م�ساركة جهات متعددة 
يف تنفيذ خطة الت�سال، وحتديد دور كل جهة.

القناع والتاأثري: مبعنى اأن الت�سال ل يهدف اإىل   •
اأهميتها،  والبيانات وغريها رغم  املعلومات  نقل  جمرد 

بل ي�سعى لإقناع املتلقي والتاأثري عليه لتخاذ موقف اأو 

�سلوك حمدد.

�سلوك  تغيري  اإىل  ي�سعى  اأن  مبعنى  �سلوك:  تغيري   •
اجلمهور اأو تكوين راأي عام موافق للدولة اأو املوؤ�س�سة.

املجتمع  ثقافة  مراعاة  مبعني  املجتمعية:  الثقافة   •

والتعبري عن نقاط اللتقاء بن املوؤ�س�سة واملجتمع.

• القيا�ض: مبعنى احلر�ض على قيا�ض جناح الر�سائل 
الإعالمية لتحقيق التاأثري املطلوب.

من  ع���دداً  ال�سرتاتيجي  الت�����س��ال  خ���رباء  وي��ح��دد 

البعيد  املدى  على  الت�سال  عملية  يف  املوؤثرة  الق�سايا 

اأنواع  الت�سال ال�سرتاتيجي عن غريه من  والتي متيز 

الت�سال  بيئة  حتليل  ت�سمل:  الق�سايا  وهذه  الت�سال، 

اأو  امل�سلحة  اأ�سحاب  وحتديد  واخلارجية،  الداخلية 

وال�سعي  املوؤ�س�سة،  اأو  الدولة  ن�ساط  من  امل�ستفيدين 

اإىل التاأثري يف الآخرين، اإ�سافة اإىل التوا�سل املجتمعي 

امل�ستمر ل�سمان احل�سول على التاأييد.

دعم  يف  ودوره  ال�سرتاتيجي  الت�سال  اأهمية  ورغم 

قد  اأنه  اإل  واملوؤ�س�سات،  للدول  ال�سرتاتيجية  اخلطط 

على  ومنها  وقدراته،  فعاليته  يف  توؤثر  �سعوبات  يواجه 

الب�سرية  الكوادر  قلة  يلي:  ما  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 

املتخ�س�سة، ونق�ض الدعم املايل لتنفيذ خطة الت�سال، 

املوؤ�س�سة عن دعم خطتها ال�سرتاتيجية،  وتخلي قيادة 

اإ�سافة   ،PMO التنفيذي  املكتب  اأع�ساء  تعاون  وقلة 

اخلارجية،  اأو  الداخلية  ال�سمعة  موؤ�سرات  لنخفا�ض 

وتدين دور الدولة اأو املوؤ�س�سة يف الق�سايا الإن�سانية اأو 

ال�سراكة املجتمعية.

ولعلي مب�سيئة اهلل اأحتدث يف مقال قادم عن �سوؤال 

»من  وه��و  ال�سرتاتيجي،  الت�سال  عمل  يف  حم��وري 

الرابح واخلا�سر يف الت�سال ال�سرتاتيجي«.

م�شت�شار اإعالمي لوكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير

@DrTahaomar

طريق النجاح ليس سهال وال مستقيمًا

متى يكون االتصال استراتيجيًا؟

د. سطام المدني

د. طه عمر



»د. الشبيلي«.. رائد اإلعالم السعودي
الإعالم  رواد  من  رائداً  ال�شبيلي  �شالح  بن  الدكتور عبدالرحمن  يعد 

نوعه،  من  الفريد  باأ�شلوبه  متيز  وعلمية  ثقافية  ومو�شوعة  ال�شعودي 

واجلميع �شهد له بذلك، وقد ولد يرحمه اهلل، يف منطقة الق�شيم عام 

1944م وتويف يوم 7/30/ 2019 »طيب اهلل ثراه«.
ابتداأ العمل الإعالمي يف التلفزيون والإذاعة، ثم ُعني يف من�شب مدير 

عام للتلفزيون ثم اأ�شبح وكياًل لوزارة الإعالم، كما عمل اأي�شاً يف جمال 

من  العديد  وا�شتلم  �شعود  امللك  جامعة  يف  اأ�شتاًذا  عمل  حيُث  التعليم، 

املنا�شب، وح�شل »رحمه اهلل« على و�شام امللك عبدالعزيز من الدرجة 

خادم  قبل  من  تكرميه  مت  حيث   »31 اجلنادرية  »مهرجان  يف  الأوىل 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.

ال�شعودي،  الإعالم  رواد  اأهم  من  ال�شبيلي  عبدالرحمن  الدكتور  يُعد 

الدكتوراه يف  �شهادة  على  يح�شل  �شعودي  اأول  وهو  اأعالمه،  من  وَعلَماً 

�شهرة  ذو  تلفزيوين  جنم  وهو   1971 �شنة  اأوهايو  جامعة  من  الإعللالم 

والأكللر  املتنوعة  بكتابته  متيز  معروف،  واأكللادميللي  وكاتب  »خم�شرم«، 

جمالية من ناحية الأ�شلوب، واأ�شدر عدة كتب، اأ�شهرها واأكرها انت�شاراً 

كتاب »اأعالم بال اإعالم« وكتاب »الإعالم يف اململكة العربية ال�شعودية«.

عمل رحمه اهلل بجد وم�شوؤولية فخدم املجتمع ال�شعودي من عدة نواٍح، 

ال�شبيلي  د.  ذكر  وقد  الريا�ض،  وتلفزيون  اإذاعة  تاأ�شي�ض  �شاهم يف  فقد 

»رحمه اهلل« يف عدة لقاءات وحوارات اأن بداية ن�شاأة التلفزيون ال�شعودي 

واجهت �شعوبات فنية قبل ظهور التكنولوجيا، وكانت �شعبة جداً مقارنة 

بالوقت احلا�شر من ناحية التقنية كالإ�شاءة واملونتاج والإخراج وو�شائل 

الت�شال وو�شائل الإعالم اجلديدة.

وبعد فرتة من م�شاهمته يف تاأ�شي�ض التلفزيون والإذاعة توىل من�شب 

ما  وتنويعه  الإعالمي  الطرح  جتديد  يف  و�شاهم  التلفزيون،  عام  مدير 

البديهة  و�شرعة  باحلنكة  والتاريخ وغريها، ومتيز  والثقافة  املعرفة  بني 

واحل�ض الإعالمي العايل.

خلّف الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي »رحمه اهلل« اإرًثا معرفياً واإعالمياً 

وثقافياً مميزاً للجميع، و�شتبقى ذكراه خالدة على مر الأزمنة، و�شيرتك 

رحيله اأثراً يف ال�شاحة الإعالمية ال�شعودية والعربية.

كيان عبداهلل

كلية الآداب ل تخ�ش�ض اإعالم

ات�شال مفاجئ

وكنت  1984م،  عللام  خللريللف  يف 

وقتها على و�شك النتهاء من درا�شة 

يف  كلللوللللورادو  بجامعة  املاج�شتري 

الهند�شية،  امل�شاريع  اإدارة  اخت�شا�ض 

املنزيل يف �شقتي  الهاتف  رن جر�ض 

وكانت  بللكللولللورادو،  بللولللدر  مبدينة 

باأن من كان على اخلط  مفاجاأة يل 

الأ�شتاذ  زميلي  ولحًقا  اأخللي  الآخللر 

فار�ض  بللن  طللارق  املتقاعد  الدكتور 

الفار�ض »اأبو فرا�ض« يف ق�شم الهند�شة 

الكيميائية بجامعة امللك �شعود، وكالنا 

ممنونان لها يف ابتعاثنا، وكان وقتها 

على و�للشللك النللتللهللاء مللن اأطللروحللة 

كوملبيا  برت�ض  جامعة  يف  الللدكللتللوراه 

بكندا.وقد حثني الأخ اأبو فرا�ض حينها 

يف  الللدكللتللوراه  لربنامج  التقدم  على 

الهند�شة املدنية بجامعة برت�ض كوملبيا 

بكندا، وكان عدد املبتعثني ال�شعوديني 

يف كندا حيتئذ قلياًل يف التخ�ش�شات 

من  الكبري  الللعللدد  خللالف  املختلفة 

جامعة  وتعترب  املللتللدربللني،  الأطللبللاء 

برت�ض كوملبيا مميزة علمًيا كما تتمتع 

مدينة فانكوفر بجمال الطبيعة وطيبة 

قبول  لدي  وقتها  وكللان  فيها،  النا�ض 

بجامعة كونكورديا يف مونرتيا بكندا 

وجامعة ليدز بربيطانيا، وكنت عازماً 

على مغادرة بولودر لكت�شاف مدينة 

خمتلفة  اأكادميية  ومنظومة  اأخلللرى 

الأكللادميللي  امللل�للشللرف  ن�شيحة  وفلللق 

جيم�ض  الربف�شور  كولورداو  بجامعة 

ديكمن املميز اأكادميًيا يف جمال اإدارة 

الهند�شية،  امل�شاريع 

واللللللذي تللخللرج على 

يلللده يف الللدرا�للشللات 

الللعللللليللا الللعللديللد من 

والقادة  الأكللادميلليللني 

الإداريللني ال�شعوديني 

هند�شة  جمللللال  يف 

واإدارة الت�شييد.

وقلللللد ا�للشللتللخللرت 

وتللللوجللللهللللت  اهلل 

جلامعة برت�ض كوملبيا 

وح�شلت  بفانكوفر 

بتوفيق من اهلل على 

درجلللة الللدكللتللوراه يف 

خالل  و�شاأتطرق  املدنية،  الهند�شة 

الأ�شاتذة  مللن  لعدد  احللللايل  املللقللال 

اجلامعيني الكرام، كما �شاأفرد مقالة 

الفار�ض  طللارق  الدكتور  عللن  اأخلللرى 

تتطرق ل�شريته العلمية املخت�شرة.

اأ�شاتذة موؤثرون:

ميللثللل اأعلل�للشللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للض 

اأي  يف  املفكرين  نخبة  اجلامعيون 

بلد، ومركز ثقل وتاأثري فكري وثقايف 

املجتمع  فئات  على  مللوؤثللر  وتنموي 

املختلفة واأي�ًشا على بع�شهم البع�ض 

اأ�شتذكر  فعندما  معي،  ح�شل  كما 

بعد  منهم  تعلمت  ممللن  اأ�للشللاتللذتللي، 

ح�شويل على الدكتوراه وهم كثريون 

و�شاأذكر هنا على �شبيل املثال من زال 

عالًقا بالذاكرة.

هلللوؤلء وغللريهللم مللن النخب من 

اأ�شحاب العلم والثقافة والأدب ورجال 

الأعمال، التقيت بهم 

يف منتديات وجمال�ض 

ثقافية جلها باململكة 

ال�شعودية،  العربية 

فللل�لللشلللاًل عللللن ملليللزة 

اللل�للشللكللن اجلللامللعللي 

والتي تتيح لك املعرفة 

بزمالء  والخلللتلللالط 

مناطق  خمتلف  مللن 

من  واأحلليللاًنللا  وطننا 

واأجنبية  عربية  دول 

جل  يف  اأ�شاتذة  وهم 

التخ�ش�شات العلمية 

والللرتبللويللة والأدبلليللة؛ 

وينمي  والتاآخي  املعرفة  يللري  مما 

النتماء اإىل الوطن وزيادة كفاءة الأداء 

لع�شو هيئة التدري�ض يف بيئة �شحية 

وترفيهية وتعليمية، ويف اأمان �شكني 

وفرته اجلامعة م�شكورة والتي بدورها 

والتدري�ض  العلمي،  البحث  تللدعللم 

رئي�شية  كللاأهللداف  املجتمع  وخللدمللة 

للجامعة، كما �شمعتها من معايل مدير 

وفق  العمر.  بدران  الدكتور  اجلامعة 

بداية  يف  تعرفت  الزمني،  الت�شل�شل 

م�شواري الأكادميي عام 1993م على 

ال�شديق الويف معايل الدكتور �شعود 

موؤ�ش�شة  رئي�ض  املتحمي،  �شعيد  بن 

اللللوزراء  جمل�ض  وع�شو  »مللوهللبللة«، 

�شابًقا، اإذ ح�شر يل حما�شرة عامة 

يف كلية الهند�شة عن تطبيقات علوم 

 Artificial ال�شطناعي  الللذكللاء 

Intelligence عندما كان هذا العلم 

نادراً وجديداً ويف بداياته،، اإل اأنه يف 

ال�شنوات الأخرية ونتيجة تقدم تقنيات 

تطبيقاته  اأ�شبحت  الآيل  احلا�شب 

اأبرزها  ومن  وناجحة  وكثرية  جتارية 

حمركات البحث يف الإنرتنت و�شناعة 

وتطبيقات   Iphone الذكي  اجلوال 

القطاعات  كللل  يف  اأخلللرى  معرفية 

التقنية والقت�شادية.

عند لقائي مبعايل الدكتور �شعود 

املتحمي حفظه اهلل، كان وقتها ع�شو 

علوم  بكلية  الللالمللع  التدري�ض  هيئة 

لنا، وكان مو�شوع  املجاورة  احلا�شب 

املحا�شرة اأعاله حمل اهتمامه كونه 

واملتخ�ش�شني  اخلريجني  اأوائللل  من 

بحثي  تعاون  وتبعه  املجال،  هللذا  يف 

م�شرتك نتج عنه ن�شر اأوراق علمية.  

يف  لحًقا  رئا�شته  حتت  عملت  كما 

الدرجة  وطنًيا من  وكللان  مهام،  عدة 

الأوىل و�شخ�شية عامة بروؤى وا�شحة 

ومتمر�ًشا بالإدارة وفائًقا بالأداء، ونتج 

عللن ذلللك ثقة ويل الأملللر بلله، وتبًعا 

فقد عزف عن عرو�ض مغرية للعمل 

بالقطاع اخلا�ض تفوق مادًيا بكثري ما 

ح�شل عليه يف العمل بالدولة.

ولعلي اأذكر بهذا املقام ابنته النجيبة 

الدكتورة ي�شرى بنت �شعود املتحمي، 

علوم  بكلية  التدري�ض  هيئة  ع�شو 

احلا�شب بجامعة امللك �شعود، والتي 

بدورها رغبت بالعمل الأكادميي تاأثراً 

�شر  »البنت  املثل  قول  وعلى  باأبيها، 

اأبيها«!... يتبع

هند�شة مدنية

مع نهاية العطلة ال�شيفية، ي�شتعد 

والللطللالللبللات يف خمتلف  الللطللالب 

لبدء عام درا�شي  الدرا�شية  املراحل 

نحو  لنطالقة  فر�شة  وهي  جديد، 

يلي  فيما  جللديللدة.  اإيجابية  بللدايللة 

اأن  اأهم ع�شر ن�شائح يجب  �شاأ�شُرد 

تُوؤخذ بعني العتبار.

اأولً: عليك اأن تُدرك جيداً قيمة العلم 

و�شرفه، فالعلم هو ثوب من اجلمال وبه 

تزين اخل�شال وهو خريٌ من املال، ولن 

تزال يف رُقي ورفعة ما دام العلم رفيقك، 

هدفك،  والتفوق  طريقك،  والجتهاد 

والتخرج بامتياز غايتك.

العام،  لهذا  اأهدافك  حدد  ثانياً: 

ركلللز علللللى اجللللوانلللب الللتللي ميكنك 

عما ل ميكنك  فيها عو�شاً  التحكم 

تغيريه، اجعل العام الدرا�شي اجلديد 

مع  وا�شحاً  تكون  لكي  رائللعللاً  وقتاً 

نف�شك ب�شاأن ما تريد حتقيقه، لي�ض 

العالمات،  اأو  الللدرجللات  يف  فقط 

ولكن من حيث العادات التي ترغب 

يف تطويرها اأو امل�شاريع التي ترغب 

يف اإكمالها، اجعل لك اأهداًفا ذكية.

الدرا�شة  بيئة  برتتيب  ُقللم  ثالثاً: 

باللوازم  قائمة  وعمل  بك  اخلا�شة 

الأ�شا�شية املطلوبة، تاأكد من اأن بيئة 

على  اخرتتها حتتوي  التي  الدرا�شة 

كل ما حتتاج اإليه واأنها منا�شبة.

رابعاً: حاول اأن تتخل�ض من التوتر 

اأن�شب  وتطبيق  باتباع  وذلللك  لديك 

الطرق وال�شرتاجتيات، كل ما عليك 

ي�شاعدك  ما  معرفة  هو  به  القيام 

على ال�شرتخاء.

خام�شاً: �شع اأف�شل اخلطط التي 

تراها منا�شبة لإدارة وقتك بطريقة 

فعالة، من اأهمها �شبط اأوقات النوم 

مينحك  فهذا  مبكراً،  وال�شتيقاظ 

وقت  والفهم  الرتكيز  على  الللقللدرة 

ال�شرح حتى تقبل املعلومات اجلديدة 

لأنلله  ال�شهر  عللن  ابتعد  واملتنوعة، 

والأع�شاب  لالأج�شام  ومتعب  مرهق 

ويُ�شعر باخلمول والك�شل ويُبطئ من 

القدرة على ال�شتيعاب.

للا: ل تللخللجللل ملللن طللرح  �للشللاد�للشً

الأ�شئلة وطلب امل�شاعدة فيما يتعلق 

بامل�شكالت التي ل تفهمها.

�شابعاً: من املهم ت�شمني التمرينات 

يكون  واأن  اليومية،  البدنية حلياتك 

لديك منط حياة ن�شط للحفاظ على 

وج�شمك،  عقلك  بني  �شحي  تللوازن 

فالعقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم.

تللنللدمللج يف  اأن  حلللللاول  ثلللاملللنلللاً: 

وخربات  مهارات  اكت�شب  الأن�شطة، 

لي�شت  فالدرا�شة  جللديللدة،  حياتية 

فقط للح�شول على درجات عالية يف 

نهاية الف�شل الدرا�شي.

حتب،  مبا  نف�شك  كافئ  تا�شعاً: 

ومهامك  بللواجللبللاتللك  قلليللامللك  عللنللد 

الدرا�شية املطلوبة منك.

عا�شراً: اعقد العزم على التغيري 

والتجديد والتح�شني مبا فيه منفعة 

وتكوين �شورة ح�شنة، وذلك بت�شحيح 

الأخلللطلللاء والإقلللللالع عللن الللعللادات 

لبلوغ  بو�شعك  مللا  ابلللذل  ال�شلبية، 

عامك  واغتنم  الرفيعة،  املنزلة  هذه 

ليكون  اأوللله،  من  اجلديد  الدرا�شي 

عاماً متميزاً، وُكن مثابراً مبادراً، ول 

توؤجل عمل اليوم اإىل الغد.

د. �شطام عبدالكرمي املدين

اأ�شتاذ اجليوفيزياء امل�شارك

ق�شم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

من املعروف اأن التقييم با�شتخدام 

 A الدرجات متعددة الفوا�شل »مثل

وB وC وD« هو من اأدوات حت�شني 

وظيفة  للله  اأن  ذلللك  التعلم،  عملية 

الطالب  تعريف  يف  تتمثل  مزدوجة، 

الوقت  نف�ض  ويف  اأدائلللله،  مب�شتوى 

قيا�ض هذا الأداء من منظور القائم 

بالتدري�ض. وثمة من يرى اأن التجارب 

الوجدانية للطالب - التي يواجهونها 

على  ت�شاعد  التقييم-   عمليات  يف 

املعروف  فمن  التعلم،  نتائج  حت�شني 

من  هللي  امل�شاعر  اأو  العواطف  اأن 

التعليمي  للللالأداء  املهمة  املللحللددات 

خالل  مللن  يقا�ض  واللللذي  للطالب 

و�شائل التقييم.

فامل�شاعر الإيجابية، مثل م�شاعر 

النجاح، هي من حمفزات التعلم مبا 

متنحه من اإح�شا�ض باملهارة يدفع اإىل 

رفع م�شتوى الأداء، فالطالب الذين 

لديهم جتارب تقييمية اإيجابية يزداد 

توجههم نحو التعمق فيما يدر�شونه 

عند  اأعلى  درجللات  على  ويح�شلون 

التقييم.

اأمًرا  تعد  الروؤية مل  اأن هذه  غري 

فهناك  بللله،  م�شلًما 

الأبحاث  من  العديد 

اإىل  ت�شري  احلديثة 

التقييم  طللللرق  اأن 

املللل�لللشلللتلللخلللدملللة يف 

اأن  ميكن  اجلامعات 

اآثللار �شارة  لها  يكون 

التعلم،  عملية  على 

والإحباط  فالنزعاج 

وخيبة الأمل؛ م�شاعر 

تللنللتللاب الللطللالب يف 

كللثللري ملللن الأحللليلللان 

نللتلليللجللة ملللمللار�للشللات 

لها  ويكون  التقييم، 

تاأثري �شلبي على قدرتهم على التعلم 

ب�شبب اآثارها ال�شلبية على املعاجلة 

القدرة  على  تنعك�ض  التي  الإدراكية 

اأو  تذكر  على  والقدرة  النتباه  على 

ا�شرتجاع املعلومات.

اإىل  التقييم  تللوؤدي طرق  قد  كما 

اإ�شعاف  واإىل  الغ�ض،  ظاهرة  وجود 

والتفكري  الللتللعللاوين  الللتللعلللللم  �شبل 

النقدي والتحفيز الأكادميي امل�شتقل، 

تقليل  من  ت�شببه  ما  اإىل  بالإ�شافة 

ملل�للشللاعللر الللثللقللة بني 

املعلمني والطالب.

وثمة من يعترب اأن 

التقييم يف حد ذاته، 

التقييم،  ولي�ض طرق 

هللو اأحلللد الأ�للشللبللاب 

للتوتر  الللرئلليلل�للشلليللة 

الطالب،  والقلق بني 

فللللنللللظللللًرا للللتلللزايلللد 

موؤ�ش�شات  تناف�شية 

فاإن  العايل،  التعليم 

يتعر�شون  الللطللالب 

ال�شغوط  مللن  ملزيد 

للللللللحللل�لللشلللول علللللى 

درجات اأعلى، وهو ما قد يزيد من 

اإجراء  عند  لديهم  التوتر  م�شتويات 

عملية التقييم؛ فالعالمات والدرجات 

التي يح�شلون عليها ت�شتخدمها هذه 

املوؤ�ش�شات لتخاذ القرارات املتعلقة 

باملنح الدرا�شية، وبنجاح الطالب اأو 

ر�شوبه اأو انتقاله اإىل امل�شتوى التايل 

من الدرا�شة.

امل�شاعر  كللل  فلي�شت  ذلللك،  ومللع 

متاًما  للتعلم،  »مفيدة«  الإيجابية 

ال�شلبية  امل�شاعر  لي�شت كل  اأنه  كما 

»�شيئة«؛ فعلى �شبيل املثال، قد توؤدي 

امل�شاعر الإيجابية مثل »الرتياح« اإىل 

انخفا�ض الدافع، يف حني اأن امل�شاعر 

ف�شل  مللن  »الللقلللللق«  مللثللل  ال�شلبية 

الختبار قد توؤدي اإىل زيادة الدافعية 

واحلما�ض والإ�شرار لتجنب مزيد من 

الإخفاقات.

لهم  يكون  اأن  للطالب  كما ميكن 

على  خمتلفة  وجدانية  اأفعال  ردود 

نف�ض املوقف ب�شبب اختالف اأهدافهم 

ال�شخ�شية، اأو م�شاعرهم جتاه اأدوات 

التقييم اأو ب�شبب اختالف  قدراتهم 

الذاتية، ف�شاًل عن تاأثري عوامل العمر 

الأكللادميللي،  والنلل�للشللبللاط  واجلن�ض 

وتاأثري العوامل الجتماعية والثقافية 

ال�شخ�شية، مثل اأ�شلوب تربية الأهل 

اقرتحت  كما  املهنية.  والطموحات 

الختالفات  اأن  الللدرا�للشللات  بع�ض 

اإىل  تللوؤدي  البيداغوجية  البيئات  يف 

عمليات  اأثللر  عن  متباينة  ت�شورات 

التقييم على ال�شتقاللية واملهارة.

عميد التطوير واجلودة

اأ�شتاذ علم املعلومات
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جامعتي في 2030
جامعتي في 2030

وثيقة معايري االعتماد

أ.د. يوسف بن عبده عسيري

تت�شمن  وثيقة  الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطني  املركز  اأ�شدر 

»الن�شخة املطورة ملعايري العتماد الرباجمي«، وذلك حر�ًشا من املركز 

على تطوير اأعماله، ومواكبة التغريات العاملية يف جمال �شمان اجلودة 

اململكة2030  روؤية  حتقيق  يف  للم�شاركة  و�شعياً  الأكادميي،  والعتماد 

وبرنامج التحول الوطني.

وقد عمل املركز الوطني للتقومي والعتماد الأكادميي على حمورين 

اأ�شا�شيني هما:

املحور الأول: تطوير معايري العتماد الأكادميي املوؤ�ش�شي والرباجمي 

على م�شتوى البكالوريو�ض.

املحور الثاين: و�شع معايري جديدة للدرا�شات العليا.

جديدة  معايري  و�شع  اأو  املعايري  تطوير  عملية  اأن  الوثيقة  وك�شفت 

للدرا�شات العليا تاأتي �شمن مبادرات اخلطة ال�شرتاتيجية لهيئة تقومي 

التعليم، والتي عملت عليها الهيئة لتحقيق ثالثة اأهداف هي: 

الهدف الأول: رفع م�شتوى اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل.

الهدف الثاين: �شمان التكامل مع الإطار ال�شعودي للموؤهالت.

الهدف الثالث: ال�شعي اإىل تقدمي نظام اعتماد �شهل التطبيق وفعال 

وموؤثر.

والعللتللمللاد  للتقومي  الللوطللنللي  املللركللز  اأن  الوثيقة  هللذه  ذكلللرت  كما 

الأكادميي، ويف �شبيل تطوير املعايري انطلق من عدة مرتكزات، اأهمها 

على  والرتكيز  العايل،  بالتعليم  العالقة  ذات  الوطنية  التوجهات  »دعم 

امللمو�ض الذي و�شلت  الن�شج  املخرجات وعلى الأثر، ومراعاة م�شتوى 

اجلللودة،  �شمان  جمللال  يف  اململكة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اإليه 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  اإعطاء م�شاحة  العاملية، مع  املمار�شات  والت�شاق مع 

العايل ملزيد من الإبداع والتميز«.

معايري  �شتة  على  الرباجمي  العتماد  معايري  وثيقة  ا�شتملت  وقد 

الربنامج  واإدارة  والأهلللداف،  الر�شالة  هي:  الربنامج،  اأن�شطة  تغطي 

و�شمان جودته، والتعليم والتعلم، والطالب، وهيئة التدري�ض، وم�شادر 

املعايري  معيار من هذه  كل  ويندرج حتت  والتجهيزات،  واملرافق  التعلم 

عدد من املحكات التي تعك�ض م�شتوى اجلودة فيه.

ولعلي عزيزي القارئ، �شوف اأ�شعى خالل عدد من املقالت القادمة 

بناًء على  »ال�شتة«  املعايري  ال�شوء على هذه  األقي  اأن  اإىل  -باإذن اهلل- 

وثيقة املركز الوطني ل�شمان اجلودة والعتماد الأكادميي، وذلك دعًما 

كليات  وتللدريللب  املعايري  هللذه  لن�شر  اجلامعة  بها  تقوم  التي  للجهود 

اجلامعة عليها مبا يي�شر عمليات العتماد الأكادميي القادمة باإذن اهلل.

وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير

أساتذة مؤثرون عرفتهم! )1ـ 2(

العودة إلى الدراسة.. نصائح وتوجيهات

جدوى التقييم في مؤسسات التعليم العالي

أ. د. جبريل العريشي

أ. د. إبراهيم الحماد
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يف ك��ث��ٍر م��ن الأح���ي���ان، احل��ي��اة 

اأو  اأح�����داث  جت��اه��ل،  اإىل  حت��ت��اج 

اأو  اأق���وال  اأو  اأ�سخا�ص  اأو  مواقف 

بتجاهل  لنف�سك  ا���س��م��ح  اأف���ع���ال. 

�سحٌر  التجاهل  ففي  املُ���ك���ِدرات، 

رائع. عّود نف�سك عليه، فهناك اأموٌر 

يف  والإط��ال��ة  التدقيق  ت�ستحق  ل 

التفكر بها اأو حتى الوقوف عندها 

واإ�ساعة الوقت عليها.

بكيفية  التجاهل  مفهوم  يتلخ�ص 

حت��وي��ل امل��واق��ف وامل�����س��ك��الت اإىل 

ويُ��ع��رّف  ب��ّن��اءة،  وت�سرفات  ح��ل��ول 

ال��ت��ج��اه��ل ب���اأن���ه ع����دم اله��ت��م��ام 

ب�سخ�ص اأو �سئ ما، واإهماله، وعدم 

اإليه  نلجاأ  ولطاملا  ن��ح��وه،  امل��ب��الة 

ا�ستقراراً.  اأك��ر  بحياة  ننعم  حتى 

وقد جند الكثر من ال�سعوبات يف 

جتاهل ما يزعجنا با�ستمرار، ولكن 

من  والكثر  اجلهد،  من  القليل  مع 

ال�سرب.

خالل  وال�سرب  باحلكمة  حتلّى 

تدريبك لنف�سك على التجاهل، ابداأ 

بتجاهل كل ما من �ساأنه اأن يت�سبب 

يف اإف�ساد حياتك اأو 

�سعادتك.

النا�ص  اهلل  خلق 

م�����ن م������اء وط�����ن، 

ماوؤه  غلب  فالبع�ص 

نهراً،  ف�سار  طينه 

وم���ن���ه���م م����ن غ��ل��ب 

ف�سار  م���اءه  ط��ي��ن��ه 

ولتطبيق  ح���ج���راً. 

يجب  الأم������ر  ه����ذا 

ي�سمى  مب��ا  الإمل�����ام 

التجاهل«  ب����»فن 

اإىل  ن�������س���ل  ح���ت���ى 

اأق�������س���ى درج�����ات 

وهو  النف�سي،  والطمئنان  الراحة 

اأمٌر ميكن اأن تتعلمه وتُعلمه لغرك 

لحقاً.

للقوة،  اإن التجاهل يعترب مرادفاً 

اإذا ما مت ا�ستخدامه بطريقة جيدة 

للحد من الأخطاء وجلذب الآخرين 

ملعرفة ما لديهم. البداية ال�سحيحة 

التجاهل  ه��و  امل��ب��داأ  ه��ذا  لتطبيق 

بغر�ص التجاهل ولي�ص بغر�ص لفت 

فالتجاهل  ال��ن��ظ��ر، 

احل���ال���ة  ه������ذه  يف 

لي�ص �سعفاً بقدر ما 

لتفادي  و�سيلة  ه��و 

الأخ��ط��اء واإزال���ة اأو 

ت��ق��ل��ي��ل اخل���الف���ات 

قدر الإمكان.

التجاهل  ينق�سم 

اإىل عدة اأنواع منها: 

جتاهل الذكاء ويكون 

عند الغ�سب، جتاهل 

الإ�سرار ويكون عند 

جتاهل  امل�����س��اع��ب، 

عند  وي��ك��ون  العاقل 

الإ�ساءة، وجتاهل الغرور ويكون عند 

الن�سيحة.

من اأجل حياة اأكر �سعادة، جتنب 

القلق وحافظ على ابت�سامتك وذلك 

ولبد  اليجابية.  طاقتك  با�ستخدم 

الإع��ت��ب��ار، حتديد  بعن  الآخ��ذ  من 

اأف�سل طريقة لإ�سالح اأمراً ما هل 

دائماً  تذكر  اإ�سالحه؟  اأو  بتجاهله 

النا�ص  طباع  تغير  ميكنك  ل  باأنه 

اأولً.  بنف�سك  البدء  ميكنك  ولكن 

تعلم جتاهل ما هو غر مهم، فهي 

اإن��ك  حيث  القيمة،  عالية  خ��ط��وة 

تتجنب  باأن  لنف�سك  الأولوية  تعطي 

عقلك  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  يقلقك.  م��ا 

واأن  ح��ل��ولً  تُنتج  اأن  ميكن  ه��ادئ��اً، 

ترى اأمناطاً اأو�سع يف حياتك بحيث 

ميكنك تعلم الت�سرف بطريقة اأكر 

فعالية.

جت��اه��ل الأم�����ور امل��زع��ج��ة ق��در 

امل�ستطاع، ول جتعلها عائقاً لإكمال 

حت��ق��ي��ق اأه����داف����ك، ُك���ن اإي��ج��اب��ي��اً 

كل  من  الفائدة  ُخذ  الإم��ك��ان،  قدر 

مايحدث حولك وت�سرف بذكاء وُكن 

واعياً بذاتك فاأنت ُخلقت لتعي�ص يف 

�سعادة و�سالم.

اإتقانه،  التجاهل فٌن ل ترتدد يف 

ال�سهر  الهزيل  واملمثل  الفنان  قال 

�ساريل �سابلن: »كي تعي�ص عليك اأن 

تتقن فن التجاهل باحرتاف«.

اأ�ستاذ اجليوفيزياء امل�سارك

ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

تُ�����س��ك��ل امل���ك���ت���ب���ات ب�����س��وره��ا 

مهًما  جانًبا  امل��ت��ع��ددة  وم�سمياتها 

للنه�سة العلمية، ول غنى عنها لأي 

طموحة،  واأكادميية  علمية  موؤ�س�سة 

ف��ه��ي م��رج��ع ال��ب��اح��ث��ن، وم�����س��در 

حتقق  ول��ك��ي  املجتمع،  يف  امل��ع��رف��ة 

التي  اأه��داف��ه��ا  اجلامعية  املكتبات 

ن�سئت من اأجلها يتطلب ذلك اإ�سناد 
ُ
اأ

اإليه  اأ�سرت  كما   - اأهله  اإىل  الأم��ر 

يف مقال �سابق - ومتى حتقق ذلك 

ال�سحيحة  اللبنة  و�سعنا  قد  نكون 

والأ�سا�ص القوي لبدء �سناعة حتول 

ي��واك��ب تطلعات  ت��ط��وي��ر  واإح�����داث 

عمادة  اإن  اجلامعة.   اأو  املوؤ�س�سة 

املكتبات تعد من اأهم العمادات، فهي 

اأرك��ان  من  ورك��ن  كلها،  لها  م�ساندة 

اإذا   - فاجلامعة  التعليمية،  العملية 

تقوم   - الإداري  اجل��ان��ب  جت��اوزن��ا 

هي:  اأ�سا�سية،  اأرك����ان  ث��الث��ة  على 

»طالب، واأ�ستاذ، وكتاب« وكلها اأركان 

توفرت  ومتى  بع�ًسا،  بع�سها  يكمل 

هذه الأرك��ان، وُفّعل دور املكتبة فاإن 

تكون  التعليمية  العملية  خمرجات 

الإنتاج  وي���زداد  املجتمع،  يف  فاعلة 

العلمي والوعي املعريف. 

وحتظى جامعة امللك �سعود باأكرب 

عمادة ل�سوؤون املكتبات على م�ستوى 

اأك��رب  وث��اين  ال�سعودية،  اجلامعات 

الوطن  م�ستوى  على  جامعية  مكتبة 

وم�سدر  مهم  جانب  وه��ذا  العربي، 

جميًعا،  ملن�سوبيها  واع��ت��زاز  فخر 

وهذا ي�سع على عاتق العاملن فيها 

الو�سع  تقييم  يف  كبرة  م�سوؤولية 

احلايل. 

اإن اإدارة اجلامعة قد اأ�سندت مهمة 

الإ�سراف اإىل الدكتور من�سور الزامل 

ا للعمادة، فهو متخ�س�ص  م�سرًفا عامًّ

وا�سعة  املجال، ولديه خربة  يف هذا 

يف اجل��وان��ب الإداري����ة والأك��ادمي��ي��ة 

وجمال البحث العلمي، وكل ما �سبق 

موؤ�سرات جتعلنا نتفاءل باأننا �سن�سهد 

فرتة ازدهار يف مكتبات اجلامعة.

م�سرًفا  ال��زام��ل  الدكتور  بتعين 

على عمادة �سوؤون املكتبات تكون قد 

و�سعت خطاها نحو مرحلة جديدة 

لتوفر  نوؤمله  م��ا  وه��ذا  اهلل،  بحول 

اأ�سباب النجاح، فهو الرجل املنا�سب 

عمله  ب��داأ  فقد  املنا�سب،  املكان  يف 

بعد تعيينه بفتح بابه للجميع، وعقد 

اجتماًعا مفتوًحا مع كافة املن�سوبن، 

التي  والقرتاحات  بالأفكار  ُمرّح��ًبا 

ت�سب يف م�سلحة العمل، وت�سهم يف 

اأكتب  مل  املكتبات،  خدمات  تطوير 

هذا املقال للثناء، واإمنا لالإ�سادة بكل 

خطوة �سحيحة - من وجهة نظري 

- تُتخذ يف خدمة العملية التعليمية، 

فنحن �سهود اهلل يف اأر�سه.

بع�ص  اأ���س��ع  م�سرفنا  ي��دي  وب��ن 

يف  �ست�سهم  اأن��ه��ا  اأرى  التي  ال���روؤى 

اإحداث نه�سة معرفية، ور�سم �سورة 

اإيجابية عن اجلامعة ب�سكل عام.

القمة  اإىل  والو�سول  النهو�ص  اإن 

اأم��ور  ت��وف��رت  م��ا  متى  �سعًبا  لي�ص 

العاملن  ام��ت��الك  الأول:  ث��الث��ة، 

امل��ادي  اجل��ان��ب  وال��ث��اين:  للكفاءة. 

اخلدمات  توفر  ل���الإدارة  يتيح  مما 

وتطويرها. والثالث: يتمثل يف القيادة 

ال��ق��رار،  �سانع  وه��و  املتخ�س�سة، 

واملوجه وال�سابط للموارد املالية.

ظل  يف  العمادة  اأن  تقديري  ويف 

الإدارة اجلديدة الطموحة قد توفرت 

ويبقى  جمتمعة،  الأم����ور  ه��ذه  لها 

قدرات  ن�ستثمر  كيف  املهم:  ال�سوؤال 

ال��ع��ام��ل��ن يف ال��ع��م��ادة؟ وم���ا ال��ذي 

يتطلب فعله لتح�سن خدمات املكتبة 

املحلي  امل�ستوى  على  بها  والتعريف 

والعربي والدويل؟

اإن من متطلبات النهو�ص بالعمادة 

وفق  احل��ايل  الو�سع  بتقييم  ال��ب��دء 

معاير حمددة م�ستفادة من املكتبات 

وو�سع  امل�سابهة،  والتجارب  العاملية 

خطة للم�ساركة يف املعار�ص الدولية 

بالإنتاج  للتعريف  جم��دًدا؛  واملحلية 

العلمي  والإن��ت��اج  ال�سعودي،  العلمي 

الأم��ر  وه��ذا  �سعود،  امللك  جلامعة 

وت�سويًقا  ج��ي��ًدا،  اإع�����داًدا  يتطلب 

عمل  ور���ص  عقد  ي�سبقه  احرتافيًّا، 

للنقا�ص؛ من اأجل الو�سول اإىل روؤية 

جماعية اأو موؤ�س�سية حتقق الهدف؛ 

باًبا للهدر املايل  كي ل يكون الأم��ر 

دون حتقيق الفائدة املرجوة.

العتناء  بالعمادة يجب  وللنهو�ص 

بتطوير خدمات املكتبات ب�سكل عام، 

ف��اخل��دم��ات ه��ي ال��ت��ي ي��راه��ا زوار 

وعن  وب��اح��ث��ن،  ط��الب  م��ن  املكتبة 

طريقها يُكّونون �سورة ذهنية اإيجابية 

امل�سرف  يدي  بن  واأ�سع  �سلبية.  اأو 

اأب��واب  فتح  ب��اإع��ادة  العام مقرتًحا 

ليوم  املركزية  �سلمان  امللك  مكتبة 

اجلمعة للرجال وال�سبت للن�ساء، وهو 

ما كان متبًعا يف فرتة �سابقة، اإ�سافة 

لفرتة  املكتبة  اأب���واب  فتح  م��دة  اإىل 

ال�سابقة من  التجارب  الليل، وتقييم 

وجهة نظر امل�ستفيدين من خدمات 

املكتبة.

بعناية  يدر�سها  امل�سرف  اأن  اأعلم 

تامة هو وفريقه املتميز، ويبحثون عن 

خطًطا  وير�سمون  التطوير  جوانب 

بكل  متفائلون  ون��ح��ن  للم�ستقبل، 

لأ�ستاذنا  ودعواتنا  خطوة يخطونها، 

وفريقه بالنجاح، واأن ت�سهد املكتبات 

يف عهده نه�سة تليق بجامعة الوطن 

جامعة امللك �سعود.

ماجد علي ال�سهري

اأمن مكتبة

عمادة �سوؤون املكتبات

فن التجاهل

عمادة شؤون المكتبات والنهضة القادمة

د. سطام المدني

سلسلة كتب »لتعليم اللغة العربية« في الهند
اأ�سدر الأخ �سميم اأحمد بن عبدالغفار اأحد خريجي جامعة امللك �سعود، 

واحلا�سل على �سهادة البكالوريو�ص يف الدرا�سات الإ�سالمية بكلية الرتبية، 

و�سهادة الدبلوم العايل من معهد اللغويات العربية، �سل�سلة لتعليم اللغة العربية 

يف الهند و�ساركه يف التاأليف الأخ حمفوظ الرحمن بن حفيظ اهلل، وهما 

مدر�سان باملدر�سة املتحدة العامة مبدينة �سناي، الهند.

ل �سك اأن اللغة العربية هي اأح�سن اللغات جمالً، واأروعها كتابة، واأكرها 

اإيقاًعا، واأبلغها تاأثًرا، واأف�سحها بياًنا، واأحالها تعبًرا، واأ�سل�سها نطًقا واأداًء، 

وهي اأقدم لغة حافظت على جذورها وتراثها و�سلمت من النقرا�ص والندثار.

وهي لغة القراآن الكرمي الذي ل ياأتيه الباطل من بن يديه ول من خلفه، 

ولغة ال�سنة النبوية ال�سريفة ولغة الدين الإ�سالمي احلنيف الذي يدين به 

اأكر من مليار م�سلم فاأ�سبحت جزًءا ل يتجزاأ من حياتهم الدينية واأحكامهم 

ال�سرعية وانتماءاتهم الإ�سالمية.

وهي لغة وطنية ور�سمية لأكر من اأربعمائة مليون ن�سمة ل تنفك عنهم يف 

ممار�ساتهم ون�ساطاتهم اليومية، وقد اخترت لت�سبح واحدة من لغات منظمة 

واأع�ساوؤها يف خطاباتهم  مندوبوها  يتداولها  التي  الر�سمية  املتحدة  الأمم 

ومفاو�ساتهم عرب من�ستها.

وقد اهتم اأهل الهند بهذه اللغة اهتماًما بالًغا فاأ�س�سوا معاهد دينية ومدار�ص 

اإ�سالمية لتدري�سها وتعليمها اأبناء امل�سلمن ليفهموا الإ�سالم والقراآن فهًما 

الف�سحى واأجنبت  العربية  باللغة  الكتابة والتاأليف  �سحيًحا، فبداأت حركة 

علماء واأدباء وكّتاًبا تزخر املكتبات باأدبياتهم النوعية وموؤلفاتهم العلمية.

وقد حتقق كل هذا – بعد توفيق اهلل – مبناهج تعليمية مالئمة لتلك البيئة 

والظروف واملتطلبات. ولكن قد م�سى عليها قرون، وعفا عليها الزمن فال 

تكاد تنجب اأدباء متمكنن وعلماء بارزين يف اللغة العربية اإل نادًرا، وذلك لعدم 

م�سايرتها الزمن واإيفائها مبتطلبات الع�سر، وكذلك جند املناهج التعليمية 

للغة العربية يف املدار�ص الإ�سالمية هذه الأيام غر موؤثرة يف اإعداد املعلمن 

الأكفاء املتمكنن منها كالما وكتابة والقادرين عليها تدري�ًسا وتعليًما اإل نادًرا.

ولكن كما يقال اإن »لكل مقام مقالً«، فكذلك »لكل عهد رجال«، ومن هوؤلء 

الرجال القادرين على اللغة العربية، واملتحم�سن لن�سرها وتعليمها وال�ساعن 

بن  اأحمد  �سميم  ال�سيخ  واأديبنا  �سيخنا  هو  والتوا�سل  احل��وار  لغة  جلعلها 

عبدالغفار ورفيق دربه وزميل عمله ال�سيخ حمفوظ الرحمن بن حفيظ اهلل، 

اللذان قاما مب�سروع تعليمي مناهجي �سخم، وحمال على عاتقهما م�سوؤولية 

اإعداد مناهج تعليمية للغة العربية باأ�ساليب ع�سرية وو�سائل تربوية لزمة.

وقد تقدما يف هذا امل�سار بهمة عالية، واإرادة حديدية، وعزمية فولذية 

ف�سرعا يف �سياغة منهج تعليمي لربنامج »تعلم اللغة العربية« ليكون خطوة 

اأولية مباركة يف م�سرة الألف ميل، وم�سدر اإ�سعاع واإبداع يف العملية التعليمية 

اللغوية يف اأر�ص الهند اخل�سبة.

بداأ امل�سروع يف ظروف �سعبة ولكن اإ�سرار املوؤلفن للم�سي قدًما يف هذا 

ال�سبيل ال�سائك و�سعيهما الدوؤوب على اإكمال امل�سروع قد اأتى بثماره وحتولت 

هذه النبتة العلمية املتوا�سعة اإىل دوحة ي�ستظل بظاللها الوارفة طالب اللغة 

يف طول الهند وعر�سها.

وملا �سدر اجلزء الأول من هذه ال�سل�سلة اللغوية تلقته الأمة امل�سلمة الهندية 

بالقبول والإ�سادة، وتزايد الطلب على الأجزاء الأخرى حتى �سدر –بحمد 

اهلل- اأكر من ع�سرين كتاًبا/جزًءا اإىل يومنا هذا من هذه ال�سل�سلة اليانعة 

وتقدم  وع�سرية،  اإ�سالمية  مدر�سة  مائة  من  اأكر  يف  �سبيلها  وجدت  التي 

م�سوؤولوها باإدخالها يف مناهجها الدرا�سية لتعليم اللغة العربية، كما تقدمت 

واحدة من اأ�سهر اجلامعات الهندية جامعة جواهر لل نهرو بدلهي باعتمادها 

يف مناهجها الدرا�سية لتعليم اللغة العربية.

وهي �سل�سلة قيمة فريدة يف نوعها، ثرية مبحتوياتها، ممتعة يف اأ�سلوبها، 

�سهلة يف تناولها، متنوعة يف متارينها، ملونة مبظهرها، جاذبة لقارئها، لفتة 

بتن�سيقها، متو�سطة بحجمها، فاخرة يف طباعتها وعنوان ف�سل واأجر واعتزاز 

ملوؤلفه املبدع ال�سيخ �سميم اأحمد بن عبدالغفار وزميله البارع ال�سيخ حمفوظ 

الرحمن بن حفيظ اهلل، وهما ي�ستحقان منا كل ال�سكر والتقدير والت�سجيع، 

تقبل اهلل جهودهما وجعل هذه ال�سل�سلة اللغوية الهادفة م�سدر ثورة علمية 

منهجية تفتح اآفاًقا جديدة لتعلّم لغة القراآن وتعليمه.

عبدالوحيد عبدالقادر - الهند

ق�سم الإعالم- جامعة امللك �سعود



يومنا الوطني.. أمن وأمان 
واستقرار

التا�سعة  ال��ذك��رى  ال��ي��وم  حت��ل 

الأر����ض  ه��ذه  لعطاء  وال��ث��م��ان��ون 

وثمانون  ت�سعة  واملثمر،  امل�ستمر 

عاماً ونحن على اأر�سها ومل ت�ستِك 

ونحن  ت�سعة وثمانون عاماً  يوماً! 

وا�ستقرارها،  واأمانها  اأمنها  يف 

ت�سعة وثمانون عاماً وهذه الأر�ض 

يف كل عام تزداد تقدماً وازدهاراً 

بالدي  هي  الأر���ض  هذه  وبهجة! 

الغالية اململكة العربية ال�سعودية، 

نعم، هي احل�سن الدافئ وامللجاأ 

لكل خائف، هي الدار التي ترحب 

مباليني احل��ج��اج ك��ل ع��ام وهي 

امل�ساكل  فيها  حت��ل  التي  ال���دار 

وجه  الباب يف  تغلق  مل  التي  ال��دار  وه��ي  ال��دول  بني  ال�سيا�سية 

ال�سيف قط!  يف ذكرى اليوم الوطني لبالدي العظيمة التي اأ�سبح 

عمرها اليوم ت�سعة وثمانني عاماً بف�سل هلل ثم بف�سل موؤ�س�سها 

ث��راه،  اهلل  طيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الإم���ام 

الذي وحد قبائل هذه الأر�ض على �سهادة »ل اإله اإل اهلل حممد 

وال�سورى  ال��راأي  واأح��ل  �سفهم  وجمع  كلمتهم  وّح��د  اهلل«  ر�سول 

بينهم، فما كان منهم اإل املبايعة على ال�سمع والطاعة واأعطاهم 

عبدالعزيز الأمن والراحة. تعي�ض بالدنا اليوم بف�سل اهلل ومنته 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�ُسُعد  على  ملحوظاً  وازده��اراً  تطوراً 

بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اأيده 

اهلل و�سمو ويل العهد اأمري ال�سباب الأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل.

رئي�ض املجل�ض التن�سيقي يف برنامج املوهوبني

وطن الطموح
قائٌد طموح، و�سعٌب طموح، ووطٌن طموح.

مبقولة  العهد  ويل  �سمو  ال�سباب  قائد  يخرج  اأن  عجب   ل 

»طموحنا عنان ال�سماء« التي ما اإن قالها حتى بلغت م�سارق البالد 

ومغاربها، فال �سعب يعيقنا ول م�ستحيل يثنينا. 

انتهى  فاإذا  �سباًحا  جامعته  اإىل  يخرج  ال�سعودي  ال�ساب  ترى 

من حما�سراته، توجه اإىل دوامه امل�سائي لي�ساهم يف تنمية عجلة 

اإىل منزله ا�ستعداًدا ليوم  انتهاء يومه رجع  اأِزف  القت�ساد، فاإذا 

اآخر يف خدمة وطنه وجمتمعه، وهكذا هي �سائُر اأيامه. 

لوكهيد  �سركة  العهد  ويل  زار  عندما  والف�ساء«،  الأر���ض  »لنا 

مت  وال��ذي  الأول،  ال�سعودي  ال�سناعي  القمر  على  اّطلع  مارتن، 

ت�سنيعه مب�ساركة مهند�سني �سعوديني، كتب على اآخر قطعٍة منه 

»فوق هام ال�سحب« طموحنا مل يقت�سر على الأر�ض فح�سب ول 

عنان ال�سماء بل تعدى ذلك واأكرث لي�سل اإىل الف�ساء اخلارجي. 

مع  وجلو�سهم  بالراحة  �سحوا  رجاٌل  البوا�سل«  الوطن   »رجالت 

اأهاليهم يف �سبيل حمايتنا من اأي مكروٍه ل قدر اهلل، يخرتق ج�سد 

حرًبا،  بالده  تخو�ض  ل  من  حال  نعي�ض  بينما  الر�سا�ض  اأحدهم 

ال�سكر لهم والدعاء لهم بال�سداد والعون.  وال�سكر كذلك ل�سباب 

الواقفني على  التنمية،  امل�ساهمني يف دفع عجلة  الوطن الطموح 

ثغور القت�ساد.

 كل عاٍم والوطن بخري، كل عام والوطن طموح بهّمة �سبابه، كل 

عام والوطن يف #همة_حتى_القمة 

عبدالعزيز فالح احلربي

طالب امل�سار الدبي يف برنامج املوهوبني

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

عاماًل  الإي��ج��اب��ي��ة  العقلية  تُ��ع��د 

بالنف�ض،  ال��ث��ق��ة  زي����ادة  يف  ه��ام��اً 

من  وتقلل  املزاجية،  احلالة  حت�سن 

وبع�ض  بالتوتر  الإ�سابة  احتمالت 

ال�سطرابات ال�سلبية الأخرى.

جمرد  بها  يق�سد  ل  الإيجابية 

البت�سامة والبهجة، ولكن تدور حول 

منظور الفرد العام للحياة والرتكيز 

على كل ما هو جيد فيها.

احل��ي��اة  حت���دي���ات  م��واج��ه��ة  اإن 

بال�سرورة  يعني  ل  اإيجابية  بنظرة 

جتنب اأو جتاهل الأ�سياء ال�سيئة، بل 

ينطوي على ال�ستفادة الق�سوى من 

تلك املواقف وحماولة روؤية الأف�سل 

يف ذلك.

من  كل  مع  بالتعامل  الأمر  يتعلق 

وجهة  وحتديد  وال�سلبية  الإيجابية 

نظر حمددة واأن تظل متفائاًل ب�سكل 

عام. كما يعلم اجلميع باأن ال�سعادة 

التعامل  كيفية  لكن  دائمة،  لي�ست 

مع حالت املزاج ال�سيئ والعواطف 

ال�سعبة عندما تاأتي هو الأهم.

الإيجابي«  »التفكري  يكُمن مفهوم 

امل�سرق من  يركز على اجلانب  باأنه 

احلياة مع توقع نتائج اإيجابية، هي 

بدرجة  الق��رتاب  لك  تتيح  طريقة 

كافية من عمق امل�سكلة »اإن ُوجدت« 

ح���ت���ى ت��ت��م��ك��ن م��ن 

اأف�سل  على  العثور 

طريقة ملعاجلتها.

ول����ك����ي ت�����س��ب��ح 

اأك�������رث اإي���ج���اب���ي���ًة، 

ي�����ج�����ب ع����ل����ي����ك: 

ق����ب����ول احل��ق��ي��ق��ة، 

احل�����������س�����ول ع��ل��ى 

التفكري  احل��ق��ائ��ق، 

الإي����ج����اب����ي����ات  يف 

مبنظور  وال�سلبيات 

ع�����ق�����الين ب���ح���ت، 

من  قليل  ا�ستخدام 

اجلهد وكثري من الرتكيز. اإن اختيار 

الطريقة املثلى والتي نتعامل بها مع 

املواقف عامل هام جداً يف امل�ساعدة 

ب�سكل  العقلية  قدرتنا  على حت�سني 

للتفكري  م�ساحة  تُعطي  ل  ملحوظ. 

ال�سلبي، فاأنت بذلك تقلل من جودة 

العديد  هناك  ق��رارات��ك.  و  اأدائ���ك 

املرتبطة  واخل�سائ�ض  ال�سمات  من 

يف  الرغبة  منها:  اإيجابية،  بعقلية 

ب��ذل جهد واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ض ب��دلً 

ثمارها  تُوؤتي  لن  جهود  حتمل  من 

ل  الأ�سياء  ب��اأن  الإق��رار  »التفاوؤل«، 

»القبول«،  تُريد  ما  اإىل  دائماً  تُوؤدي 

الأمل  وخيبة  ال�سدائد  مع  التعامل 

وال����ف���������س����ل ب������دلً 

م����ن ال����س���ت�������س���الم 

تثمني  »امل�����رون�����ة«، 

يف  اجليدة  الأ�سياء 

احل��ي��اة »الم��ت��ن��ان«، 

ال�����وع�����ي وت���ع���زي���ز 

الرتكيز  على  القدرة 

»العقل«.

التفاوؤل  تبني  اإن 

وال��ق��ب��ول وامل���رون���ة 

والم��ت��ن��ان وال��ع��ق��ل 

تطوير  على  ي�ساعد 

ع��ق��ل��ي��ة اإي���ج���اب���ي���ة 

التحكم  واحلفاظ عليها. ل ميكنك 

الأفكار  يف  ول  املزاجية  حالتك  يف 

التي تظهر يف راأ�سك، ولكن ميكنك 

اختيار كيفية التعامل معها.

يف  بالت�ساوؤم  ت�سعر  اأن  باأ�ض  ل 

باختيار  ُق��م  لكن  الأح��ي��ان،  بع�ض 

اأف�سل طرق ال�ستجابة لذلك فهذا 

���س��وف ي��ف��ي��دك اأك����رث ع��ل��ى امل��دى 

الطويل.

جمرد  لي�ض  الإي��ج��اب��ي  التفكري 

بالغ  اأمر  لكنه  �سعور جيد فح�سب، 

وتطوير  وبناء  ل�ستك�ساف  الأهمية 

ال�سعادة.  لبناء  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 

ال�سلبي  التفكري  حتويل  كيفية  تعلم 

اإىل تفكري اإيجابي. العملية ب�سيطة، 

ولكنها ت�ستغرق وقتاً ملمار�ستها.

اأك��رث  ت�سبح  اأن  ت��ري��د  كنت  اإذا 

تفكري  يف  ت�����س��ارك  واأن  ت���ف���اوؤلً 

حتديد  اأولً  فعليك  اإيجابية،  اأك��رث 

فيها  تفكر  ما  ع��ادًة  التي  املجالت 

ب�سكل �سلبي ثم حاول اإيجاد طريقة 

لتدويرها ب�سكل اإيجابي.

ت�سعر  ت�سحك،  فعندما  ابت�سم، 

الأوق��ات  عند  وبخا�سة  اأق��ل  بتوتر 

الأ�سخا�ض  اأن  من  تاأكد  ال�سعبة. 

املحيطني بك هم اأ�سخا�ض اإيجابيون 

عليهم  العتماد  ميكنك  وداع��م��ون 

املفيدة.  والتعليقات  امل�سورة  لتقدمي 

من  ال�سلبيون  الأ�سخا�ض  يزيد  قد 

ويجعلونك  ل��دي��ك  التوتر  م�ستوى 

التحكم يف  على  قدرتك  ت�سكك يف 

الإجهاد بطرق �سحية.

حالتك  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  خ��ت��ام��اً، 

ال��ذه��ن��ي��ة م��ت��ف��ائ��ل��ة ب�����س��ك��ل ع���ام، 

مع  التعامل  على  ق��درة  اأك��رث  تكون 

اأف�سل  ب�سكل  احل��ي��اة  �سغوطات 

اليجابي  تفكريك  بناءة.  وبطريقة 

حتماً  �سيوؤدي  باإخال�ض،  العمل  مع 

اإىل النجاح باإذن اهلل. 

اأ�ستاذ اجليوفيزياء امل�سارك

ق�سم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

التي  امل��واق��ف  م��ن  الكثري  مت��ر 

التفكري  م��ن  حالة  يف  جتعلنا  ق��د 

التعجب  اإىل  ت�سل  ورمب��ا  العميق 

التي  واأبعادها وعواقبها  �سببها  يف 

ل  ع��واق��ب  اإىل  ت�سل  اأن  نخ�سى 

من  كعدد  مت��ام��اً  عقباها،  يحمد 

البع�ض يف  ا�ستوقفتني مع  املواقف 

الجتماعية  واملنا�سبات  املجال�ض 

فاأجد اأقلية من احلا�سرات خا�سًة 

م���ن ه���م ب��ع��م��ر امل��راه��ق��ة واأك���ر 

ُكل  الفرتا�سية  بعواملهم  غارقات 

اأجهزتهم  �سرقتهم  قد  حدة،  على 

مع  نق�سيها  التي  ال�سويعات  هذه 

الأهل والأقارب.

هل  اأك��رث:  اأتعجب  جعلني  ومما 

لهذه الدرجة دخلنا دائرة الإدمان؟ 

اأو  املقطع  اأو  احلديث  هذا  هل  اأو 

ل  اأن  لدرجة  مهم  العبثي  الت�سفح 

ريثما  ال�ساعات  من  ب�سعاً  يتاأجل 

ينتهي لقاوؤنا مع الأهل والأحباب!

لبثت  قد  الأن��ث��ى  ه��ذه  اأج��د  قد 

يليق  ما  ولب�ض  التجمل  �ساعات يف 

ه��ذا  ي�سرقها  ول��ك��ن  للمنا�سبة، 

ال��وق��ت  ن�سف  م��ن  اأك���رث  اجل��ه��از 

بها  ي�سل  فقد  الوقت،  ُجّل  ورمبا 

الإدمان الذي قد يجعلها يف عاملها 

ل  ح��ال��ة  يف  لت�سبح  ال��الواق��ع��ي 

حديث!  من  حولها  ي��دور  ما  تعي 

اأجهزتنا  �سرَقتنا  ال��درج��ة  األ��ه��ذه 

العامل  اإىل  الواقعية  عواملنا  م��ن 

الالواقعي!

على  ي��خ��ف��ى  ول  ن��ع��ل��م  وك���م���ا 

التوا�سل  ب��رام��ج  ف��ائ��دة  اجلميع 

اأنها  ننكر  ل  ول��ك��ن  الج��ت��م��اع��ي، 

ال�سالح  هذا  واأن  حدين  ذو  �سالح 

من  نحن  ن��ك��ون  اأن  امل��ف��رت���ض  م��ن 

اأ�سبه  ويجعلنا  ميلكنا  اأن  ل  منلكه 

من  ي�سرقنا  اأن  لدرجة  له  بالعبيد 

الأقارب  و�سمرات  الأهل  جل�سات 

اأخبارهم،  ومعرفة  معهم  واحلديث 

دون  باأج�سادنا  حا�سرين  فن�سبح 

عقولنا، وهذا من وجهة نظري يعد 

ال�سلوكي  العالج  ي�ستوجب  مر�ساً 

لهذا  ا�ستخدامنا  �سياغة  واإع��ادة 

ُكرث  امل�سروقني  وحقيقًة  اجلهاز. 

يف ه���ذا ال��وق��ت ل��ي�����ض ف��ق��ط من 

الأمر  و�سل  بل  الآخرين  جمال�سة 

اإىل اأن ياأكل اأحدنا ويق�سي حاجته 

- اأعزكم اهلل - واجلهاز يف يده ل 

بال  وه��ذا  النوم،  وقت  اإل  يفارقه 

خطري  وموؤ�سر  تداعياته  له  �سك 

والجتماعية  ال�سحية  الناحية  من 

 Krut �على ال�سواء؛ ففي درا�سة ل

1998، يف اأثر ا�ستخدام الإنرتنت 
وال�سحة  الجتماعي  التفاعل  على 

الدرا�سة  تو�سلت  للفرد  النف�سية 

الإنرتنت  ا�ستخدام  ك��رثة  اأن  اإىل 

ل�ساعات  ال�سا�سة  خلف  واجللو�ض 

طويلة يوؤدي اإىل حالة من الكتئاب 

الجتماعية.  والوحدة 

احلقيقية  الجتماعية  فاحلياة 

ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال����واق����ع امل��ل��م��و���ض 

بالنظرات  الآخ��ري��ن  ب��ني  املتبادل 

اجل�سد،  ول��غ��ة  ال�����س��وت  ون���رات 

ف�����س��اًل ع��ل��ى احل��ر���ض يف اأوق���ات 

من  ال��ت��ج��رد  على  الأح��ب��اب  ل��ق��اء 

ي�ستظل حتته  وما  الإنرتنت  هيمنة 

ومن  اجتماعي،  توا�سل  برامج  من 

الأجهزة حمفزة  هذه  اأن  املفرت�ض 

التي  الأوق��ات  يف  وم�سلية  وملهمة 

نحن من نحددها ف�ساًل عن و�سع 

الجتماعات  اأوق��ات  يف  ال�سروط 

اجلهاز  ن�ستخدم  ل  اأن  الأه��ل  مع 

للحاجة. اإّل  بتاتاً 

اأ�سبحت  اأنني  اأع��رف  كيف  اإذاً 

غ���ارًق���ا/����ة يف ب��رام��ج ال��ت��وا���س��ل 

عزيزي  نف�سك  ا�ساأل  الجتماعي! 

اأم �َسرقت من  القارئ: هل �ُسرقت 

�ُسرقت  كنت  واإن  الواقعي؟  عاملي 

ن��ف�����س��ك، �سع  ف���ب���ادر ل���س��ت��ع��ادة 

تعلمها  ف��اأن��ت  وال��ب��دائ��ل  احل��ل��ول 

جيداً وُكن عازماً على ذلك.

اأروى عثمان العثمان 

باحثة يف علم الجتماع

قوة التفكير اإليجابي

سرقنا أم سرقتنا برامج التواصل؟

د. سطام المدني

يزيد الغامدي

َ ُُ



القصيدة الوطنية.. صفحات وذكريات
الوطن  به هذا  ما متيز  اأهم  اإن من 

ال���غ���ايل، ���ش��ع��راءه الأك���ف���اء واأدب�����اءه 

املبدعني  جمع  عن  فف�شاًل  الف�شالء، 

املثقفني،  ونخب  واملفكرين  والفنانني 

مت��ي��ز ���ش��ع��راء ه���ذا ال���وط���ن ب��ج��زال��ة 

ق�شائدهم وعلو مقا�شدهم.

الدعوة  يف  ال�شعر  �شخر  من  فمنهم 

ل��ل��دي��ن وم��ن��ه��م م��ن ���ش��خ��ره ل��ق��ارع��ات 

�شاعر  كل  على  اأن  راأيي  ومن  امليادين، 

الوطن  لهذا  تنتمي  ينتمي/  و�شاعرة 

ج�شيمة  وواج��ب��ات  عظيمة  م�شوؤولية 

ببطولت  املجتمعي  الوعي  حتقيق  يف 

واأجماد الآباء والأجداد.

ولعلي مل اأكن يف خ�شم تلك الأحداث 

ال�شعوديني، ولكنني  اأذهان كل من عا�شرها من  التي لتزال عالقة يف 

اأ�شتمتع كلما ُرويت يل وترددت على م�شمعي، األ وهي »حرب اخلليج«، 

وكما يقول اأبي: كنا اآنذاك وكل ال�شعب ال�شعودي على اأهبة ال�شتعداد 

�شعراء  �شيد  ه��ذال«  بن  »خلف  الوطن  ب�شاعر  واإذا  البالد،  عن  للذود 

الوطن وقائدهم يظهر على القناة ال�شعودية الأوىل قائاًل:

ت�����ه�����اون�����ا م���������ا  اهلل  ل���������ك  ج�������اب�������ر  ������ش�����ي�����خ  ي���������ا 

ال������ف������ه������د ي���������اأك���������د ل���������ك ال����������ع����������ودة وي���������ش����م����ن����ه����ا

م����زع����ل����ن����ا ال��������ي��������وم  زع�������ل�������ك  واهلل  ������ش�����ي�����خ  ي��������ا 

وامل����������ه����������زل����������ة وامل����������ه����������ون����������ة م�����������ا ن������واط������ن������ه������ا

اأب���������������ش�������ر ب�����ن�����������ش�����ر ي�����������ش�����ي�����د ف������������وق وي����ب����ن����ا

ب������������اأي������������دي رج�����������������ال حم������ك������ح������ك������ة م������ع������ادن������ه������ا

ظ���ن���ا ي����ل����ح����ق����ك  ل  ال������ف������ه������د  م������ع������ك  دام  م��������ا 

ت�������ش���ك���ن���ه���ا ل������������زم  ك������وي������ت������ك  اهلل  اأب���������������ش�������اي�������ة 

وال������ق�������������ش������ر د�������ش������م������ان جت�����ل�����������س ب��������ه وت����ت����ه����ن����ا

لب���������������د م������������ن ف����������رح����������ة ت�������ط�������ف�������ي غ�����ب�����اي�����ن�����ه�����ا

الخ.....

ول  وال�شعوديني،  الكويتيني  قلوب  يف  بليغ  اأثر  الق�شيدة  لتلك  وكان 

وقد  املتجدد،  القدمي  واإعالمهم  العرب  ديوان  فال�شعر  ذلك  يف  غرابة 

كان حممد �شلى اهلل عليه و�شلم يحث ح�شان بن ثابت على الرد على 

امل�شركني باأ�شعار كال�شهام يف قلوبهم.

من  بع�س  يجمع  اأن  لبد  الوطن  �شاعر  اأن  فيه  ا�شتدراك  ل  ومما 

احلروب  وبوقائع  وامللوك،  الأمم  بتاريخ  الإملام  منها:  الهامة،  ال�شفات 

على  والقدرة  ال�شيا�شي  والطالع  العامة  الثقافة  عن  ف�شاًل  واملعارك، 

الردود الذكية.

ومن ذلك حينما قال القائل: اإن اململكة العربية ال�شعودية عبارة عن 

اأقاليم احلجاز وجند، وقد قالها على �شبيل ال�شتهزاء، ولكن الرد املفحم 

اأتى �شريًعا من ال�شاعر الراحل »غازي الق�شيبي« رحمه اهلل حني قال:

اأج����������������ل ن��������ح��������ُن احل���������ج�������������������اُز ون��������ح��������ن جن�������ُد

ه����������ن����������ا جم�������������������ٌد ل����������ن����������ا وه��������������ن��������������اك جم����������ُد

ون���������ح���������ن ج�����������زي�����������رة ال�����������ع�����������رب اف��������ت��������داه��������ا

����������������ش���������������ُد
ُ
وي���������ف���������دي���������ه���������ا غ�������������������ش���������ارف���������ة واأ

وكل فرد يف هذا الوطن يعرب عن حمبته لوطنه مبا ي�شتطيع، وجمالت 

التعبري عن حب الوطن كثرية، فاأنت حينما تخل�س يف عملك تعرب عن 

حبك للوطن وحينما تخرتع اأي�ًشا تعرب عن حمبتك للوطن.

واأختم باأبيات لل�شاعر الراحل ر�شيد الزلمي رحمه اهلل:

حب الوطن ما هو بعيب ليا حب

واهلل اأحب الدار واللي ربوبه

حب من الإميان وهبة من الرب

واحب دار للجميع حمبوبه

م�شوؤول املجال الأدبي يف برنامج املوهوبني

17 9الرأي

ت�شدر عن ق�شم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �شعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

يف عامل التعليم، متثل خمرجات 

الدرا�شي،  باملقرر  املرتبطة  التعلم 

الدر�س  اأو  الدرا�شية،  الوحدة  اأو 

»امل��ح��ا���ش��رة« م��ق��ي��ا���ش��اً ه��ام��اً يف 

املراد  التعليمية  الأه��داف  تقييم 

. حتقيقها

ذل���ك، هناك  ب��ل��وغ  ي��ت��م  وح��ت��ى 

التي  وامل��ه��ارات  ال�شفات  بع�س 

وياأخذ  املُعلم  بها  يتحلى  اأن  يجب 

اأهمها. �شرد  �شاأحاول  بها، 

بالتفاوؤل  املُعلم  يتمتع  اأن  يجب 

واحل��ي��وي��ة وال��ط��اق��ة والإي��ج��اب��ي��ة 

بلوغ  على  ت�شاعده  بدورها  والتي 

الإبداع. مراتب  اأعلى 

ال���ق���ل���ق والإج������ه������اد ال��ع��ق��ل��ي 

العملية  على  �شلبي  ت��اأث��ري  لهما 

الإم��ك��ان  ق��در  ح���اول  التعليمية، 

عنهما. البتعاد 

م��ع ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة، 

هناك موارد واأدوات جديدة ميكن 

الدرا�شية،  املناهج  اإىل  تُ�شاف  اأن 

التعليمية  الأ�شاليب  تطوير  حاول 

احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ي م��ع 

تو�شيل  ل�شمان  وذل��ك  الع�شر، 

خمتلف. ب�شكل  املعلومة 

مب��دى  ال��ط��الب  ي�شعر  ع��ن��دم��ا 

ح��ر���ش��ك ال�����ش��دي��د ع��ل��ي��ه��م، ف��اإن 

م�شتوى  زي��ادة  على  ي�شاعد  ذلك 

والتقدير. والحرتام  الثقة 

واح������دة م���ن اأه�����م ال�����ش��م��ات 

هي  ال��ن��اج��ح  للُمعلم  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

القدرة على حتويل الأمور املعقدة 

حاول  وب�شيطة،  وا�شحة  وجعلها 

على  قدرتك  تطوير 

وت��و���ش��ي��ح  تب�شيط 

املعلومة.

احل�������ش���ول  اإن 

اخل��ربة  بع�س  على 

التعليم  نطاق  خارج 

بثمن،  يقدر  ل  اأمٌر 

حاول بناء اخلربات 

لذلك. الالزمة 

ب�����ع�����������س  يف 

الأح���ي���ان، اأف�����ش��ل 

للُمعلم  ميكن  اإجابة 

»ل  ه��ي:  تقدميها 

ب�شكل  الإجابة  من  بدلً  اأع��رف«، 

لدى  امل�شداقية  وف��ق��دان  خاطئ 

الطالب.

ي��دل  ت��ع��رف��ه  ل  م��ا  اإدراك  اإن 

واأن  ت��ت��ع��ل��م،  ت���زال  اأن���ك ل  ع��ل��ى 

طالباً  يزال  ل  الواقع،  يف  املُعلم، 

اأ�شلوب  ا�شتخدام  ح��اول  للعلم. 

فاملرة  امل��ه��م��ة«،  ال��ن��ق��اط  »ت��ك��رار 

ما،  �شيئاً  فيها  تقول  التي  الأوىل 

الثانية،  وامل���رة  »�شماعها«،  يتم 

امل��رة  ويف  ب��ه��ا«،  »الع����رتاف  يتم 

»تعلُمها«. يتم  الثالثة، 

قابلة  نظر  وجهة  تقدمي  حاول 

على  الطالب  ي�شاعد  فهذا  للتعلم 

من  بدلً  باأنف�شهم  التفكري  كيفية 

فيه. يفكرون  مبا  اإخبارهم 

بالتدري�س،  الأمر  يتعلق  عندما 

اأهمية  بنف�س  ه��و  تفعله  م��ا  ف��اإن 

م��ا ت��ق��ول��ه، ب��ني ال��وق��ت والآخ���ر 

ال��ك��الم  ع���ن  ت��ت��وق��ف  اأن  حت��ت��اج 

بال�شتماع،  وت��ب��داأ 

هو  الفعال  فالتعلم 

عبارة عن حوار ذي 

اجتاهني.

�شوؤال،  طرح  بعد 

ع�شر  مل���دة  ان��ت��ظ��ر 

ه���ذه  يف  ث����������واٍن، 

الهادئة،  اللحظات 

ورمب��������ا احل����رج����ة 

ل��ب��ع�����س ال���ط���الب، 

ي������ح������دث ب���ع�������س 

ال���ت���ف���ك���ري الأك�����ر 

حتاول  ل  اإنتاجية، 

. طعتهم مقا

بع�شهم  يُ��ع��ل��م��ون  ط��الب��ك  دع 

الذي  الوحيد  اأنت  ل�شت  البع�س، 

يتعلمون  فهم  الطالب،  منه  يتعلم 

اأقرانهم،  اأو من  اأنف�شهم  تلقاء  من 

 - »املعلم  التعلم  مثلث  يكون  هكذا 

الأقران«. الطالب - 

النهج  نف�س  ا���ش��ت��خ��دام  جتنب 

ب�شكل  يتعلمون  فالطالب  للجميع، 

خم��ت��ل��ف، ح�����اِول ت��ب��ن��ي ط��ري��ق��ة 

عن  وذل��ك  الن�شطة«،  »املحا�شرة 

طريق اإعطاء حما�شرة ملدة »20« 

دق��ي��ق��ة وم���ن ث��م ال��ق��ي��ام ب��ت��وزي��ع 

الطالب يف جمموعات. بعد ذلك، 

ثم  ومن  �شوؤال  بطرح  القيام  يتم 

بينهم.  فيما  الإج��اب��ات  مناق�شة 

كل  عن  ممثل  طلب  يتم  واأخ���رياً، 

جم��م��وع��ة ل�����ش��رح الج���اب���ة ال��ت��ي 

زمالئهم.  بقية  اأمام  عليها  اتفقوا 

جداً  مفيداً  الن�شاط  ه��ذا  يعترب 

لك�شر حاجز اخلجل لدى البع�س. 

يدور حول جودة  الفعال  التدري�س 

ال��ع��الق��ة ب��ني امل��ع��ل��م وال��ط��ال��ب، 

ل ي��ن��ت��ه��ي ع��ن��د ان��ت��ه��اء ال��در���س 

للطالب  ا���ش��م��ح  امل��ح��ا���ش��رة.  اأو 

درا�شة  وجدت  بالتدري�س،  بالقيام 

قاموا  الذين  الطالب  باأن  حديثة 

ب��ت��دري�����س الآخ��ري��ن ق��ام��وا ب���اأداء 

ب�شرف  الختبارات،  وقت  اأف�شل 

ال��ن��ظ��ر ع���ن زي�����ادة حم��ت��م��ل��ة يف 

الطالب  مطالبة  ف��اإن  درج��ات��ه��م، 

منهم  يتطلب  اأق��ران��ه��م  بتدري�س 

كيفية  ع��ن  �شامل  تقييم  اإج���راء 

وتقدميها  امل��ع��ل��وم��ة  ع��ن  ال��ب��ح��ث 

لالهتمام. مثرية  بطريقة 

الب�شرية،  الو�شائل  ا�شتخدام 

بتقدمي  طالبك  مطالبة  من  ب��دلً 

ملقال  امل��ع��ت��اد  التن�شيق  يف  مهمة 

منهم  ت��ط��ل��ب  اأن  مي��ك��ن��ك  م���ث���اًل، 

وتقدميهم  جديدة  و�شائل  جتربة 

اختيارهم.  م��ن  مبتكرة  بطريقة 

منح  ميكنك  الأ���ش��ئ��ل��ة،  لت�شجيع 

لكتابة  خم�ش�شاً  ج���داراً  طالبك 

اخلا�شة.  اأوق��ات��ه��م  يف  اأ�شئلتهم 

باملوا�شيع  ه��ذا  يُعلمك  اأن  ميكن 

اأو  معاجلتها  يجب  التي  ال�شائعة 

ميكن لهم العمل يف م�شاريع بحثية 

الأ�شئلة. جتيب على بع�س هذه 

دلو،  ملء  لي�س  التعليم  ختاماً، 

�شعلة. اإيقاد  ولكنه 

اأ�شتاذ اجليوفيزياء امل�شارك

ق�شم اجليولوجيا واجليوفيزياء- 

كلية العلوم

تريد  ل  بال�شياع؟  ت�شعر  هل 

احل��ايل؟  تخ�ش�شك  يف  ك��م��ال  الإ

يف  راأيك  ما  ال�شتمتاع؟  تود  هل 

الدخول اإىل عامل املال والأعمال 

واحل���������ش����ول ع���ل���ى ال���وج���اه���ة 

الجتماعية؟

مهنة  ممار�شة  عليك  باأ�س!  ل 

���ش��ب��اع  الإع�����الم ف��ه��ي ك��ف��ي��ل��ة ب��اإ

و�شوق  للتائهني  ملجاأ  رغباتك، 

من  اأ�شناف  على  يحتوي  �شعبي 

امتطاء  للجميع  وميكن  املوا�شيع، 

ونحن  م��ن خ��الل��ه،  امل��ه��ن��ة  ف��ر���س 

خمت�شني  اأو  واأكادمييني  كطالب 

الت�شفيق  �شوى  �شيئاً  نفعل  ل��ن 

خ��ربة«  »ب��ال  ه��اٍو ومم��ار���س  لكل 

اجل��ام��ع��ات،  تتحرك  مل  ح��ال  يف 

���ش�����ش��ات  وامل��وؤ الإع������الم  وزارة 

انت�شار  م��ن  احل��د  يف  الإع��الم��ي��ة 

ال���وب���اء احل����ايل وه���و »ال��ت��ط��ف��ل 

الإعالمي«.

الإع�������الم  ع�������ش���ر  يف  ن���ح���ن 

الأمر  النت�شار،  و�شريع  املفتوح 

الإعالمية  الر�شائل  جعل  ال��ذي 

�شننتظر  ه��ل  ال�����ش��ي��ط��رة،  خ���ارج 

امل�شكلة؟  حل��ل  املخولة  اجل��ه��ات 

ي�شعر  اأن  فرد  كل  على  يجب  بل 

من  بدايًة  امل�شوؤولة«  ب�»املواطنة 

تعليمية  �شراكة  وعقد  اجلامعات 

واملوؤ�ش�شات  الإع���الم  وزارة  م��ع 

مبا  تعلم  ل  فالوزارة  الإعالمية؛ 

الأكادميية  الأق�شام  داخل  يحدث 

الوعي  املجتمع  وعلى  الإعالمية، 

الإعالمية  الر�شائل  حمتوى  جتاه 

اإليهم،  ت�شل  التي  اأو  يبثونها  التي 

ملهنة  ينت�شب  ل  من  متابعة  وعدم 

لكل  حقيقي  ت�شويه  فهو  الإعالم 

. خمت�س

ه��ل ���ش��اه��دمت ���ش��اب��ق��اً ج���ّزاراً 

بالتاأكيد  ال��ط��ب؟  مهنة  مي��ار���س 

من  ال��ع��دي��د  اإىل  ي���وؤدي  وق��د  ل، 

ال��وف��ي��ات، وه��ل ���ش��اه��دمت م��ن ل 

الإع��الم؟  مهنة  ميار�س  له  مهنة 

على  املرتتبة  النتائج  ترقبوا  اإذاً 

ذلك.

مهنتنا  اأن   ، ج��م��ي��ع��اً اع��ل��م��وا 

لي�س  الإع��الم  وعظيمة،  �شريفة 

الكامريات،  م��ام  اأ الوقوف  فقط 

والأخ���ب���ار،  امل���ق���الت  ك��ت��اب��ة  و  اأ

ول��ي��ة  واإمن����ا ه���ي ث��ق��اف��ة وم�����ش��وؤ

العامة،  امل�شلحة  املجتمع،  جتاه 

ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د، وال��دي��ن 

ذلك  واأهم من  والأخالق،  والقيم 

العوامل  ه��ذه  وبالتايل  ال��وط��ن، 

م�����ش��م��ار  يف  احل���ا����ش���م���ة  ه����ي 

تليق  بوظيفة  وال��ظ��ف��ر  ال�شباق 

ب�����ش��اح��ب��ه��ا وامل��ج��ت��م��ع وب��امل��ه��ن��ة 

. عينها

ليان الغامدي 

ق�شم الإعالم

مهارات المعلم الناجح

اإلعالم ملجأ التائهين!

طالل القحطانيد. سطام المدني



معاقبة الجادين المبكرين بتأخر المتأخرين
ال ي�شك اأحد يف اأهمية ال�قت، وال يف قيمته العليا، اجلميع ي�ؤمن بها، 

وال ي�جد من يحب التاأخر يف حال ال�عد، فاأي �شخ�شني يحددان م�عداً 

للقاء مثاًل، فاإن كل �شخ�ص منهما ال يريد اأن ي�شل اإىل امل�عد وال يجد 

االآخر، ولكن مع كل ذلك اإذا اأتيحت له الفر�شة للتاأخر فاإنه يف�شل اأن 

يتاأخر ه� على اأن يتاأخر الطرف االآخر.

يف اعتقادي، النا�ص على �شنفني، بالن�شبة لهذه امل�شكلة: االأول مقتنع 

باأن ال��ش�ل اإىل املكان قبل امل�عد بن�شف �شاعة خري من اأن ي�شل اإليه 

بعد دقيقة واحدة، وه�ؤالء يهتم�ن كثرًيا بتنظيم اأوقاتهم، ولديهم فر�شة 

طيبة يف �ش�رة ال�شالة امل�ؤقتة اخلم�ص، فلهم اأن يرتب�ا اأوقاتهم ح�شب 

هذا اجلدول االإلهى. 

ال�شنف االآخر قد ال يبداأون يف اال�شتعداد للذهاب اإىل امل�عد اإال بعد 

بامل�عد،  يذكرهم  االآخر  الطرف  ات�شال من  اأو جميء  املنبه  رن جر�ص 

حاجاتهم  لق�شاء  اأو  لال�شتعداد  ويهرع�ن  ذاكرتهم  ي�شتعيدون  عندها 

االأ�شا�شية بغري جدية، فاأعمالهم منت�شرة، وجداولهم متداخلة واأوقاتهم 

متناثرة ياأكل بع�شها بع�شا.

عن  املتاأخرين  الك�ش�لني،  ه���ؤالء  تراعي  جمتمعاتنا  اأن  االأ�شف  كل 

بتبكريك،  امل�عد فرمبا تخجل  مكان ح�شب  اإىل  و�شلت  فاإذا  اأوقاتهم، 

اإحباط  ذلك من  ما يف  اإىل  اإ�شافة  للعدل متاًما،  وال��شع هذا خالف 

للمبكرين واملنظمني الأوقاتهم.

هل فكرت ي�ًما ما ملاذا هذه املراعاة مع املتاأخرين؟ رغم اأن ال�شبيل 

اإقالع  وقت  يتاأخر عن  فالذي  جًدا،  ي�شري  تاأخريهم  من  اإىل اخلال�ص 

ي�ًما ما  القطارات واحلافالت، فهال جنرب  تنتظره، كذلك  الطائرة ال 

مبراعاتنا لل�قت مثلها، ال تط�ل بهم املدة اأبًدا، �شيح�شرون يف املنا�شبات 

والربامج بعد مرة ح�شب امل�عد املحدد اإن �شاء اهلل.

يا�شر اأ�شعد

كلية االآداب- ق�شم اللغة العربية

اإلعالم والقوة الناعمة
اأن يدخل جمال االإعالم، ولكن لي�ص كل �شخ�ص  ميكن لكل �شخ�ص 

يقدمها  �شحيحة  ر�شالة  و�شاحب  فعاًل  اإعالمياً  ي�شبح  اأن  باإمكانه 

للغري.

حتت�ي  التي  بر�شالته  املتم�شك  االإع��الم��ي  غ�شب  يثري  م��ا  اأك��ر 

يرى  حني  والثقايف،  االجتماعي  وال��دور  واالأ�شا�شيات  امل��ب��ادئ  على 

البع�ص  يحاول  والتي  امل�ج�دة  االإيجابيات  على  طغت  ال�شلبيات  اأن 

وتظليلها. اإخفاءها 

ق�ة ال�شلبية امل�ج�دة مب�شطلح االإعالم حالياً اأ�شبحت منت�شرة بق�ة، 

والذي يتحدث عن �شلبياته غالباً ال يعلم ما ه� معنى االإعالم اأ�شا�شاً!

ومن باب اإبداء الراأي اأق�ل اإن اإيجابيات هذا الك�كب م�ج�دة ولكن 

لبع�ص  ت�شخيم  وي�جد  لرياها،  للعامل  يخرجها  اأو  يراها  ال  منا  كثرًيا 

املظاهر ال�شلبية واإخفاء اأو تظليل لبع�ص املظاهر واحلقائق االإيجابية 

والتي �شاعدت كثريين بالتغيري لالأف�شل.

اإىل  املخيلة  تذهب  »اإع��الم«  كلمة  ق�ل  املجتمعات مبجرد  بع�ص  يف 

املحرمات ون�شر الرذائل، ول�ال تلك الق�ة الناعمة ملا تقدم هذا الك�كب 

اإىل ما نحن عليه االآن اأو ما �شن�شبح عليه غداً باإذن اهلل.

والعطاء  االإن�شانية  معاين  بها  جتتمع  مهمة  ناعمة  ق�ة  »االإع��الم« 

والتغيري وحتمل ر�شائل عظيمة معطرة بروح ال�شغف واالأخالقيات.

ال ننكر وج�د �شلبيات ولكن ال ن�شمح اأي�شاً بانت�شارها وفر�ص ق�تها 

علينا، ميكننا حم�ها من االأ�شا�ص حتى ال يكاد يبقى لها اأثر، و�شيبقى 

االإعالم الر�شالة االأهم املقدمة للعامل.

جنالء االأحمدي 

ق�شم االإعالم

17 9الرأي

ت�شدر عن ق�شم االإعالم 

بكلية االآداب جامعة امللك �شع�د

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

الباحث  يق�شي  اأن  الطبيعي  من 

يف  ُمنهمكاً  �شن�ياً  ال�شاعات  مئات 

ق��راءة امل��ق��االت واالأب��ح��اث العلمية 

تلك  وبخا�شة  بتخ�ش�شه،  املتعلقه 

احلديثة منها، ومع ذلك، فاإن معرفة 

الطريقة ال�شحيحة للقراءة هي من 

اأهم االأ�شا�شيات التي يجب اأن تُ�ؤخذ 

اإ�شاعة  تتجنب  حتى  االعتبار  بعني 

كل من ال�قت واجلهد.

التقنيات  اأح���د  ب�شرد  ���ش��اأق���م 

»املراحل  تقنية  وه��ي  امل�شتخدمة 

تكمن  االأ�شا�شية  الفكرة  الثالث«، 

املقال  ق���راءة  عليك  يجب  اأن��ه  يف 

ب��دالً  م��راح��ل،  ث��الث  على  العلمي 

املتمثلة  التقليدية  الطريقة  م��ن 

حتى  املقال  بداية  من  ال��ق��راءة  يف 

نهايته.

حُتقق كل مرحلة اأهدافاً حمددة، 

عن  ع��ام��ة«  »ف��ك��رة  االأوىل  متنحك 

»ا�شتيعاب  الثانية  لك  وتتيح  املقال، 

حم����ت�����ى« امل����ق����ال، ول���ك���ن ل��ي�����ص 

فت�شاعدك  الثالثة  اأم��ا  تفا�شيلها، 

املرحلة  بعمق.  املقال  »فهم«  على 

االأوىل هي عبارة عن ت�شفح وم�شح 

ي�شتغرق  ال  بحيث  للمحت�ى  �شريع 

ذلك اأكر من ع�شر دقائق، مع االأخذ 

بعني االعتبار التايل: قراءة كًل من 

واال�شتنتاج،  املقدمة 

�شريعة  نظرة  اإل��ق��اء 

وذلك  املحت�ى  على 

�شريع  ب�شرد  للقيام 

اال�����ش����ت����ن����ت����اج����ات 

املقرتحة  الرئي�شية 

واأخ��رياً  النتائج،  من 

نظرة  باإلقاء  القيام 

�شريعة على املراجع.

امل�����رح�����ل�����ة  يف 

املقال  اقراأ  الثانية، 

اأكرب،  بعناية  كاماًل 

االأ�شئلة  ب�شرد  ق��م 

املقال  يهدف  التي 

اإىل االإجابة عليها، ابداأ هنا بتدوين 

تعليقاتك  واإبداء  الرئي�شية  النقاط 

قم  ق���راأت،  كلما  ال��ه���ام�����ص،  على 

ب��ت��دوي��ن امل�����ش��ط��ل��ح��ات ال��ت��ي مل 

ترغب  قد  التي  االأ�شئلة  اأو  تفهمها 

اأمكن  اإن  امل�ؤلف،  على  طرحها  يف 

ذلك.

انظر بعناية اإىل الر�ش�م البيانية 

تذكر و�شع  الت��شيحية،  واخلرائط 

عالمات على املراجع غري املقروءة 

ذات ال�شلة، وذلك ملزيد من القراءة 

وهذه طريقة جيدة ملعرفة املزيد عن 

خلفية املقال. يجب اأن ت�شتغرق هذه 

ت�شل  م��دة  امل��رح��ل��ة 

ال�شاعة،  اإىل ح�ايل 

اأن  ي��ج��ب  ب��ع��ده��ا، 

على  ق������ادراً  ت��ك���ن 

ا���ش��ت��ي��ع��اب حم��ت���ى 

امل��ق��ال وق����ادراً على 

ت��ل��خ��ي�����ص ال��ن��ق��اط 

ال���رئ���ي�������ش���ي���ة، يف 

لن  االأح���ي���ان  بع�ص 

امل���ق���ال حتى  ت��ف��ه��م 

م���ع ن��ه��اي��ة امل��رح��ل��ة 

يك�ن  وق��د  الثانية، 

امل������ش���ع  الأن  ه���ذا 

لك  بالن�شبة  جديد 

اأو هناك م�شطلحات اأو اخت�شارات 

غري ماأل�فة، اأو قد ي�شتخدم امل�ؤلف 

بحيث  تفهمها،  ال  جتريبية  تقنية 

املقال غري  االأك��رب من  يك�ن اجلزء 

مفه�م.

منك  يتطلب  كاماًل،  املقال  لفهم 

واملفتاح  الثالثة،  امل��رح��ل��ة  تطبيق 

بالتفا�شيل،  هنا ه� االهتمام كثرياً 

النقدي  التفكري  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ق��م 

ربط  اأهمية  من  تاأكد  والتحليلي، 

وتف�شريها  بالفر�شيات  النتائج 

بعناية يف  النظر  ب�شكل منطقي مع 

النتائج.

ا�شتخدم يف هذه املرحلة »خريطة 

املعل�مات  لتنظيم  وذل��ك  العقل«، 

التي تق�م بقراءتها، وذلك عن طريق 

ت��دوي��ن بع�ص امل��الح��ظ��ات، مب��ا يف 

ذلك ملخ�ص ق�شري الأهم املعل�مات 

التي عرت عليها، قد ي�شتغرق ذلك 

منك مدة ت�شل من �شاعتني ون�شف 

اإىل ثالث �شاعات.

اأن  يجب  املرحلة،  هذه  نهاية  يف 

بناء هيكل  اإع��ادة  على  ق��ادراً  تك�ن 

حتديد  بالكامل،  العملية  ال���رق��ة 

االفرتا�شات، باالإ�شافة اإىل حتديد 

كل من نقاط الق�ة وال�شعف.

فكر يف االأ�شئلة التالية مل�شاعدتك 

م��ا غر�ص  ال��ن��اق��دة:  ال��ق��راءة  على 

امل�ؤلف لكتابة هذا املقال؟ ما النقاط 

الرئي�شية للمقال؟ هل اال�شتنتاجات 

باأدلة  مدع�مة  الن�ص  يف  الرئي�شية 

ال  اأم  ت�افق  هل  عم�ماً،  م�ث�قة؟ 

ت�افق امل�ؤلف؟ ملاذا؟

اأن  مبكان  االأهمية  م��ن  ختاماً، 

ق�ة،  فاملعرفة  تقراأه،  ما  ت�شت�عب 

واإن اأوهن االأمم اأمة ال تقراأ.

اأ�شتاذ اجلي�فيزياء امل�شارك

ق�شم اجلي�ل�جيا واجلي�فيزياء

 كلية العل�م

اأف�شل  عن  البع�ص  يت�شاءل  قد 

وتعزز  تزيد  التي  والع�امل  ال�شبل 

وا�شتكماالً  اللغ�ية،  ال��ف��رد  ك��ف��اءة 

ال�شعي  اأهمية  عن  ال�شابق  حلديثي 

الك��ت�����ش��اب امل��ل��ك��ة ال��ل��غ���ي��ة ب��درج��ة 

العالقات  بناء  يف  ت�شاعدنا  عالية 

اإيجابية،  اأك��ر  ب�ش�رة  االجتماعية 

من   »1345« ال���ع���دد  يف  وذل�����ك 

اأق�ل ثمة  �شحيفة ر�شالة اجلامعة، 

تعلم  �شرعة وجناح  ت�ؤثر يف  ع�امل 

وتنق�شم  ع��ام،  ب�شكل  الثانية  اللغة 

بيئية  ظ���روف  اإىل:  ال��ع���ام��ل  ه��ذه 

معي�شية، و�شفات خا�شة باملتعلم.

املعي�شية  البيئية  الظروف  اأوالً: 

االح��ت��ك��اك  اإم��ك��ان��ي��ة  م���دى  ت�شمل 

اللغة  متعلم  بني  اللغ�ي  والت�ا�شل 

االأ�شليني،  بها  والناطقني  الثانية 

ك��م��ا ت������ؤدي احل���ال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالق��ت�����ش��ادي��ة دوره�����ا يف جن��اح 

باالإ�شافة  اللغة،  اكت�شاب  و�شرعة 

يتلقى  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج  ن����ع  اإىل 

الثانية  ال��ل��غ��ة  املتعلم  خ��الل��ه  م��ن 

اللغة  اكت�شاب  عبداهلل،  »احل�شيني 

الثانية، 2000م«.

ال�شفات  ث��ان��ي��اً: 

باملتعلم  اخل��ا���ش��ة 

ت�����ش��م��ل م�����ؤث����راث 

واال���ش��ت��ع��داد  العمر 

واالأ�شاليب  اللغ�ي 

االإدراك����������ي����������ة ث��م 

ال�جدانية،  ال�شفات 

وال �شك اأن ال�شفات 

باملتعلم  اخل��ا���ش��ة 

ل��ه��ا ع��الق��ة وث��ي��ق��ة 

مب��������ش����ع ���ش��رع��ة 

اأكر  اللغة،  اكت�شاب 

من الظروف البيئية 

و�ش�ف  واملعي�شية، 

اأف�شل احلديث عنها فيما يلي.

االأطفال  يتعلم  العمر،  حيث  من 

واإتقان  وي�شر  ب�شه�لة  الثانية  اللغة 

اأك���ر م��ن ال��ب��ال��غ��ني وال��ك��ب��ار، مما 

تق�ل  علمية  فر�شية  لظه�ر  اأدى 

تعترب  التعلم  عمر  يف  ف��رتة  ب�ج�د 

هذه  وتق�م  ثانية،  لغة  لتعلم  مثالية 

�شفة  وج���د  فكرة  على  الفر�شية 

ب�ظيفة  خا�شة  ع�شبية  بي�ل�جية 

ال��دم��اغ ال��ب�����ش��ري وط��ري��ق��ة من���ه، 

ف���امل���خ ه����� اجل����زء 

النم�  ع��ن  امل�����ش���ؤول 

ال���ل���غ����ي وي��ن��ق�����ش��م 

مينى  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 

ت��ت��ح��ك��م ب��ال��ن�����ش��ف 

اجل�شم  من  االأي�شر 

وت���ق����م ب��ال���ظ��ائ��ف 

ومنطقة  العاطفية، 

ي���������ش����رى ت��ت��ح��ك��م 

ب��ال��ن�����ش��ف االأمي����ن 

م��ن اجل�����ش��م وت��ق���م 

التحليلية  بال�ظائف 

واملنطقية  والفكرية 

اللغة  عن  وم�ش�ؤولة 

عبداهلل،  »احل�شيني  البالغني.  لدى 

اكت�شاب اللغة الثانية، 2000م«. 

ال�شفات  يف  ال��ث��اين  ال��ع��ن�����ش��ر 

القابلية  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

واال�شتعداد، وال �شك اأن هذه ال�شفة 

منذ  االأط��ف��ال  يحملها  امل�هبة  اأو 

�شخ�ص  من  متفاوتة  وهي  ال���الدة، 

الآخر مما حدا ببع�ص الباحثني اإىل 

للك�شف  اختبارات  تقدمي  ���ش��رورة 

دار�شي  جن��اح  اإمكانية  ع��ن  املبكر 

مثل  واجلامعات،  الكليات  يف  اللغة 

لكارول  اللغ�ي  اال�شتعداد  اختبار 

اال�شتعداد  جهاز  واختبار  و�شاب�ن، 

اللغ�ي مل�شلر »املرجع ال�شابق«.

اأي�شاً  تدخل  االإدراكية  االأ�شاليب 

ال�شخ�شية  ال�����ش��ف��ات  ن��ط��اق  يف 

ويق�شد بها االختالفات ال�شخ�شية 

االإدراك  وت�ظيف  تنظيم  الثابتة يف 

االإن�������ش���اين، وت��ن��ق�����ش��م االأ���ش��ال��ي��ب 

احلقل  اأ���ش��ل���ب  اإىل:  االإدراك����ي����ة 

امل�����ش��ت��ق��ل واأ����ش���ل����ب احل��ق��ل غري 

واأ�شل�ب  ال��ت��اأين  اأ�شل�ب  امل�شتقل، 

ال�شيق  الت�شنيف  اأ�شل�ب  االندفاع، 

واأ�شل�ب الت�شنيف ال�ا�شع.

خ����ت����ام����اً: ه����ن����اك ال�������ش���ف���ات 

ال�جدانية، وهي التي تتعلق ب�شع�ر 

وعاطفة االإن�شان، وت�شمل: االجتاه: 

وع�شبي  نف�شي  ا���ش��ت��ع��داد  ح��ال��ة 

واأهلها.  الثانية  اللغة  جتاه  وعقلي 

احلافز بن�عيه النفعي واالندماجي، 

االنط�ائية  ب�شروبها  وال�شخ�شية 

»امل��رج��ع  والتقم�ص  واالجتماعية 

ال�شابق«.

معهد اللغ�يات العربية - نيجرييا

»ثالث مراحل« لالستفادة من المقاالت واألبحاث العلمية

أفضل السبل والعوامل لتعلم لغة ثانية

د. سطام المدني

عبدالسميع أولوافيمي



ن قبل التبيين التبيُّ
�إن �ملتاأمل فيما يدور يف جمال�س �لنا�س من �أحاديث وما تعج به و�سائل 

�أخبار وق�س�س وما فيها من  �الإعالم وو�سائل �لتو��سل �الجتماعي من 

�إذ  �لكثريين جتاهها؛  غث و�سمني و�سحيح و�سقيم، ليعجب من �سلوك 

يتناقل �لنا�س يف �لغالب هذه �الأخبار و�لرو�يات دون متحي�س وال تدقيق.

ولو نظر كل و�حد منا �إىل ما يَرده من خالل �الآخرين بعني فاح�سة 

وتتبع �أقا�سيها وبحث عن خو�فيها لوجد �أن كثري�ً منها غري دقيق �إن مل 

يكن غري �سحيح بالكلية؛ من هنا تاأتي �أهمية �لتبني.

ملعرفة  من خالل متحي�سها  �الأنباء  من  و�لتثبت  �لتحقق  هو  و�لتبني 

وهو  لالآخرين،  تبيينها  �أو  نقلها  �أو  ن�سرها  قبل  �سقيمها  من  �سحيحها 

�أهميته  وتوؤكد  �ل�سريعة  عليه  وحتث  و�ملجتمع  �لفرد  يحتاجه  مطلب 

�لوقائع و�الأحد�ث. هذ� �لعمل �ملهم هو من �أهم �أعمال �لعقل �لذي ُكّرم 

من  وهو  و�لباطل،  �حلق  وبني  و�خلطاأ  �ل�سو�ب  بني  ليميز  �الإن�سان  به 

�سمات �حلكماء و�لعقالء �ملرتيثني �لذين يت�سرفون د�ئًما باحللم و�الأناة.

وعلى �لنقي�س من ذلك فاإن يف ت�سديق ما ال يُعقل ونقل ما مل يثبت؛ 

�الأحيان  من  كثري  يف  عليها  يرتتب  و�لتي  �ملذمومة  �جلهالة  من  �سيء 

عو�قب غري حممودة، وقد قيل: »حدث �لعاقل مبا ال يعقل فاإن �سدق 

�أهميته  فاإن  �لتبني مطلوباً يف كل زمان ومكان  و�إن كان  له«.  فال عقل 

تزد�د يف �أوقات �الزمات، عندما تتو�ىل �الأخبار وتكرث ويختلط �ل�سو�ب 

�أ�سحاب  ذلك  وي�ستغل  �ل�سائعات،  فتنت�سر  �لتوقعات  وت�سيطر  و�خلطاأ 

�الأهو�ء من �الأعد�ء ب�سناعة �الأكاذيب �لتي رمبا يكفون عناء ن�سرها من 

قبل �ملت�سرعني و�ل�سذج.

�إليه  ورد  يحدث مبا  ال  �أن  عليه  يجب  رمبا  �أو  باالإن�سان  يجدر  �إمنا 

من �أنباء حتى يتاأكد من �سحتها قدر ما ي�ستطيع، ثم ينظر بعد ذلك يف 

�أو مل  �أو ذ�ك؛ فاإن وجد م�سلحة  �مل�سلحة �لعامة من نقله هذ� �خلرب 

يجد �سرر�ً فال باأ�س، و�إن وجد خالف ذلك فليم�سك عن �لنقل.

�إليه من  تو�سل  للنا�س ما  يبني  باأن  تبينه  نتيجة  يتوج  �أن  �أنفع  ثم ما 

خطاأ ما �ساع خربه من �الأكاذيب ذ�ت �لتاأثري �ملتعدي، ليحق �حلق ومينع 

�ل�سرر على �الأفر�د وعلى �ملجتمع ب�سكل عام.

نايف بن حمود �لعتيبي

كلية �لعلوم

17 9الرأي

ت�سدر عن ق�سم �الإعالم 

بكلية �الآد�ب جامعة �مللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

مي��ك��ن ت��ع��ري��ف ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�لتقنية  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ت��دري�����س 

�الأدو�ت  �أن���ه���ا  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

و�الأ���س��ال��ي��ب �ل��ت��ي ت�����س��اع��د على 

ت�����س��ه��ي��ل ت��ع��ل��م �ل���ط���الب وزي�����ادة 

جتعل  و�لتقنية  �الإنتاجية،  قدر�تهم 

�سهاًل  �أم����ر�ً  �ل��ت��دري�����س  مهنة  م��ن 

�لعرو�س  �أن  جن��د  ل���ذ�،  ومم��ت��ع��اً، 

و�لب�سرية  �ل�سمعية  �لتقدميية 

ت�ساعد �لطالب كثري�ً على �كت�ساب 

�ملعرفة، و�لتقنية عندما يتم دجمها 

ثورة  حُتدث  �لدر��سية،  �ملناهج  يف 

من  �ملزيد  تُ�سري  �لتعلم.  عملية  يف 

�لتقنية يف  دمج  �أن  �إىل  �لدر��سات 

�ملناهج يُح�ِسن عمليات ونتائج تعلم 

�لتقنية  تطبيق  �إن  كذلك  �لطالب، 

على  �ملحافظة  يف  ه��ام  �لتعليمية 

�ل��ب��ي��ئ��ة، ومي��ك��ن ت��وج��ي��ه �ل��ط��الب 

�الإنرتنت  عرب  �ختبار�تهم  الإج��ر�ء 

�أور�ق���ه���م  ت��ق��دمي  ط��ري��ق  ع���ن  �أو 

وو�ج��ب��ات��ه��م ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل��ربي��د 

�الإلكرتوين.

�لطالب  ت�سجيع  ميكن  ك��ذل��ك، 

�لكتب  قر�ءة  �أجهزة  ��ستخد�م  على 

�أو  ���س��ر�ء  ع��ن  عو�ساً  �الإل��ك��رتون��ي��ة 

وبف�سل  �ل��ورق��ي��ة،  �لكتب  طباعة 

بالتعلم  �لطالب  ي�ستمتع  �لتقنية، 

وذلك عن طريق نقا�ساتهم با�ستخد�م 

يف  ل��ذل��ك.  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �لتطبيقات 

عن  �لتعليم  يُعد  �حلا�سر،  �لوقت 

�الأ�ساليب  �أح��د  بُعد 

و�لدرو�س  �حلديثة، 

�الف������رت��������س������ي������ة 

مكان  ب��ب��طء  ت��اأخ��ذ 

�مل������ح������ا�������س������ر�ت 

ميكن  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

ل���ل���ط���الب ت��ن��ظ��ي��م 

�أوقاتهم بالطرق �لتي 

وميكنهم  تنا�سبهم، 

ب�����س��ه��ول��ة �ك��ت�����س��اب 

�ملعرفة �لتي يهتمون 

بها.

�أم��ر  �أ���س��ب��ح  لقد 

معلومة،  عن  �لبحث 

�أو  �مل��ج��الت  �أو  �ل��ك��ت��ب  ���س��و�ًء يف 

عن  �لعلمية،  �الأبحاث  �أو  �ملقاالت 

ط��ري��ق ����س��ت��خ��د�م �الإن���رتن���ت �أك��رث 

�أ�سبح  ل��ذ�  ق��ب��ل،  ذي  م��ن  ب�ساطًة 

�لتقنية  و�الأدو�ت  �الأ�ساليب  معرفة 

يف عامل �ليوم �أمر�ً ال مفر منه.

على �سبيل �ملثال، �إن �ال�ستخد�م 

ي�ساعد  �لذكية  ل��الأج��ه��زة  �الأم��ث��ل 

�خل��وف  على  �لتغلب  يف  �ل��ط��الب 

وذلك  زمالئهم،  �أم��ام  �لتحدث  من 

م���ن خ���الل ت�����س��ج��ي��ع �ل��درد���س��ات 

�لذين  �أولئك  وبخا�سة  �جلماعية، 

ي���ت���ذم���رون م���ن ف���ك���رة �ل��ع��رو���س 

�لتقليدية  و�ملناق�سات  �لتقدميية 

د�خل �لقاعة. 

عرب  �لتعليم  يف  �لتقنية  دمج  �إن 

�مل��ن��اه��ج �ل��در����س��ي��ة 

فّعاالً  تكاماًل  يُحدث 

على  ت�ساعد  بطرق 

�لتعلم  عملية  تعميق 

وتاأثريها  وتعزيزها 

�إي��ج��اب��ًي��ا ع��ل��ى رف��ع 

�أد�ء �لطالب.

�إىل  �لنظر  ينبغي 

�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �الأدو�ت 

و�سيلة  �أن���ه���ا  ع��ل��ى 

ل��ت��ح�����س��ني ع��م��ل��ي��ة 

حتديد  �إن  �لتعلم، 

�لتقنية  �الأدو�ت 

ب�سكل  تتنا�سب  �لتي 

�أف�سل مع �الأهد�ف �ملرجوة وكيفية 

بالغ  �أم��ٌر  هو  فعال،  ب�سكل  دجمها 

�الأهمية.

��ستخد�م  يجب  ذل���ك،  لتطبيق 

�أف�سل �ملمار�سات �لتعليمية الإ�سر�ك 

وه��ذ�  تعلمهم،  وت��ع��زي��ز  �ل��ط��الب 

�لتفاعل معهم  تو�سيع نطاق  يتطلب 

�لتعلم  من  �ملزيد  على  وت�سجيعهم 

�لطالب  ف�سول  �إث��ارة  �إن  �مل�ستقل، 

خمتلفة  حم��ت��وي��ات  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 

و�لتعاون فيما بينهم، من خالل دمج 

�لتطبيقات  م��ن  متنوعة  جمموعة 

�مل�سكالت  ح��ل  ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل��ت��ي 

هو  بينهم،  فيما  �لتعاوين  و�لتعلم 

من �أحد �الأ�ساليب �حلديثة �لفعالة 

جد�ً.

ل���ذل���ك، ي��ج��ب دم����ج جم��م��وع��ة 

متنوعة من �الأدو�ت �لرقمية بطريقة 

�لتعلم  �أ�ساليب  مرنة لال�ستفادة من 

على  �ل��ط��الب  وم�ساعدة  �ل��ف��ردي��ة 

�أكرث  ب�سكل  متعلمني  ي�سبحو�  �أن 

يحتاج  ذل���ك،  �إىل  �إ���س��اف��ة  ت��ن��وع��اً، 

حتول  �إح��د�ث  �إىل  �لتاأ�سي�س  ه��ذ� 

�ملتمحور  �لتعلم  م��ن  �ل��ن��م��وذج  يف 

�ملتمحور  �لتعلم  �إىل  �ملعلم  ح��ول 

�لتعلم  دعم  وبالتايل  �لطالب،  حول 

و�ال�ستقاللية،  ل��ل��ط��الب،  �لن�سط 

و�لتفكري.

�لتعلم  �أن  ن��ت��ق��ب��ل  �أن  ن��ح��ت��اج 

بالتقنية يختلف عن �لتعلم بالطريق 

�لتقليدية، فهو �أكرث نفعاً، وميكن �أن 

�لطالب  �إ�سر�ك  يف  �لتقنية  تدعم 

وحتفيزهم على �إد�رة �لتعلم �خلا�س 

تلبية  �مل��ح��ت��وى،  تعلم  تعزيز  ب��ه��م، 

�أمناط تعلم �لطالب �ملختلفة.

ختاماً، �إن �حلل �الأمثل يكمن يف 

�لتقنية  �إمكانات  وتطبيق  ��ستغالل 

تعلم  على  �لطالب  لدعم  �ملتجددة 

ملو�جهة  �لالزمة  �مل��ه��ار�ت  وتطوير 

جمال  يف  �ل��ت��ف��وق  »�إن  تغيري،  �أي 

��ستخد�م �لتقنية يعزز من �لتميز يف 

�ستى جماالت �لتعليم«.

�أ�ستاذ �جليوفيزياء �مل�سارك

ق�سم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

تعرف عملية �إعادة �لتدوير باأنها 

بحيث  �مل�ستهلكة  �مل����و�د  م��ع��اجل��ة 

�ملادة  لهذه  �خلام  �ل�سكل  �إىل  تُعاد 

لُت�سنع من جديد فيُعاد ��ستخد�مها 

كما  �أخ���رى،  م��رة  منها  و�ال�ستفادة 

ميكن تعريفها باأنها عملية ��ستخد�م 

�ملورد �لطبيعي من جديد بعد �إعادة 

باأنها  تعريفها  ومي��ك��ن  ت�سنيعه، 

�ملخلفات  و��ستعادة  معاجلة  عملية 

�سكل  على  �أخرى  مرة  ال�ستخد�مها 

من  و�سيلة  وه��ي  جديدة،  منتجات 

�ملحافظة  يف  تُ�ساهم  �لتي  �لو�سائل 

على �لبيئة.

بفرز  �لتدوير  �إع��ادة  عملية  تبد�أ 

عدة  �إىل  �مل�����س��در  م��ن  �لف�سالت 

�أ�سناف: زجاجية، معدنية، خ�سبية، 

وغري  ع�سوية،  بال�ستيكية،  ورقية، 

م��ن خ��الل  ي��ت��م جمعها  ث��م  ذل����ك، 

�لتدوير  الإعادة  متخ�س�سة  �سركات 

وتُوؤخذ مل�سانع خا�سة ليتم �النتفاع 

ب��ه��ا م��ن ج��دي��د م��ن خ���الل �إع���ادة 

ت�سنيعها، وعلى هذ� �الأ�سا�س �أ�سبح 

�أن  بعد  قيمة  و�ملخلفات  للنفايات 

�سناعات  يف  ��ستخد�مها  �أم��ك��ن 

كثرية.

�لوطن  دول  معظم  يف  يوجد  ال 

�سيا�سة  �حلا�سر  �لوقت  يف  �لعربي 

و�إع��ادة  �لفرز  فكرة  ح��ول  و��سحة 

�لنفايات،  من  و�ال�ستفادة  �لتدوير 

�ل���دول  م��ن  ك��ث��ري  �ن��ت��ه��ج��ت  بينما 

حول  و��سحة  �سيا�سات  �ملتقدمة 

�إعادة �لتدوير للتخل�س من �لنفايات، 

حيث يتم فرز مكونات �لنفايات مثل 

�ملعدنية  و�لقطع  و�ل��زج��اج  �ل���ورق 

و�لنفايات  �الإلكرتونية  و�ملخلفات 

�لع�سوية و�لنفايات �خل�سبية و�إعادة 

ت�سنيعها مرة �أخرى، وهذه �ملكونات 

يتم فرزها من �مل�سدر، كما تقوم به 

بع�س �لدول �ملتقدمة ب�سكل �إلز�مي 

مع �سعبها، وهو قانون يجب �الإلتز�م 

عن  �ملكونات  ه��ذه  ف��رز  وميكن  ب��ه 

وه��ذه  مركزياً  �مل���و�د  ف�سل  طريق 

�ل���ط���ري���ق���ة ت��ت��ط��ل��ب 

جهد�ً �أكرب.

ينبغي رفع م�ستوى 

لدى  �لبيئي  �ل��وع��ي 

�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف 

وطننا �لغايل باأهمية 

�إع����������ادة �ل���ت���دوي���ر 

وج��ود  م��ع  للنفايات 

حم����ف����ز�ت الأف������ر�د 

للم�ساركة  �ملجتمع 

عملية  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 

كدفع  �لتدوير  �إعادة 

مقابل  معينة  قيمة 

الإعادة  �لقابلة  �ملو�د 

�لتدوير �لتي يوؤتى بها ملر�كز �إعادة 

�الألومنيوم  وعلب  كالورق  �لتدوير 

و�لزجاج.

وت��ع��د �مل���و�د �ل��ت��ي ميكن �إع���ادة 

ت��دوي��ره��ا م��ن �مل��خ��ل��ف��ات و�إع����ادة 

����س��ت��خ��د�م��ه��ا م���ن ج��دي��د ك��ث��رية، 

ي�سمل  �ل��ت��دوي��ر  �إع�����ادة  ف��م��ف��ه��وم 

�ل��ورق،  �لبال�ستيك، 

�مل���ع���ادن ك��احل��دي��د 

و�الأل�����وم�����ن�����ي�����وم، 

�خل�سب،  �ل���زج���اج، 

خم��ل��ف��ات �الإن�����س��اء 

و�ل�������ه�������دم، م�����و�د 

ك��اإط��ار�ت  مطاطية 

�ل�سيار�ت، �الأقم�سة، 

خم����ل����ف����ات ب��ع�����س 

�الإل����ك����رتون����ي����ات، 

�إىل  ب����االإ�����س����اف����ة 

�لزر�عية  �ملخلفات 

و�ملياه.

ومي���ك���ن �ل��ق��ي��ام 

فردي  ب�سكل  �لتدوير  �إعادة  بعملية 

من خالل حماولة �النتفاع من بع�س 

مثل  �لفرد،  يحتاجها  ال  �لتي  �ملو�د 

و�الأقم�سة  �ملالب�س،  قطع  ��ستخد�م 

منا�سف،  �إىل  وحتويلها  �لقدمية، 

ملن  �إعطائها  ذلك  وقبل  �أو مما�سح 

�حليو�نات  و�إط��ع��ام  بحاجتها،  هو 

ف�سالت  م��ن  يتبقى  م��ا  �ل��د�ج��ن��ة 

و�الأبقار  و�لدجاج  كالقطط  �لطعام 

�أكيا�س  ��ستخد�م  وميكن  و�لغنم، 

�لت�سوق �لبال�ستيكية يف حفظ بع�س 

يف  ��ستخد�مها  ميكن  كما  �الأ�سياء 

�سناديق �لنفايات.

وه��ن��اك ت��دوي��ر ُم��ن��ّظ��م ت��ق��وم به 

�سركات متخ�س�سة وجهات حكومّية 

�لر�ئدة يف عملية  �لدول  خا�سة يف 

ت��ق��وم ه��ذه  �إذ  �ل���ت���دوي���ر،  �إع������ادة 

�سناديق خم�س�سة  بن�سر  �ل�سركات 

و�الأحياء  �مل��دن  يف  �لتدوير  الإع��ادة 

�ل�سكنية، ثّم تقوم بتفريغ حمتويات 

على  تعمل  حتى  �ل�سناديق،  ه��ذه 

�لتابعة  �مل�سانع  يف  تدويرها  �إع��ادة 

�لعديد  �لتدوير  �إع��ادة  لعملية  لها. 

�لطلب  تقليل  �أب��رزه��ا  �لفو�ئد  من 

على  و�ملحافظ  �خل��ام  �مل���و�د  على 

�مل�ساهمة  وبالتايل  �لطبيعية  �ملو�رد 

يف حت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة، 

تقليل �ل�سغط على مَكاب �لنفايات 

و�ملحافظة على نظافة �لبيئة، توفري 

�لطاقة �مل�ستخدمة يف �حل�سول على 

وبالتايل  ت�سنيعها  ثم  �خل��ام  �مل��و�د 

تُ�ستهلك �لطاقة ب�سكل �أقل، �لتقليل 

من تلوث مياه �ملو�رد �ملائ، وكذلك 

�لتقليل من تلوث �لرب�ري باالإ�سافة 

جر�ء  �ملنبعثة  �ل��غ��از�ت  تقليل  �إىل 

طريق  عن  �لنفايات  من  �لتخل�س 

�حلرق.

والأج�������ل �حل�����د م����ن �ل��ع��ق��ب��ات 

�إعادة  عملية  تو�جه  �لتي  �لرئي�سية 

�الأم����ور  م���ر�ع���اة  ينبغي  �ل��ت��دوي��ر 

�مل�ستطاع  قدر  �حلد  يجب  �لتالية: 

م���ن ت��ن��وع م���دخ���الت وخم��رج��ات 

ق��در  وينبغي  �الإن��ت��اج��ي��ة  �لعملية 

بحيث  �ملنتجات  تطور  �أن  �الإمكان 

مادة  من  م�سنوعة  منتجات  ت�سبح 

جميع  م�ساركة  ينبغي  كما  و�ح��دة. 

�أفر�د �ملجتمع مع �جلهات �لر�سمية 

�مل�سوؤولة عن حماية �لبيئة.

ماج�ستري �لعلوم يف �لعلوم �لبيئية

االستخدام األمثل للتقنية في مجال التعليم

أهمية إعادة التدوير في المحافظة على البيئة

د. سطام المدني

أ. نسيم آل أيوب



اإلقناع بين العلم والمهارة
»ينبغي �أن نحذر كثرًي� من �أولئك �لذين يحاولون �إقناعنا بطريق غري 

طريق �لعقل... برميو«.

قد ي�صعب على �لكثريين �إقناع من حولهم، ولكن فى �حلقيقة �لأمر 

�أب�صط مما هو متعارف عليه، كن �صادقاً معهم فقط ت�صل �إىل درجة ل 

باأ�س بها من درجات �لإقناع �ملطلوبة فى تلك �ملرحلة.

�لإقناع هو عملية حتويل وحتوير �آر�ء �لآخرين، و�لإقناع يهدف ب�صكل 

�صلوك حمدد،  �أو  و�لع��ت��ق��اد�ت،  �لجت��اه��ات  على  �لتاأثري  �إىل  حم��دد 

وحتتاج عملية �لإقناع لي�س �إىل مهارة �حلديث �ملنمق فقط، ولكن �أي�ًصا 

�إىل وجود بع�س �ل�صتعد�د لدى �مل�صتهدف، �أو م�صاعدته على خلق هذ� 

�ل�صتعد�د لدية لقبول مو�صوع �حلو�ر.

تعد �لثقة بالنف�س من �أهم �ملهار�ت �لو�جب �متالكها لتحقيق �لإقناع، 

�تخاذ  ناحية  من  �صو�ء  �ل�صخ�صية  تكوين  علي  و�أثرها  قوتها  لها  حيث 

�لقر�ر�ت �أو حتديد �لأهد�ف للو�صول �إىل �إقناع �لآخرين بقر�ر�تك.

�لآخر  �لطرف  و�أن  بالكامل  موقفك  �صحة  على  تربهن  �أن  لحتاول 

�لنقاط  بع�س  يف  مو�فقته  ح��اول  بل  يقول،  ما  كل  يف  متاًما  خمطئ 

و�لإ�صادة ببع�س �لأفكار.

ودون �خلو�س  ومتنا�صقة  و��صحة  �صل�صة  بطريقة  �عر�س مو�صوعك 

�أفكاره،  قيمة  من  تقلل  ول  �لآخ��ر  �لطرف  ل��دى  �ملت�صنجة  باجلو�نب 

�صعوره  لزيادة  �ملتلقي  حديث  بنهاية  حديثك  بد�ية  ربط  على  و�حر�س 

بالهتمام و�جلدية.

ختاماً، ل تقع يف متاهة �جلد�ل �لعقيم، و�نتبه �إىل لغة ج�صدك �أثناء 

�لآخرين عن  ع��زوف  �أ�صباب  �أك��ر  �أن  وتذكر  و�لإق��ن��اع،  �حل��و�ر  عملية 

�أنت دون ق�صد  �أو مو�صوعك، ر�صائل خاطئة تر�صلها  �لقتناع بفكرتك 

نتيجة لغة ج�صد غري متو�فقه مع �قو�لك، ودمتم مقنعني دوًما.

�أ. د. عالء ح�صني �ل�صر�بي 

دكتور�ه ت�صويق 

قررت أن أترك عملي!
يف حماولة لإثبات �لذ�ت، ي�صطر �ملوظف لل�صغط على نف�صه يف �أد�ء 

�أكرب قدر من �جلهد و�لوقت، مما قد  �ملهام وحتقيق �لإجن��از�ت وبذل 

ينتج عنه �لبتعاد عن �لأ�صرة و�لأ�صدقاء و�إهمال و�جباته �لجتماعية، 

لأنه وجد نف�صه حمل ثقة �لرئي�س وعليه �أن يثبت �أنه ي�صتحق هذه �لثقة.

�ل�صركات  باإحدى  �لعمل  بيئة  �لو�قعية من  �لأمثلة  �أحد  تقدم هو  ما 

�لكربى، و�لتي عملت فيها �صابقاً، وهو مثال ي�صري �إىل �أن ذلك �ملوظف 

قدر�ت  من  �ل�صتفادة  عدم  �إىل  ي�صري  كما  �ل�صغط  يكون حتت  �صوف 

�لآخرين حيث �أ�صبح دورهم �نتظار توجيهات قائد �لفريق.

�أن  �أن فريق �لعمل يحتاج �إىل قيادة، لكن �لقائد ل يفرت�س  �صحيح 

�لقدر�ت  �كت�صاف  �لناجح  �لقائد  �صفات  �أه��م  ومن  �صيء،  بكل  يقوم 

�لقيادية لدى فريق �لعمل وتوزيع �ملهام و�إعد�د قادة للم�صتقبل، وهذ� ل 

يتاأتى �إل بامل�صاركة.

على �ل�صعيد �لجتماعي �صوف ينقطع - �صاحبنا - قائد �لفريق �لذي 

يكلف مب�صوؤوليات متعددة عن �أ�صرته وعالقاته �لجتماعية، و�صوف يوؤثر 

هذه �لنقطاع �صلباً يف �لأد�ء و�لإنتاجية ولي�س �لعك�س كما هو �لنطباع 

مع  �لإيجابي  �لتعامل  على  ت�صاعد  عو�مل  هناك  عام  ب�صكل  �ل�صائد. 

�صغوط �لعمل منها �لتفوي�س، وعدم �ملبالغة يف نقد �لذ�ت، و�لو�صوح يف 

�إر�صاء �جلميع، وحتقيق �لتو�زن  �مل�صوؤوليات و�لأهد�ف، وعدم حماولة 

بني م�صوؤوليات �لعمل وم�صوؤوليات �لأ�صرة، و�ل�صرتخاء وحتديد �أوقات 

للر�حة.

�أور�قها  كل  �ملوؤ�ص�صية  �جلهة  ت�صع  �أن  هو  للمو�صوع  �لآخ��ر  �جلانب 

كمية  ي�صبب  تنظيمي  وهذ� خطاأ  و�حد،  �صخ�س  وثقتها يف  ومفاتيحها 

هائلة من �ل�صغط على هذ� �ل�صخ�س ويعطل قدر�ت �لآخرين، بل قد 

يحولهم �إىل �أد�ء �أدو�ر �صلبية ل تخدم �جلهة.

عبد�هلل بن حممد �ل�صمر�ين

مكتبة �مللك �صلمان �ملركزية

17 9الرأي

ت�صدر عن ق�صم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �صعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�أنه مهمة  مفهوم �لعمل �جلماعي 

من  جمموعة  فيه  يتعاون  عمل  �أو 

نتيجة  �أو  لتحقيق هدف  �لأ�صخا�س 

م�صرتكة، وهي بب�صاطة تاأكيد ملقولة: 

»ميكننا �لقيام و�إجناز ذلك معاً«.

�لناجح  �لفريق  �أ�صا�صيات  وم��ن 

����ص��ت��خ��د�م �مل���ه���ار�ت ون��ق��اط �لقوة 

لتحقيق هدف م�صرتك باأكر �لطرق 

فعالية.

�جلماعي  �لعمل  مهار�ت  بناء  �إن 

�لثقة  تعزيز  على  ت�صاعد  �ل��ف��ع��ال 

بالنف�س، خلق طاقة �إيجابية، �لت�صجيع 

على حتمل �مل�صوؤولية، حت�صني مهار�ت 

�لتو��صل مع �لآخرين، م�صاركة وتبادل 

�مل��رج��وة  �لنتائج  حتقيق  �لأف���ك���ار، 

بطريقة �صريعة و�إيجابية.

من �لأهمية مبكان �طالع �لفريق 

على �لأم��ور �لتالية: ما يجب �لقيام 

به  �لقيام  كيفية  �مل��ه��ام«،  »قائمة  به 

»خ��ط��ة �ل��ع��م��ل«، م��ت��ى ي��ت��م �إجن����ازه 

يكون  �أن  ويجب  �لزمني«،  »�جل��دول 

تامة  �لفريق على در�ي��ة  كل فرد يف 

�ملجموعة،  د�خل  وم�صوؤولياته  ب��دوره 

من  �حل��د  يف  كثري�ً  ذل��ك  �صي�صاعد 

�للتبا�س. من �ملهم �أن يعمل خمتلف 

على  �لفريق  �أع�صاء 

لكن  خمتلفة،  م��ه��ام 

�لأهم من ذلك �لتاأكد 

م��ن ت��وزي��ع �لأع��ب��اء 

ب�صكل عادل، ل ينبغي 

ي��ك��ون ه��ن��اك من  �أن 

�لأكرب  �لعبء  يتحمل 

�جلميع،  �لعمل،  من 

ب��ال ����ص��ت��ث��ن��اء، يريد 

�ل��ع��م��ل م���ع �أول���ئ���ك 

عقلية  لديهم  �لذين 

�إيجابية.

ح�������اول ت��رغ��ي��ب 

�لآخرين للعمل معك، 

عندما يتعلق �لأمر بالعمل �جلماعي، 

�لبناّء  بالنقد  �لرتحيب  د�ئماً  ينبغي 

و�لآر�ء �ملفيدة �لتي من �صاأنها �مل�صاعدة 

و�لأ�صخا�س  �ملطلوب،  �إجن���از  على 

�أولئك  �لفريق، هم  �لأكر فعالية يف 

�لذين ميكنهم معرفة �ملهار�ت �ملتاحة 

د�خل �ملجموعة، و��صتخد�م مهار�تهم 

�خلا�صة ل�صّد �أي ثغر�ت.

�أمٌر  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على  �لقدرة 

�لكثري  �إجن���از  يف  ومطلوب  حا�صم 

�تخاذ  يتطلب  ما  غالباً  �لأم���ور،  من 

�جلماعية  �ل��ق��ر�ر�ت 

و�أحياناً  و�صطاً،  حاًل 

��صتعد�د�ً للتخلي عن 

وجهة نظر �صخ�صية 

ل�������ص���ال���ح �ل����ق����ر�ر 

�مل�صرتك للمجموعة.

م�������ص���ارك���ة  �إن 

و�لأف��ك��ار  �ملعلومات 

ل����ه �ل�����ق�����درة ع��ل��ى 

�لتاأثري على �لآخرين، 

�إيجاباً �أو �صلباً، حاول 

م�����ص��ارك��ة �لآخ���ري���ن 

�إيجابي  ه��و  م��ا  بكل 

وم���ف���ي���د. ���ص��ي��ك��ون 

�أع�صاء �لفريق �أكر ��صتعد�د�ً لت�صخري 

كل �إمكاناتهم �لكاملة للتاأثري على �أي 

م�صكلة يتم مو�جهتها �إذ� كنت هناك 

�لثقة،  على  مبنية  ج��ي��دة  ع��الق��ات 

عند  �لآخ��ري��ن.  يقود  بنف�صه  �لو�ثق 

وجود �ختالف يف وجهات �لنظر، من 

�ل�صروري �ل�صتماع �إىل وجهات نظر 

�ملو�قف  لتغيري  �لآخرين و�ل�صتعد�د 

عندما يتم تو�صيح ذلك.

من   90٪ ح����و�يل  �أن  ع��ج��ب  ل 

�ل�صركات �لناجحة عاملياً تعتمد على 

�لعمل �جلماعي لإجناز �أ�صعب �ملهام 

لديها، بدلً من جتاهل �لنقد، حاول 

�لتعلّم منه. بدلً من �ل�صعور بالتهديد 

م�صدر  كن  �لآخ��ري��ن،  جناحات  من 

�إلهام لهم.

قبل �لبحث عن و�صع حلول، يف�صل 

�لتاأكد من روؤية ومعرفة �مل�صكلة من 

جميع �لزو�يا، خالل �جتماع �أع�صاء 

عدم  �صيا�صة  تطبيق  يجب  �لفريق، 

�أح��د حتى ي�صبح �لجتماع  مقاطعة 

�صخ�س  لكل  وي�صمن  �صموًل  �أك��ر 

فر�صة �مل�صاهمة و�مل�صاركة.

مهار�ت  �أ�صر�ر  تتعلق  عام،  ب�صكل 

�لعمل �جلماعي �لفعال بُح�صن �ختيار 

�لأع�����ص��اء، حت��دي��د وت��وزي��ع �مل��ه��ام، 

و�صع  زمني حم��دد،  بوقت  �لل��ت��ز�م 

ب�صكل  �صريها  ومتابعة  عمل  خطة 

دوري.

ختاماً، �إن �لعمل �صمن فريق عمل 

و�حد، يجزئ �ملهمة وي�صاعف �لنجاح، 

»�أف�صل �لفرق هي تلك �لتي ت�صل �إىل 

�أف�صل �لنتائج«.

�أ�صتاذ �جليوفيزياء �مل�صارك

ق�صم �جليولوجيا و�جليوفيزياء- 

كلية �لعلوم

�لبخاري  »�صحيح  ن��دوة  ح�صرت 

�أحدثكم  ول��ن  �ملعا�صرة«  و�ل��ق��ر�ء�ت 

�لعمل  �أور�ق  عن  �لأ�صطر  ه��ذه  يف 

و�لأب����ح����اث �مل��ق��دم��ة و�مل�����ص��ارك��ني 

يف  �صيخرج  ه��ذ�  فكل  و�لتو�صيات، 

مطبوع يف جملة �لدر��صات و�لبحوث 

�خلا�صة بق�صم �لدر��صات �لإ�صالمية، 

�أن  ح�صر  مل��ن  �أ�صت�صرف  كنت  و�إن 

يكون قد خرج على �أقل تقدير بفائدة 

�ل�صالة و�ل�صالم على خري �لب�صر كلما 

ذكر ��صمه �أو حديث من �صنته.

لكني �صوف �أنقل لكم قر�ءتي مل�صهد 

�لندوة من خلف كو�لي�س �لندوة ذ�تها، 

منذ دلفت من بو�بة مبنى �ملوؤمتر�ت 

�ل��زو�ر  قائمة  يف  ح�صوري  لأ�صجل 

فت�صاألني �ملوظفة عن وجهة �لدخول، 

�لبخاري،  �صحيح  ن��دوة  �إىل  فاأجيب 

فرتد قائلة: »�هلل ينفع بها«.

بطالبة  و�إذ�  �ل��ب��ي��ان��ات  �صجلت 

تبادرين:  على منكبيها  ت�صع و�صاحاً 

»�إىل �لندوة؟ �إذ� تف�صلي من هنا �أنا 

�لطريق  م�صافة  �نتهزت  �أو���ص��ل��ك«. 

لأحتدث معها عن ق�صمها وتخ�ص�صها 

�لإ�صالمية  �لدر��صات  ق�صم  فتقول 

�ملقبل  �لف�صل  �خل��ام�����س  �مل�صتوى 

وما  ف�صاألتها  �هلل،  ب��اإذن  �أتخ�ص�س 

»باإذن  فقالت:  ترغبني؟  �لذي  �مل�صار 

�هلل �صنة وحديث« لأين لالأمانة من 

�ل��دخ��ول يف �لتنظيم وم��ا ر�أي��ت��ه يف 

�ملعر�س ��صت�صعرت �أهمية �لدفاع عن 

�صنة �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم.

و�صلنا بهو مبنى �ملوؤمتر�ت فتودعني 

قائلة و�لآن تكمل معك باقي زميالتي، 

دخ��ل��ت ول��ف��ت �ن��ت��ب��اه��ي �مل��ع��ر���س 

�مل�صاحب و�أميز ما فيه »بو�صتار�ت« 

كتاب  لوثائق من خمطوطات  برن�ت 

�صحيح �لبخاري، فتوجهت �إىل �إحدى 

مات �لندوة من �أ�صتاذ�ت �لق�صم  منظِّ

�لفكرة  بهذه  ���ص��روري  لأخ��ربه��ا عن 

و�أوك����د عليها  بها  �إع��ج��اب��ي  و���ص��دة 

يف  وو�صعها  بها  �لحتفاظ  باأهمية 

ق�صم �لثقافة، فبادرتني مبت�صمة وهي 

تقول: �إن وكيلة كلية �لرتبية �أعجبت 

بها وطلبت هذه �لبنار�ت لت�صعها يف 

ممر�ت كلية �لرتبية، من باب م�صاهمة 

�لكلية يف حفظ �إرث �أحاديث ر�صول 

�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم وتبني ثقافة 

بو�صائلها  ون�صرها  �لإ�صالمية  �لهوية 

�حلديثة.

�أكملت �خلطو�ت �إىل مدرج �لندوة 

ل��ي��ب��د�أ �ل��ت��ع��ارف وت��الق��ح �لأف��ك��ار، 

هم�س  �صدين  �ملقاعد  �صفوف  وبني 

وهي  لها جم���اورة  لزميلة  �إح��د�ه��ن 

�إعالمية  �أكون  �أن  �أرغب  تقول »فعاًل 

ر�صول  �صنة  خل��دم��ة  نف�صي  �أج��ن��د 

�أرغب مبثل هذ� يف �لدر��صات  �هلل، 

وهن  �لكلمات  تلك  ج���اءت  �لعليا« 

ي�صغني بلهفة حلديث �صفري �ليابان 

�ملتقاعد عن ورقته عن �أهمية �لإعالم 

�لتفكري  يكون  وكيف  �ل�صنة  ن�صر  يف 

مو�جهة  �صبيل  من  �ل�صندوق  خ��ارج 

�لتحديات �لتي تو�جه �ل�صحيح وغريه 

يف زمن �لعوملة وت�صارع و�صهولة نقل 

�ملعلومات عن غري م�صادرها �لأ�صيلة 

�ل��ن��دوة  ب��ه��ا. �نتهت  �ل��ت��اأث��ر  وع��م��ق 

دعوتنا  ومت  �مل�صاركني  ت��ك��رمي  ومت 

�صمعي  في�صغي  �لإفطار  ماأدبة  �إىل 

حلديث ثلة من �أ�صتاذ�ت �لخت�صا�س 

يف �ل�صنة حول مو�صوع من مو��صيع 

�لتخ�ص�س �لدقيق فيها، ولكن ما لفت 

�ملتحدثات،  �ح��دى  عبار�ت  م�صمعي 

وهذ�  �لطب  »عندنا يف  ت��ردد:  وهي 

من  �ل�صت�صاريون  ي�صنعه  ملا  مقارب 

�لأطباء«، وتذكر بع�س �لكلمات باللغة 

�لإجنليزية، وهي مبحرة يف �حلديث 

بكلي  �أخذ  �ل�صنة وعلومها، مما  عن 

لأقتحم خلوتهن و�أن�صت حتى �نتهى 

�حلديث فاألقي عليهن �لتحية و�أبادر 

هذه �ملتحدثة عما د�ر يف خلجي من 

ت�صاوؤلت من �أبرزها طب و�صنة كيف 

هذ�! لتو�صح يل �أنها يف �لأ�صل طبيبة، 

�أكملت در��صتها يف �ل�صنة، وعلومها، 

فقلت: »ياهلل طبيب يف ن�صرة �ل�صنة«!

ل��ق��د �أي��ق��ن��ت مت���ام���اً خ��ل��ف تلك 

�لكو�لي�س �أن �هلل حافظ �صنة ر�صوله 

�صلى �هلل عليه و�صلم، وما نحن جميعاً 

�إل �أ�صباب م�صخرون لنكون يف خدمة 

�لدفاع عنها.

تيقنت �أننا يف جامعة ما ز�لت لها 

�لأيادي �لبي�صاء يف رفعة �صنة حممد 

�صلى �هلل عليه و�صلم و�لقائمني عليها 

من موظف �لأمن وحتى �لعمادة مرور� 

بكل �لكادر �لتعليمي و�لإد�ري، فيهم 

ما من  بكل  ويرحبون  �لكثري،  �خلري 

�صاأنه �لدفاع عن �صنة ر�صولهم، على 

�لرغم مما يعي�صه �ملجتمع 

من �نفتاح، غري �أنهم يدركون متاًما 

هي  �ل�صحيحة  ر�صولهم  �أحاديث  �أن 

�أنف�صهم  �أن يجندو�  �أحمر لبد  خط 

تخ�ص�صاتهم؛  كافة  يف  عنها  للدفاع 

تلمع عقول  �لكوكبة  ه��ذه  ب��ني  وم��ن 

�أبنائنا �ل�صغار من �لطالب وهي �أمانة 

ت�صتحق منا جميًعا �أن نحميها وننقيها 

من كل لوثة �أو �صائبة �أو �صك.

د. ف�صة بنت �صامل �لعنزي

�أ�صتاذ م�صاعد بجامعة �مللك �صعود 

للعلوم �ل�صحية

وز�رة �حلر�س �لوطني

أهمية العمل الجماعي الفعال

من خلف كواليس ندوة »صحيح البخاري«

د. سطام المدني



تفعيل دور البحث العلمي
مبدى  الأمم  ح�ضارة  تُقا�س  لطاملا 

العلمي  والبحث  التعليم  م�ضتوى  تقدم 

ودورهما يف حتقيق التنمية القت�ضادية 

والجتماعية.

اأ�ضا�ضياً  يُعد ركناً  العلمي  البحث  اإن 

من اأركان املعرفة يف �ضتى التخ�ض�ضات 

التي  الهامة  املجالت  واأح��د  املختلفة، 

وتتغلب  ب�ضرعة  تتطور  ال���دول  جتعل 

على كل امل�ضكالت التي تواجهها بطرق 

علمية، اإذ اأ�ضبح حمرك النظام العاملي 

اجلديد هو البحث العلمي والتطوير.

البحث العلمي هو اأداة لبناء املعرفة 

باإنتاج  يعنى  وال���ذي  التعلم  ولتي�ضري 

هو  العلمية،  املعرفة  وتعميق  وتطوير 

»ا�ضتثمار« ولي�س ترفاً اأكادميياً.

اإن اإجراء البحوث من اأهم ال�ضروريات الإ�ضرتاتيجية يف تقدم العلوم، 

كافة،  للمجتمع  ولكن  والأكادمييني،  للطالب  فقط  لي�س  مطلوبة  فهي 

واأ�ضا�س البحث العلمي يكمن يف اكت�ضاب املعرفة وا�ضتخدامها بال�ضكل 

ال�ضحيح، ذلك يت�ضمن العمل على املعرفة ال�ضابقة لبناء معرفة جديدة. 

البحث  على  لالإنفاق  ميزانياتها  من  املتقدمة  ال��دول  خ�ض�ضت  لطاملا 

الوليات  املثال ل احل�ضر، حتتل  �ضبيل  فعلى  م�ضادره،  وتنويع  العلمي 

املتحدة الأمريكية املرتبة الأويل من بني الدول الأكرث اإنفاقاً على البحث 

العلمي والتطوير مببلغ �ضنوي ي�ضل اإىل 487 مليار دولر، اأي ما يعادل 

2.81% من اإجمايل الناجت املحلي.
وتاأتي ال�ضني يف املرتبة الثانية حيث تنفق حواىل 361 مليار دولر 

�ضنوياً، اأي ما يعادل 2.01% من اإجمايل الناجت املحلي، ثم اليابان التي 

 160.6 يعادل  اأي ما  املحلي  الناجت  اإجمايل  3.47% من  حوايل  تنفق 

مليار دولر.

اإ�ضافة اإىل ذلك، تزداد خم�ض�ضات البحث العلمي يف الدول املتقدمة 

عاماً بعد اآخر، اإذ اإنها تت�ضاعف كل ثالث �ضنوات تقريباً.

يعود ق�ضور اجلامعات يف البحث العلمي اإىل عدم تخ�ضي�س ميزانية 

بحثية  منحة  على  احل�ضول  اأن  اإىل  اإ�ضافة  لذلك،  وم�ضجعة  م�ضتقلة 

ي�ضتغرق اإجراءات طويلة ومعقدة، اأ�ضف اإىل ذلك افتقار اجلامعات بعدم 

وجود فرق متخ�ض�ضة بت�ضويق الأبحاث ونتائجها اإىل اجلهات امل�ضتفيدة 

القطاع اخلا�س وعدم  اإىل غياب دور  اأدى  العالقة، والذي بدوره  ذات 

م�ضاهمته يف دعم البحث العلمي ب�ضكل فعال.

البحثية  املن�ضاآت  على  كبرياً  مالياً  اإنفاقاً  يتطلب  العلمي  البحث  اإن 

وتطويرها،  الب�ضرية  الكوادر  تاأهيل  وجتهيزاتها،  واملختربات  كاملباين 

توفري احلوافز املادية والعنوية.

العلماء  ومعاقل  العلم  حما�ضن  هي  اجلامعات  اأن  يعرف  اجلميع 

اإليه يف  النظر  اإع��ادة  اإىل  يحتاج  يجري  ما  اأن  غري  الأفكار،  و�ضانعي 

�ضتى املجالت وبخا�ضة يف ت�ضحيح مفهوم البحث العلمي وتهيئة البيئة 

العلمية اخل�ضبة لذلك.

ولنحاول معاجلتها  املهام  بع�س  اأداء  اأن هناك تق�ضرياً يف  فلنعرتف 

بال�ضكل ال�ضحيح، عدم احل�ضول على الدعم الالزم لتن�ضيط وا�ضتمرارية 

البحث العلمي، من اأهمها.

ومن الأهمية مبكان تخ�ضي�س ميزانيات �ضخية للبحث العلمي اأ�ضوًة 

مبا هو معمول به يف الدول املتقدمة، حتى ي�ضبح البحث العلمي اأولوية 

وطنية.

ختاماً، تكمن اأهمية الهتمام بالبحث العلمي باأنه حاجة ُملحة لبناء 

اقت�ضاد معريف وتنمية م�ضتدامة ومفتاح التنمية املوؤهلة لتطوير وتقدم 

املجتمع، »البحث العلمي اأ�ضلوب حياة«.

اأ�ضتاذ اجليوفيزياء امل�ضارك

ق�ضم اجليولوجيا واجليوفيزياء - كلية العلوم

17 9الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �ضعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

نباأ  الوطنية  اجلامعات  ا�ضتقبلت 

اجلديد  اجل��ام��ع��ات  ن��ظ��ام  اعتماد 

ي�ضكل  باأن  والأمل  التفاوؤل  مب�ضاعر 

للتعليم  نوعية  نقلة  اجلديد  النظام 

فقد  اململكة،  يف  برمته  اجلامعي 

عديدة  م��واد  على  النظام  ا�ضتمل 

من املوؤمل لها اأن ترتقي مبمار�ضات 

اجلودة  من  اأو�ضع  اآفاق  اإىل  التعليم 

وال�ضتقاللية  وال���ري���ادة  وال��ت��م��ي��ز 

واملرونة؛ كل ذلك �ضمن اإطار الروؤية 

الوطنية للمملكة 2030 التي حددت 

يف  يتمثل  نوعياً  هدفاً  للجامعات 

�ضعودية  ج��ام��ع��ات  خم�س  دخ���ول 

يف  جامعة   »200« اأف�����ض��ل  �ضمن 

العامل.

هو  للكثري  امل��ط��روح  وال��ت�����ض��اوؤل 

الأوق��اف اجلامعية �ضمن هذا  دور 

و�ضبل حتقيق هذا  الطموح  التحول 

الهدف الوطني الهام.

التي  اجل��ام��ع��ات  اأن  امل��الح��ظ 

متقدماً؛  ع��امل��ي��اً  ت�ضنيفاً  احتلت 

َمكنتها  قوية  جامعية  اأوقافاً  متتلك 

اأهدافها  حتقيق  من 

ورفع  ال�ضرتاتيجية 

التناف�ضية  ���ض��ق��ف 

داخ��������ل اجل���ام���ع���ة 

وخ���ارج���ه���ا ل���زي���ادة 

متيز اجلامعة بحثياً 

وب�ضورة  واأك��ادمي��ي��اً 

تنعك�س مبا�ضرة على 

املجتمع.

اأن  وامل������ع������روف 

م�����ض��در الإي�����رادات 

مليزانية  الأ�ضا�ضية 

العاملية  اجل��ام��ع��ات 

هو الدعم احلكومي 

تتقا�ضاها  التي  الدرا�ضية  والر�ضوم 

من الطالب وبع�س امل�ضادر الأخرى 

التي ت�ضتخدم يف تغطية امل�ضاريف 

ال����الزم����ة ل��ل��ج��ام��ع��ة م���ن روات����ب 

اأ�ضا�ضية،  وم�ضاريع  ت�ضغيل  ونفقات 

واملنح  وا�ضتثماراتها  اأوقافها  اأم��ا 

اإي��رادات  فتعترب  والهبات  البحثية 

وت�ضرف  اجلامعة،  مليزانية  داعمة 

بهدف حتقيق التميز 

خلطة  امل�����ض��ت��ه��دف 

ت���ل���ك اجل���ام���ع���ات 

ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

دع������م الق���ت�������ض���اد 

املعريف الوطني.

وم��ن خ��الل روؤي��ة 

2030م  امل��م��ل��ك��ة 

ه�������ن�������اك ف����ر�����س 

مبنية  ا���ض��ت��ث��م��اري��ة 

ميكن  امل��ع��رف��ة  على 

من  عليها  ال��رتك��ي��ز 

ق���ب���ل اجل���ام���ع���ات 

ال�������ض���ع���ودي���ة م��ث��ل: 

قطاع  احلربية،  ال�ضناعات  قطاع 

والتعدينية،  النفطية  ال�ضناعات 

و�ضناعة  وامل����اء،  ال��ك��ه��رب��اء  ق��ط��اع 

ال�ضياحة والفنادق وغريها.

فاملتوقع من اجلامعات ال�ضعودية، 

يتم  اأن  بينها،  فيما  التن�ضيق  بعد 

هذه  من  ج��زء  تفعيل  على  الرتكيز 

امل���ج���الت ح�����ض��ب اإم��ك��ان��ي��ات كل 

ونقاط  اجلغرايف  وموقعها  جامعة 

م�ضتهدفاً  جزءاً  وتكون  فيها،  القوة 

من خطتها ال�ضرتاتيجية.

وعند تركيز اجلامعات على هذه 

واأوقافها  ا�ضتثماراتها  من  املجالت 

يف  ا�ضتثمارية  بيئة  تتولد  ���ض��وف 

منطقة اجلامعة تنع�س اقت�ضاد تلك 

اقت�ضاديات  ع��ن  البعيدة  املناطق 

ال�ضركات  وجت���ذب  ال��ك��ب��رية  امل���دن 

لال�ضتثمار فيها.

جامعاتنا  من  امل��اأم��ول  ال��دور  اإن 

العجلة  تلك  حتريك  هو  ال�ضعودية 

لالقت�ضاد  م��ت��ك��ام��ل  ن��ظ��ام  خل��ل��ق 

ال��ن��ظ��ام اجلديد  امل��ع��ريف يف ���ض��وء 

النظام  باأن  وخ�ضو�ضاً  للجامعات، 

ب��اأن  اجل��ام��ع��ات  لتلك  ي�ضمح  ب��ات 

مبتكرة   مت��وي��ل  �ضيغ  ع��ن  تبحث 

لتنمية الإبداع والبتكار والذي يعد 

بدوره ركيزة يف مرحلة التحول التي 

ت�ضهدها مملكتنا احلبيبة.

اأمني عام اأوقاف جامعة امللك 

�ضعود

اأحد  تكليف  مت  اأن��ه  افرت�ضنا  لو 

اأع�ضاء هيئة التدري�س بتدري�س اأربعة 

ا�ضتماع،  ق���راءة،  »ق��واع��د،  مقررات 

درا�ضي  ف�ضل  خ��الل  مثاًل«  وكتابة 

طالًبا  وثالثني  خم�ضة  بواقع  واح��د 

تقريًبا للمقرر، واأن ثالثة من زمالئه 

يقومون اأي�ًضا بتدري�س نف�س املقررات 

ب��ع��دد م��ق��ارب م��ن ال��ط��الب ولكن 

التوقيت،  نف�س  اأخ��رى يف  �ضعب  يف 

بالن�ضبة  اأي�ًضا نف�ضه  واأن احلال هو 

للزميالت الالتي يدرِّ�ضن نف�س العدد 

وبعدد  امل��ق��ررات  لتلك  ال�ضعب  م��ن 

الق�ضم  ال��ط��ال��ب��ات يف  م��ن  م��ق��ارب 

الن�ضائي؛ فمعنى ذلك اأنه يلزم قيا�س 

وثالثني  لثنتني  التعلم  خم��رج��ات 

وطالبة  طالًبا   ١١٢٠ بواقع  �ضعبة 

فقط.  الأرب��ع  املقررات  لهذه  تقريًبا 

مل تنته الق�ضة هنا، فلكل مقرر من 

هذه املقررات ما ل يقل عن ثمانية 

خمرجات تعلم تختلف من تو�ضيف 

كل  يقا�س  اأن  ولب���د  لآخ���ر،  م��ق��رر 

خمرج من هذه املخرجات مرتني على 

الواحد  الدرا�ضي  الف�ضل  يف  الأق��ل 

متنوعة  قيا�س  و���ض��ائ��ل  خ��الل  م��ن 

والواجبات  الق�ضرية  كالختبارات 

ال�ضنة  اأعمال  واختبارات  والبحوث 

يقوم  بحيث  النهائية،  والختبارات 

اأ�ضتاذ املادة يف كل مرة بتعبئة جدول 

قيا�س خا�س »Table TOS« لر�ضد 

درجة كل طالب يف كل فقرة ومن ثم 

جمعها بعد ت�ضنيفها 

ح�����ض��ب خم���رج���ات 

التعلم املراد قيا�ضها.

ولك اأن تتخيل كم 

م��ن اجل��ه��د وال��وق��ت 

هذا  يحتاجه  ال���ذي 

ت��ل��ك  اأو  ال���زم���ي���ل 

بهذه  للقيام  الزميلة 

الإح�ضاءات ال�ضائكة 

ب��ال�����ض��ك��ل امل���ث���ايل، 

وم����دى ت���اأث���ري ذل��ك 

العملية  على  �ضلًبا 

هي  التي  التعليمية 

الأ�ضا�س!

اإذا كان هذا فقط لأربعة مقررات، 

التعلم  خمرجات  بقيا�س  بالك  فما 

الكاملة  الدرا�ضية  اخلطة  ملقررات 

الدرا�ضي  الف�ضل  خ��الل  للربنامج 

الواحد، اإن جمرد �ضعوبة �ضرح هذه 

فهمها  بع�ضر  ينبئك  نظرًيا  العملية 

وهذا  الواقع،  اأر���س  على  وتطبيقها 

قيا�س  ت��ع��رث  �ضبب  ه��و  ن��ظ��ري  يف 

خمرجات التعلم الرئي�س. 

اإًذا ما احلل؟!

احل����ل ه���و ال����ت����درج يف ق��ي��ا���س 

خمرجات التعلم للمقررات، فالتدرج 

لبلوغ  ناجعة  و�ضرعية  كونية  �ُضنة 

مع  اهلل  ب��اإذن  منه  الدنو  اأو  الكمال 

القناعة بال �ضك و�ضيء من التحلي 

التعلم  خمرجات  وقيا�س  بال�ضرب، 

من  ا�ضتثناًء  لي�ضت 

هذه ال�ضنن.

ل����ن����ب����داأ ب��ن��ف�����س 

ال�ضابقة  امل���ق���ررات 

ال���ت���ي ب���ني اأي��دي��ن��ا 

ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل��ث��ال 

مت  فلو  احل�����ض��ر،  ل 

قيا�س  تكليف  توزيع 

خمرجات التعلم لهذه 

املقررات الأربعة بني 

بحيث  اأ�ضاتذة  اأربعة 

يقي�س كل واحد منهم 

فقط  واح��ًدا  مقرًرا 

التوزيع  ه��ذا  وي��ك��ون 

بالقرعة »random« ليكون طالب 

�ضعبة واحدة عينة متثل بقية طالب 

ال�ضعب الأخرى لنف�س املقرر، وبنف�س 

هذه الآلية يتم توزيع قيا�س خمرجات 

الزميالت  على  وتطبيقها  التعلم 

الأربع لنف�س املقررات الأربعة لإيجاد 

��ا من  اأي�����ضً عينة ط��ال��ب��ات مم��اث��ل��ة 

ال�ضطر الن�ضائي.

فهنا مل يبَق على الزميل والزميلة 

اللذين مت اختيارهما ملقرر القواعد 

وي�ضتخرجا  يجمعا  اأن  اإل  م��ث��ال 

ملقرر  التعلم  خم��رج��ات  متو�ضط 

قيا�س  يتم  وهكذا  فقط،  القواعد 

خم���رج���ات ال��ت��ع��ل��م م���ن ق��ب��ل بقية 

ال���زم���الء وال���زم���ي���الت يف ال��ث��الث��ة 

بنف�س  املتبقية  الأخ����رى  م��ق��ررات 

الطريقة.

هيئة  ع�ضو  يجني  ال��ت��درج،  بهذا 

يف  تتمثل  الأوىل  ثمرتني؛  التدري�س 

بذله جهداً ووقتاً اأقل لقيا�س خمرجات 

التعلم للمقرر ولكن باإتقان اأكرب، واأما 

له  املجال  اإف�ضاح  يف  فتتمثل  الثانية 

به  املناطة  التعليمية  بالعميلة  للقيام 

على الوجه الأكمل وهذا الأهم.

وختاًما، قد ل تكون هذه الطريقة 

التعلم  خمرجات  لقيا�س  املثلى  هي 

قيا�س  عليها  يبنى  والتي  للمقررات 

ككل،  للربنامج  التعلم  خم��رج��ات 

ولكنها يف نطري اخليار الواقعي يف 

التنظري  عن  بعيًدا  ال��راه��ن  الوقت 

ا�ضتحداث  ف��ك��رة  ول��ع��ل  وامل��ث��ال��ي��ة. 

نظام  من  مطورة  م�ضتقبلية  ن�ضخة 

اإتقان مرتبطة بنظام »LMS« لتقوم 

بهذه العملية برمتها بحيث ل يبقى 

على ع�ضو هيئة التدري�س اإل اإدخال 

امل��راد  التعلم  خم��رج  ورق��م  الأ�ضئلة 

قيا�ضه فقط؛ حتدث نقلة نوعية حلل 

م�ضكلة تعرث قيا�س خمرجات التعلم.

امللكية  بحقوق  اأت��ربع  وباملنا�ضبة، 

اإليها  ي�ضبقني  مل  اإن  الفكرة  لهذه 

امللك  جلامعة  م�ضاعة  وه��ي  اأح���د، 

وطننا  يف  التعليم  بها  لتخدم  �ضعود 

الغايل.

كلية اللغات والرتجمة

ع�ضو جمل�س املقومني بجامعة 

امللك �ضعود

دور األوقاف الجامعية في نظام الجامعات الجديد

التدرج في قياس مخرجات التعلم

د. سطام المدنيد. خالد الظافر

د. شافي القحطاني



عزوف الطلبة عن زيارة المكتبة!
»نب�ض �لطالب« ز�وية جديدة تطرح كل �أ�ضبوع مو�ضوعاً �أو ق�ضية طالبية 

ملعرفة  حولها  و�لطالبات  �لطالب  من  جمموعة  �آر�ء  وت�ضتطلع  للنقا�ض 

�آر�ئهم وحماولة �لو�ضول �إىل حلول مر�ضية ومقنعة، يف هذ� �لعدد نطرح 

ق�ضية »عزوف �لطلبة عن زيارة �ملكتبات �لعامة و�جلامعية« و��ضتطلعنا �ر�ء 

جمموعة من �لطالب و�لطالبات عن �أ�ضباب ذلك �لعزوف و�ل�ضبل �لكفيلة 

بعالج هذه �لظاهرة من وجهة نظرهم..

غياب  االهتمام

عبد�لعزيز �لعي�ضى �تفق مع �لق�ضية �ملطروحة و�أكد �أن هناك ن�ضبة قليلة 

من �لطالب يف �لوقت �حلايل ماز�لو� يفكرون بزيارة �ملكتبات ومر�جعة 

�لكتب، �أما �لن�ضبة �لأكرب فقد هجرت �لكتب و�إذ� 

ما �قرتحت على �أحدهم ��ضطحابه لزيارة �ملكتبة 

رد قائاًل »فا�ضي �نت«!!

التكنولوجيا  ال�سبب!

توقع نا�ضر �لعرق �أن »تكنولوجيا �لإنرتنت« هي 

�ضبب هذ� �لعزوف �أي �أن �أغلب �ملعلومات �لتي تريد 

�لهاتف  بها جتدها من خالل  و�لنتفاع  معرفتها 

�جل��و�ل، وه��ذ� ما ع��ده �ل�ضبب �لرئي�ضي لتدين 

�لقر�ءة من �لكتب ب�ضبب ع�ضر �ل�ضرعة على حد 

قوله.

م�سكلة  جمتمعية 

وقال �ضعيد �لأحمري �إنه خالل م�ضريته �حلياتية 

زي��ار�ت  �أو ٤  �ضوى ٣  �ملكتبة  ي��زر  و�جلامعية مل 

و�ل�ضبب تعار�ض �لوقت وغياب ثقافة زيارة �ملكتبة.

غياب  االإلزامية

�لتدري�ض  هيئة  �أع�ضاء  حمل  �حلربي  ط��ارق 

�مل�ضوؤولية وطالبهم باإلز�م �لطالب بالذهاب للمكتبة 

و�ملر�جع  �مل�ضادر  �إىل  و�لرجوع  �لبحوث  و�إج��ر�ء 

�لتي �ضتعود عليه بالفائدة. و�أ�ضاف: يف �ملرة �لأوىل 

�أو �لثانية قد ي�ضت�ضعب �لطالب �لأمر ويتكا�ضل لكنه 

يف �ملرة �لثالثة �أو �لر�بعة �ضيبادر.

البديل موجود

من جانبها قالت دمية �لقا�ضم، بكالوريو�ض �أدب 

ل�ضانية«:  »نظريات  ماج�ضتري  وطالبة  �إجنليزي 

�لبديل موجود، ل �أحتاج ملكتبة �جلامعة فكل ما 

�أحتاجه �أجده يف �ملكتبة �ل�ضعودية �لرقمية �لتي 

�أعتمد عليها يف �لبحوث و�أجد فيها كل �لكتب و�مل�ضادر و�ملر�جع. 

تعب  وعناء

وقالت رو�بي تركي م�ضتوى ثالث لغة عربية: �لتكنولوجيا وفرت يل كل 

�ضيء و�أنا يف �ملنزل �أجد كل ما �أحتاجه من �ملقالت و�لكتب بكل ي�ضر و�ضرعة 

ودون تعب ول عناء.

املكتبات  الرقمية

�أما منرية نا�ضر �ل�ضعيد، كلية �لعلوم، فقالت: �لزمن تغري و�لتكنولوجيا 

وفرت كل �ضيء و�خت�ضرت �لزمن و�مل�ضافات، وبالن�ضبة للمكتبات مل �أعد 

�أحتاجها �أبد� فكل ما �أبحث عنه موجود يف �ملكتبات �لرقمية.

حمرك البحث يكفي

�لطالبة خلود من كلية �ل�ضياحة و�لآثار قالت: كل ما �أريده ي�ضلني من 

خالل �لالب توب يف ثو�ين معدوة، و�أ�ضبح �لذهاب للمكتبة متعباً خا�ضاً 

باأوقات �ل�ضيف و�لبحث و�لنتظار كل ذلك يخت�ضره علينا حمرك �لبحث.

غالء  اخلدمات

يف �لعدد �لقادم �ضوف نطرح ق�ضية »غالء �خلدمات �ملقدمة« يف مر�فق 

�جلامعة من مطاعم ومقاه وقرطا�ضية، وندعو �لطالب و�لطالبات للم�ضاركة 

و�لإدلء باآر�ئهم و�إر�ضالها عرب �إمييل �ضحيفة ر�ضالة �جلامعة قبل نهاية دو�م 

يوم �لثالثاء وبحدود (50 - 70 كلمة) لكل م�ضاركة.

17 9الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �ضعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

عامل  �مل��ع��ريف  �مل����ال  ر�أ�����ض  �إن 

رئ��ي�����ض��ي يف �إن���ت���اج �لق��ت�����ض��اد�ت 

�ملعا�ضرة وبخا�ضة �قت�ضاد �لبتكار.

عاماًل  �لقت�ضادية  �لعوملة  تُ�ضكل 

�لتعليم  ن��ظ��ام  ل���ض��ت��ق��ر�ء  م��ه��م��اً 

�لعايل، وتعزز �ملناف�ضة، مما �ضيدفع 

�لبقاء  �أجل  من  للن�ضال  �جلامعات 

�ضمن �أعلى �لت�ضنايف �لعاملية.

�جلامعي  �لتعليم  يكون  �أن  يجب 

ُم���ن���ظ���م���اً ب�����ض��ك��ل ج���ي���د لإح������ر�ز 

وذلك  �ل���روؤى،  �لإجن���از�ت وحتقيق 

�لبنية  تنظيم  �إع�����ادة  ط��ري��ق  ع��ن 

�لتعليم  وتطوير  وت�ضميم  �لتحتية 

�ملجتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  م��ع  مت��ا���ض��ي��اً 

وحتديثها ب�ضكل دوري.

�جل���ام���ع���ات ه���ي م��وؤ���ض�����ض��ات 

وم�ضانع لالأفكار ل مثيل لها، حيث 

�لعقول  �إب��د�ع  �ضغف  تطبيق  ميكن 

�لعظيمة على حل �مل�ضكالت لتعزيز 

و�لجتماعية،  و�لقت�ضادية  �لتنمية 

�أكادميية  موؤ�ض�ضات  و�جل��ام��ع��ات 

�مل��ع��رف��ة،  ون�����ض��ر  بتكوين  ملتزمة 

�لتخ�ض�ضات  م���ن  جم��م��وع��ة  يف 

�ملخترب�ت  وتت�ضمن  و�مل���ج���الت، 

و�مل��ك��ت��ب��ات وغ���ريه���ا م���ن �ل��ب��ن��ى 

ت�ضمح  �ل��ت��ي  �مل��ن��ا���ض��ب��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ب��ح��ث 

م�ضتوى  �أع��ل��ى  على 

ممكن.

�ملفهوم  تغري  لقد 

للجامعة  �حل���دي���ث 

�بتد�ًء  كبري،  ب�ضكل 

م�����ن حت���ول���ه���ا م��ن 

كال�ضيكية  ج��ام��ع��ة 

مبتكرة،  جامعة  �إىل 

�إىل  بانتقالها  �نتهاًء 

�ملعرفة  لبناء  م�ضنع 

�قت�ضادياً  �مل��ف��ي��دة 

على  �حل���ف���اظ  م���ع 

ثقايف  كمركز  دورها 

وعلمي.

�حليوي  �ملحرك  هي  �جلامعات 

و�لتنمية  �لعاملي  لالبتكار  �ل��ق��وي 

�لقت�ضادية، ومع ذلك فهناك حاجة 

ُملحة لإعادة تنظيم وتطوير �لتعليم 

فهي  �ل��ع��ومل��ة،  �ضياق  يف  �جلامعي 

�ملفتاح لتعزيز �لبتكار.

م�����ض��وؤول��ي��ة  �جل��ام��ع��ات  تتحمل 

�لأكادميية  �مل�ضاريع  ثقافة  تطوير 

وريادة �ملعرفة، وعليها �أن تتبنى بيئة 

ول  و�قت�ضادية،  و�جتماعية  ثقافية 

بد من �أن تكون جزء�ً ل يتجز�أ من 

�مل��ج��ت��م��ع، وب��ال��ت��ايل 

يف  دوره��ا  من  تُعزز 

خ��الل  م��ن  �لتنمية 

�مل�ضاركة �ملبا�ضرة.

تعمل  �أن  ي��ج��ب 

ب�ضكل  �جل���ام���ع���ات 

خالّق و�أن تكون على 

لتحمل  ����ض��ت��ع��د�د 

لت�ضاهم يف  �ملخاطر 

�لقت�ضادي،  �لتحول 

بيئات  ت��وف��ري  يجب 

نوعها  م���ن  ف���ري���دة 

و�لطالبات  للطالب 

ح�����ت�����ى ي����ك����ون����و� 

��ضتيعاب  على  ق��ادري��ن  »مفكرين« 

جم��م��وع��ة و����ض��ع��ة م���ن �مل���ه���ار�ت 

و�لقدر�ت.

ب�ضكل  �جل��ام��ع��ات  ت�ضنيف  يتم 

�لتاأثري  م��دى  على  ب��ن��اًء  �أ���ض��ا���ض��ي 

و�إجناز�تها، ولي�ض بعدد �لعتماد�ت 

بر�مج  مر�جعة  يجب  �لأك��ادمي��ي��ة، 

ب�ضكل  �لدر��ضية  و�خلطط  �لتعليم 

مالءمتها  م��دى  من  للتحقق  دوري 

وفعاليتها مع متطلبات �ضوق �لعمل.

ه��ن��اك  ت���ك���ون  �أن  ي���ج���ب  ك���م���ا 

�إذ  وم�����ض��ت��د�م��ة،  كافية  م��ي��ز�ن��ي��ات 

عدم  مع  جامعة  تنجح  �أن  ميكن  ل 

كفاية �لتمويل �أو �لتقلب �ل�ضديد يف 

�مليز�نية مع مرور �لوقت.

دور �جلامعات مهم جد�ً يف حتويل 

ملمو�ضة  تطبيقات  �إىل  �لكت�ضافات 

تُ��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج�����ات �جل��ه��ات ذ�ت 

خا�ضة«  �أو  حكومية  »�ضو�ًء  �لعالقة 

مع  �ملجتمع،  �إفادة  ف�ي  ي�ضاهم  مب�ا 

�إمكانية حتويل �لتقنيات �إىل فر�ض 

جتارية و�عدة.

هناك �أي�ضاً حاجة ما�ضة لتفعي�ل 

دور �لأبح�اث �لعلمية يف �جلامعات 

ي�ضتفيد  ملمو�ضة  قيم  �إىل  بنقلها 

منها �ملجتمع.

�جلامعات  دور  يكم��ن  خ��ت��ام��اً، 

طريق  عن  �لقت�ضادية  �لتنمية  يف 

�لب�ضري  �مل��ال  ر�أ���ض  يف  �ل�ضتثمار 

وتنمية  خ��رب�ت��ه  م��ن  و�ل���ض�����ت��ف��ادة 

م��ه��ار�ت وقيم  �إل��ي��ه م��ن  م��ا يحتاج 

�قت�ضادية.

ثروة  ل  �لذين  �أفقر  »ما  وم�ضة: 

لهم �إل �ملال«.

�أ�ضتاذ �جليوفيزياء �مل�ضارك

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

�لرتقاء  نو��ضل  �هلل،  بعون  »معاً 

وحتقيق  �ل�ضعودية  �لعربية  باململكة 

طاقات  و��ضتثمار  بالرخاء  تطلعاتنا 

ومو�هب �ضبابنا و�ضاباتنا«.

�لأم���ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�ضمو  ���ض��اح��ب 

روؤي���ة  ���ض��ل��م��ان. �ضملت  ب��ن  حم��م��د 

2030 �لرتكيز على �ملر�أة وو�ضعتها 
يف مقدمة �هتماماتها بهدف متكينها 

لالإ�ضهام يف تنمية �ملجتمع و��ضتثمار 

طاقاتها وطموحاتها، فاملر�أة عن�ضر 

فعال وموؤثر يف بناء �ملجتمع ونه�ضته 

وتطوره، وهي �للبنة �لأ�ضا�ضية فيه.

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �إن 

�آمنت باملر�أة و�أدركت �أن متكني �ملر�أة 

�ضرورة ملحة لتقدم ورقي �ملجتمعات 

�أولً  ولرفعة �لأوط��ان، فمكنت �ملر�أة 

بفتح �لتعليم �أمامها، وذلك يف عهد 

�مللك �ضعود بن عبد�لعزيز رحمه �هلل 

عام 1960م.

و�لآن ويف ظل روؤية �ململكة 2030 

جمالت  �ضتى  يف  �لعنان  لها  طلق 
ُ
�أ

و�لع�ضكري  �لأم��ن��ي  كاملجال  �لعمل 

و�أي�ضاً  و�لق��ت�����ض��ادي،  و�لإع��الم��ي 

�ل�ضعودية  ل��ل��م��ر�أة  �ململكة  منحت 

فر�ضة متثيلها على �مل�ضتوى �لدويل 

�ل�����ض��ف��ار�ت  يف  عملها  خ���الل  م��ن 

ويف  �ململكة،  وبعثات  و�لقن�ضليات 

هذ� �لإطار حظيت �لأمرية رميا بنت 

�لوليات  �ضفرية يف  �أول  بلقب  بندر 

�ملتحدة �لأمريكية.

وم��ن �أه���م �مل��ح��اور �ل��ت��ي �ضملت 

م�ضتوى  روؤية2030رفع  �أه����د�ف 

�إىل  �لعمل  �ضوق  يف  �مل��ر�أة  م�ضاركة 

30 باملئة، كما �ضدر �لتوجيه �مللكي 
عام 2017م مبنح �ملر�أة حق �لقيادة، 

��ضتثمار  �إىل  ���ض��ي��وؤدي  مم��ا  وذل���ك 

و�حل�ضول  �لعمل  �ضوق  يف  طاقتها 

تنمية  يف  �ملنا�ضبة  �ل��ف��ر���ض  ع��ل��ى 

بالدها وجمتمعها وتعزيز م�ضاهمتها 

م�ضرية  يف  و�لقت�ضادية  �حل�ضارية 

�لتنمية �مل�ضتد�مة.

مك�ضب  على  �مل���ر�أة  ح�ضلت  كما 

�ضيا�ضي باإعطائها �حلق يف �لقرت�ع 

�لبلدية.  �لإنتخابات  يف  و�لرت�ضيح 

�ضاٍم  �أمر  �ضدر  ذلك  �إىل  بالإ�ضافة 

بتمكني �ملر�أة �ل�ضعودية من �خلدمات 

دون ��ضرت�ط مو�فقة ويل �لأمر وفقاً 

تعك�ض  �لإ�ضالمية.  �ل�ضريعة  لأحكام 

�ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  توجيهات 

وويل  عبد�لعزيز  بن  �ضلمان  �مللك 

ع��ه��ده �لأم�����ني �لأم�����ري حم��م��د بن 

�ضلمان، حفظهما �هلل، �هتماماً كبري�ً 

ي��وف��ر ح��ي��اة كرمية  م��ا  ك��ل  بتحقيق 

�لد�خلية  وز�رة  قامت  حيث  للمر�أة، 

�ل�ضريفني  �حلرمني  خادم  من  باأمر 

بو�ضع نظام ملكافحة �لتحر�ض وفر�ض 

عقوبات �ضارمة بحق �ملتحر�ضني.

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  و�أول��ت 

�هتمامها بحقوق �ملر�أة �نطالقاً من 

�لإ�ضالمية  �ل�ضريعة  و�أحكام  مبادئ 

مكانة  على  حمافظة  ج���اءت  �ل��ت��ي 

�ملر�أة وكر�متها، وهذ� ما ت�ضري عليه 

�لوجه  عاك�ضة  �ملباركة  �لبالد  ه��ذه 

�حل�ضاري �لذي تتميز به يف جميع 

�ضوؤونها. ومل يتوقف �هتمام �حلكومة 

على متكني �ملر�أة يف �ملجالت �ملختلفة 

�ملحافل  يف  وتكرميها  بل  فح�ضب، 

و�لإعالمية  �لأكادميية  لإجناز�تها 

و�لأدبية و�لثقافية، فقد �أثبتت �ملر�أة 

�ل�ضعودية جد�رتها وكفاءتها بتحقيق 

�إجناز�ت حملية ودولية ولعبت �أدو�ًر� 

عديدة بقوة و�ضجاعة.

ي���ق���ول �ل�����ض��اع��ر �ل��د�غ�����ض��ت��اين 

�لدنيا  »�ضيئان يف  ر�ضول حمزتوف: 

وطن  �لكبرية:  �ملنازعات  ي�ضتحقان 

حنون، و�م��ر�أة ر�ئعة«. ولقد خرجنا 

بالن�ضر  مكللني  نز�عاتنا  من  نحن 

حكومتنا  بف�ضل  ث��م  �هلل  بف�ضل 

وطن  يف  نعي�ض  فنحن  �ل��ر���ض��ي��دة، 

فيه  ي�ضتطيع  باحلياة  ناب�ض  حنون 

�أحالمهم  حتقيق  �ملو�طنني  جميع 

عزز  �أنه  كما  وطموحاتهم.  و�آمالهم 

بقوتها  و�آم���ن  �لر�ئعة«  »�مل���ر�أة  دور 

�لناعمة، ومكنها يف خمتلف �مليادين 

و�أهلها ل�ضغل �ملنا�ضب �لعليا.

�إن �ملر�أة �ل�ضعودية �ليوم �إىل جانب 

�لرجل �ل�ضعودي يقدمان مناذج ر�ئعة 

مل�ضتقبل �أف�ضل متحدين يف طموحهم 

لتكون  ميلّون  ول  يكلّون  ل  وهمتهم 

دول��ت��ه��م يف م��ق��دم��ة م�����ض��اف دول 

�لعامل وفق �ملبادئ �لإ�ضالمية ومنهج 

وباعتز�زهم  و�لع��ت��د�ل  �لو�ضطية 

بهويتهم �لوطنية. 

�ضلمان  بن  حممد  يقول  وختاماً، 

حفظه �هلل: »لقد �ضمينا هذه �لروؤية 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  ب���»روؤي��ة 

ننتظر حتى ذلك  لن  لكننا   ،»2030
�حلني، بل �ضنبد�أ فور�ً يف تنفيذ كل 

وبكم  ومعكم  به،  �أنف�ضنا  �ألزمنا  ما 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  �ضتكون 

دولة كربى نفخر بها جميعاً �إن �ضاء 

�هلل تعاىل«.

خلود فهد بن طحنون 

ق�ضم �إعالن

دور الجامعات في التنمية االقتصادية

تمكين القوة الناعمة في رؤية2030

د. سطام المدني

نبض الطالب

ناصر العرق

سعيد االحمري

طارق الحربي



غالء الخدمات المقدمة في أروقة الجامعة
حوار: قما�ش املني�صري - خالد النفاح 

طالبية  ق�ضية  �أو  مو�ضوعاً  �أ�ضبوع  كل  تطرح  �لطالب«  »نب�ض  ز�وي��ة 

ملعرفة  حولها  و�لطالبات  �لطالب  من  جمموعة  �آر�ء  وت�ضتطلع  للنقا�ض 

�آر�ئهم وحماولة �لو�ضول �إىل حلول مر�ضية ومقنعة، يف هذ� �لعدد نطرح 

ومقاه  مطاعم  من  �جلامعة  مر�فق  �ملقدمة« يف  �خلدمات  »غالء  ق�ضية 

وقرطا�ضية حيث توجهنا ملجموعة من �لطالب و�لطالبات و�ضاألناهم عن 

�أ�ضباب ذلك �لغالء و�ل�ضبل �لكفيلة بعالج هذه �لظاهرة من وجهة نظرهم..

اأرهقتنا الأ�صعار

�أن  �أك��دت  �خلام�ض،  �مل�ضتوى  �لآد�ب،  كلية  مع�ضي،  جن��ود  �لطالبة 

�أ�ضعار �خلدمات مرهقة و�ختيار�ت �ملطاعم قليلة جد� ول تلبي رغبات 

ومرهق  م�ضتمر  غالء  يف  و�لأ�ضعار  �لطالبات، 

و�لطالبات  �لطالب  حالة  مر�عاة  ومتنت  علينا، 

جمال  يف  وبخا�ضة  �لأ�ضا�ضية  �خل��دم��ات  يف 

�لطباعة.

اأ�صر منتجة

�مل�ضتوى  �لآد�ب،  كلية  حيدر،  ب�ضرى  �لطالبة 

�لفطور  يف  قليلة  �لخ��ت��ي��ار�ت  ق��ال��ت  �ل��ث��ال��ث، 

�ضعر� على  �لأقل  يعد  وكاريبو  لالأ�ضف،  و�لغد�ء 

م�ضتوى �جلامعة. وت�ضاءلت: ملاذ� ل يكون هناك 

�أ�ضر  �أو  رخي�ضة  و�أ�ضعارها  م�ضهورة  مطاعم 

�مللل  �أ�ضابنا  لقد  �لدر��ضي!  �لعام  طو�ل  منتجة 

و�أرهقتنا �لأ�ضعار.

اأ�صعار مبالغ فيها

�مل�ضتوى  مت��ري�����ض،  �ل��ع��ن��زي،  رو�ن  �لطالبة 

�خلام�ض، ترى �أن �لأ�ضعار مكلفة ومرهقة وُمبالغ 

عليها.  �ملتعارف  �لأ�ضعار  مع  تتنا�ضب  ول  فيها، 

�أ�ضبحت  فطوري  وجبة  مع  قهوة  كوب  وقالت: 

ملاذ�  وقالت:  لالأ�ضف!  بالن�ضبة يل  مرهقاً  �أم��ر�ً 

�أو  �لأ�ضعار  رخي�ضة  ملطاعم  ف��روع  فتح  يتم  ل 

مقا�ضف ويتم ت�ضغيلها من خالل �لأ�ضر �ملنتجة!

ا�صتغالل

خام�ض:  م�ضتوى  �ضيدلة،  �لقحطاين،  �ضارة 

�لأ�ضعار ��ضتغاللية ونحتاج ميز�نية خا�ضة لكوب 

�لقهوة �ليومي فماذ� عن وجبة �لفطور و�لغد�ء! 

ي�ضل  م��ارك��ت  �ل�����ض��وب��ر  م��ن  ب�ضيطة  مقا�ضي 

ح�ضابي فيها ل�50 ريالً! ملاذ� ل يوجد خ�ضم لذوي �لحتياجات �خلا�ضة 

يف �ملطاعم و�لكوفيات وملاذ� ل توفر لهم مطاعم وممر�ت خا�ضة بهم 

وتكفيهم عناء �لوقوف و�لنتظار.

اأ�صعار خيالية

�لأ�ضعار  �لجتماعية:  �خلدمة  ق�ضم  �لآد�ب،  كلية  حري�ض،  بن  مطلق 

فروعها  �ل�ضعر يف  نف�ض  تعتمد  �ملطاعم  هذه  للطالب،  بالن�ضبة  خيالية 

يف �خلارج، و�لطالب �جلامعي ل ي�ضتطيع حتمل هذه �لتكاليف �لعالية. 

اأ�صعار منا�صبة

�أ�ضعار  �أن  �أرى  �إن�ضاين:  �مل�ضرتكة،  �لأوىل  �ل�ضنة  �لدو�ضري،  �إبر�هيم 

�خلدمات �لتي تقدمها �ملطاعم و�لكافيات د�خل �جلامعة منا�ضبة جد� 

مقارنة بجودة �ملنتجات �ملمتازة �لتي تقدم للطالب.

غالء امل�صاحة التاأجريية

من  �أن  و�أتوقع  مرتفعة  �لأ�ضعار  �إعالم:  �لآد�ب،  كلية  �ملريع،  عبد�هلل 

�أهم �أ�ضباب �رتفاع �لأ�ضعار هو غالء �مل�ضاحة �لتاأجريية د�خل �جلامعة.

ماذا ا�صتفدت من الدورات املقدمة

�ل��دور�ت  من  ��ضتفدت  »م��اذ�  ق�ضية  نطرح  �ضوف  �لقادم  �لعدد  يف 

�لتي تقدمها �جلامعة وما �ل�ضبب« وندعو �لطالب و�لطالبات للم�ضاركة 

و�لإدلء باآر�ئهم و�إر�ضالها عرب �إمييل �ضحيفة ر�ضالة �جلامعة قبل نهاية 

دو�م يوم �لثالثاء وبحدود »50 - 70 كلمة« لكل م�ضاركة.

17 9الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم �لإعالم 

بكلية �لآد�ب جامعة �مللك �ضعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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مديرة الق�شم الن�شائي
دمية بنت �شعد املقرن

ت / 8051184

resalah2@ksu.edu.sa

�مل���خ���اط���ر �جل��ي��ول��وج��ي��ة هي 

ع���ب���ارة ع���ن �أح�������د�ث م��ف��اج��ئ��ة 

�لطبيعة  بفعل  حت��دث  و���ض��دي��دة 

م����ث����ل �ل������������زلزل، �ل�����رب�ك�����ن، 

�لت�ضونامي،  �لأر�ضية،  �لنزلقات 

ب�ضع  بن  وقوعها  م��دة  وت���رتو�ح 

�أو  �أو ب�ضع دقائق  ثو�ٍن »�لزلزل« 

و�لنزلقات  »�لت�ضونامي  �ضاعات 

�أو  �أي����ام  ب�ضعة  �أو  �لأر���ض��ي��ة«، 

�أ�ضابيع »ثور�ن �لرب�كن«، و�آثارها 

و�لبيئة  �لإن�����ض��ان  ع��ل��ى  م��دم��رة 

عدد�ً  تخلف  ما  وغالباً  �ملحيطة، 

و�ملت�ضررين. �ل�ضحايا  من 

�لتي  �مل��ن��اخ��ي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  �إن 

ومت�ضارع  ملحوظ  ب�ضكل  حدثت 

�ملا�ضية  �لقليلة  �ل��ع��ق��ود  خ��الل 

زيادة  يف  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  كانت 

طاملا  �لتي  �ملخاطر،  ه��ذه  حجم 

ب�ضرية  خ�ضائر  وق��وع  عن  ت�ضفر 

�ضخمة. ومادية 

�لعاملية  �ملخاطر  تقرير  �أو�ضح 

2018م �أن خ�ضائر �لكو�رث  لعام 

قد  2017م  خ���الل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

دولر  مليار   330 ح��و�يل  بلغت 

350 مليون دولر خالل  مقارنة ب�

2011م، وهو �أعلى معدل خ�ضائر 
خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية يف �لفرتة 

من 1980م حتى 2017م.

ما  �أن  ك��ذل��ك  �لتقرير  �أو���ض��ح 

جميع  م���ن   %  93 م���ن  ي���ق���رب 

جميع  يف  حدثت  �لتي  �خل�ضائر 

2017م،  �لعامل خالل عام  �أنحاء 

ذ�ت  ك�����و�رث  ه���ي 

����ض���ل���ة ب��ال��ط��ق�����ض 

و�ملناخ.

للزلزل  بالن�ضبة 

ف���ه���ي ع����ب����ارة ع��ن 

�ه���������ت���������ز�ز�ت يف 

�لأر���ض��ي��ة  �لق�ضرة 

حت��������دث ب�����ض��ب��ب 

�ل��ت��ح��رر �ل�����ض��ري��ع 

�ملجتمعة  ل��ل��ط��اق��ة 

�ل���������ض����خ����ور،  يف 

�أ����ض���ب���اب ح��دوث��ه��ا 

�لتكتونية  �حلركات 

�مل�ضكلة  ل���الأل���و�ح 

ل��الأر���ض، ث��ور�ن �ل��رب�ك��ن، وجود 

مناطق  وج���ود  ن�����ض��ط��ة،  ���ض��دوع 

���ض��ع��ف يف �ل��ق�����ض��رة �لأر���ض��ي��ة، 

�لتفجري�ت  مثل  ب�ضرية  ن�ضاطات 

وتكوين  �ل�����ض��دود  ب��ن��اء  �ل��ن��ووي��ة، 

�ل�ضحب  �ل�ضناعية،  �ل��ب��ح��ري�ت 

�لز�ئد لل�ضو�ئل من باطن �لأر�ض.

للزلزل  �لتدمريية  �لآث��ار  من 

�ن���ه���ي���ار �مل����ب����اين و�مل���ن�������ض���اآت 

�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة، ح����دوث �ن���زلق���ات 

وت�������ض���ق���ق���ات �أر����ض���ي���ة �إت�����الف 

�لأر�����ض���ي �ل���زر�ع���ي���ة، ت��خ��ري��ب 

�ل��ط��رق، �ن��ق��ط��اع �مل��ي��اه و�ن���دلع 

�حلر�ئق.

�ل��ت�����ض��ون��ام��ي ه��ي ع��ب��ارة عن 

�لزلزل  تُ�ضببها  عمالقة  موجات 

حتت  �لربكانية  �لن��ف��ج��ار�ت  �أو 

يف  �رتفاعها  ي�ضل  �لبحر،  �ضطح 

�إىل  �لأحيان  بع�ض 

�أك�����ر م���ن ث��الث��ن 

دمار�ً  وت�ضبب  مرت�ً 

عند  �لنطاق  و��ضع 

حت���ط���م���ه���ا ع��ل��ى 

�ل�����ض��اط��ئ، وع���ادة 

م�����ا ت���ن�������ض���اأ ه���ذه 

�مل���وج���ات �مل��ذه��ل��ة 

ب�������ض���ب���ب ح�����دوث 

حتت  ك��ب��رية  زلزل 

عند  �لبحر  �ضطح 

ح����دود �ل�����ض��ف��ائ��ح 

�ل��ت��ك��ت��ون��ي��ة، وذل��ك 

�أو  �رت����ف����اع  ع���ن���د 

�ملحيط. قاع  �نخفا�ض 

فهي  �لأر�ضية  �لنزلقات  �أما 

�أو  عبارة عن حترك كتل �ضخرية 

�جلبلية  �ملنحدر�ت  عند  تر�بية 

�لأر���ض��ي��ة،  �جل��اذب��ي��ة  ق��وة  بفعل 

هطول �لأمطار �لغزيرة، �لهتز�ز 

�لأر�����ض����ي �ل��ن��اج��م ع��ن��د وق���وع 

�ل�������زلزل. حت����دث �لن���زلق���ات 

�لأر�ضية �إما ب�ضقوط كتل �ضخرية 

عند �ملنحدر�ت �ل�ضخرية �ضديدة 

بفعل  مو�د طينية  �أو جريان  �مليل 

منطقة  �إىل  �مل��ن��ح��در  م��ن  �مل��ي��اه 

. منب�ضطة

مما �ضبق، جند �أن هناك حاجة 

ما�ضة �إىل تكثيف �جلهود �لبحثية 

�مليد�نية  �لتقنيات  با�ضتخد�م 

�ملختلفة  �حل��دي��ث��ة  و�مل�����ض��وح��ات 

�جليولوجية،  �مل��خ��اط��ر  ل��ت��ف��ادي 

ق��در �لإم���ك���ان، م��ع �لأخ���ذ بعن 

�خلطط  وتطوير  �إعد�د  �لعتبار 

وذل��ك  �ل��ك��ور�ث  ب���اإد�رة  �ملت�ضلة 

لإد�رة  مر�كز  ت�ضكيل  طريق:  عن 

ر�ضد  �ضبكات  �إن�ضاء  �ل��ك��ور�ث، 

بر�مج  وت��ق��دمي  تنفيذ  ومتابعة، 

للمجتمع،  وت���وع���وي���ة  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

�لإقليمية  �ملنظمات  مع  �لتعاون 

و�لعاملية  �ل�ضتفادة من خرب�تهم.

كذلك، يجب �حلر�ض على ن�ضر 

�لكو�رث  هذه  من خماطر  �لوعي 

و�ضرورة عمل در��ضات جيولوجية 

�حليوية  باملن�ضاآت  �ملحيطة  للبيئة 

�ضالمتها  ل�ضمان  �إقامتها  قبل 

و���ض��الم��ة م�����ض��ت��خ��دم��ي��ه��ا، وم��ن 

�لأه��م��ي��ة مب��ك��ان �ل��ت��ن�����ض��ي��ق بن 

و�ضرورة  �ملعنية  �جلهات  خمتلف 

�إىل  �لكارثة  �إد�رة  م��ن  �لنتقال 

�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  �ملخاطر  �إد�رة 

ومر�جعة  منها  ب��احل��د  �لكفيلة 

�لأزمات  باإد�رة  �خلا�ضة  �خلطط 

وحتديثها  و�ختبارها  و�ل��ك��و�رث 

�ضبيل  يف  وذل����ك  دوري  ب�����ض��ك��ل 

من  �حل��د  ��ضرت�تيجيات  حتقيق 

�ضالمة  على  و�ملحافظة  �ملخاطر 

�لأرو�ح و�ضون �ملقدر�ت.

و�لإد�رة  ج��ي��د،  �أم��ر  »�مل��ع��رف��ة 

فهو  �لت�ضرف  �أم��ا  �أف�ضل،  �ضي 

�لثالثة«.. �أف�ضل 

اأ�صتاذ اجليوفيزياء امل�صارك

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

كثرية،  معاٍن  له  �ل��ذ�ت  تطوير 

لها،  ت��ط��وي��ر  ه��و  �لنف�ض  ف��رتب��ي��ة 

و�إد�رة �لإن�ضان لذ�ته �إد�رة �إيجابية 

بالإن�ضان. و�رتقاء  هو تطوير 

وتندرج حتت تطوير �لذ�ت عدة 

�ل�ضخ�ضية  �ملهار�ت  منها  مهار�ت 

و�لعلمية  و�لأك��ادمي��ي��ة  و�حلياتية 

�حلياتية  و�مل���ه���ار�ت  و�مل��ع��رف��ي��ة، 

حياة  مهم يف  دور  لها  و�ل�ضخ�ضية 

�لتكيف  على  قادر�ً  وجتعله  �لفرد 

م��ع �مل���و�ق���ف و�لأح������د�ث وك��اف��ة 

�لظروف �لتي مير بها.

�أ�ضبحت  �حل���ايل  �ل��ع�����ض��ر  يف 

�مل���ه���ار�ت ع���ام���اًل م��ه��م��اً ل��ن��ج��اح 

ل����الأف����ر�د ومت���ي���زه���م ع���ن ب��ق��ي��ة 

�أق���ر�ن���ه���م، ف��امل��ه��ار�ت �حل��ي��ات��ي��ة 

�ل�����ض��خ�����ض��ي��ة ت�����ض��م��ح ل��الإن�����ض��ان 

ب��ال��ت��ع��ب��ري ع����ن ذ�ت������ه وحت��ق��ي��ق 

ط���م���وح���ات���ه، وي����ك����ون م��ت��ف��اع��اًل 

من  وهي  �لآخرين،  مع  ومتو��ضاًل 

عرب  تظهر  �لتي  �ل�ضهلة  �ملهار�ت 

ك��اف��ة �مل��و�ق��ف ول��ك��ن حت��ت��اج �إىل 

ومتقنة  موجودة  تكون  حتى  تنمية 

عالية. بدرجة 

�إىل  �حلياتية  �مل��ه��ار�ت  تنق�ضم 

فنية  م���ه���ار�ت  �لأول  ق�����ض��م��ن؛ 

ون��ق�����ض��د ب��ه��ا ق��ي��ام��ك ب��الأع��م��ال 

�خلا�ضة  و�لن�ضاطات  بها  �ملكلف 

ب���ال���ع���م���ل، و�ل�����ث�����اين م����ه����ار�ت 

مع  بتفاعلك  وتخت�ض  �جتماعية، 

�لآخرين و�أي�ًضا تدل على م�ضتو�ك 

�ل��ن��ف�����ض��ي و�ل�����ض��خ�����ض��ي وم��ن��ه��ا 

و�أ�ضاليب  و�مل�ضاعر  �ل�ضخ�ضية 

�لتو��ضل و�حلو�ر. وطرق 

من  نابع  لذ�ته  �لإن�ضان  وتطوير 

فكلما  وق��در�ت��ه،  لنف�ضه  �حرت�مه 

ز�د  وقدر�ته  مهارته  بتنمية  �هتم 

�لجتماعي  حمطيه  يف  �ضاأنه  من 

ومهارته  �لجتماعي  ذك���اوؤه  وز�د 

�لتو��ضلية.

ق��ب��ل حت���دي���د �مل����ه����ار�ت �ل��ت��ي 

يجب  �أنف�ضنا،  لتطوير  نحتاجها 

على �ضخ�ض �أن يحدد ماذ� ينق�ضه 

�مل��وج��ودة  �لق�ضور  نقاط  وم��اه��ي 

تختلف  و�ملهار�ت  فالقدر�ت  لديه، 

�لق�ضور  نقاط  بعد  لفرد،  فرد  من 

لتحقيق  و��ضحة  خطة  و�ضع  يتم 

�أن  وتطمح  ت�ضعى  �لتي  �لأه��د�ف 

�أن  على  �حلر�ض  مع  �إليها،  ت�ضل 

وحقيقية  و�ق��ع��ي��ة  �خل��ط��ة  ت��ك��ون 

للقيا�ض. وقابلة 

مهم،  �أم���ر  �لأول���وي���ات  ت��رت��ي��ب 

يجب  م��ه��م  �أم���ر  بالنف�ض  و�ل��ث��ق��ة 

لديه  ت��ك��ون  �أن  �ضخ�ض  ك��ل  على 

هذه �ل�ضفة و�ملهارة وهي من �أهم 

�لقيام  �أي�ًضا  �ل�ضخ�ضية،  �ملهار�ت 

فقيامك  به  ت�ضتمع  �لذي  بال�ضيء 

�ضوف  فيه  وترغب  ت�ضتمتع  بعمل 

فيه. وتتميز  تنجح 

ك����ذل����ك ي��ن�����ض��ح ب���الل���ت���ح���اق 

ب����ال����دور�ت و�ل���رب�م���ج �ل��ت��دي��ب��ي��ة 

فهذه  و�لفعاليات،  �لعمل  وور���ض 

م��ه��ار�ت  وت�ضيف  تنمي  جميعها 

�ل�ضابقة،  �ملهار�ت  وتنمي  جديدة 

عالقات  تكوين  ل��ك  تتيح  ك��ذل��ك 

جديدة.  �جتماعية 

عمر الـ�صهري

كلية الآداب

المخاطر الجيولوجية وثقافة الوقاية منها

إضاءات على تطوير الذات والمهارات

د. سطام المدني

نبض الطالب

مطلق بن حميد

إبراهيم الدوسري

عبداهلل المريع



مدى االستفادة من الدورات التدريبية
اإعداد: قما�ش املني�صري، خالد النفاح 

ق�ضية طالبية  �أو  مو�ضوعاً  �أ�ضبوع  كل  تطرح  �لطالب«  »نب�ض  ز�وية 

ملعرفة  حولها  و�لطالبات  �لطالب  من  �آر�ء جمموعة  وت�ضتطلع  للنقا�ض 

�آر�ئهم وحماولة �لو�ضول �إىل حلول مر�ضية ومقنعة، يف هذ� �لعدد نطرح 

ق�ضية »ماذ� ��ضتفدت من �لدور�ت �لتي تقدمها �جلامعة؟ وما �ل�ضبب؟« 

هذ�  عليهم  وطرحنا  و�لطالبات  �لطالب  من  ملجموعة  توجهنا  حيث 

�ل�ضوؤ�ل ورجعنا باحل�ضيلة �لتالية..

التوقيت غري منا�صب

�لثالث:  �مل�ضتوى  �لعلوم،  كلية  �حلقباين،  غادة 

�أ�ضتفد من �أي دورة لالأ�ضف  حتى هذ� �ليوم مل 

فتوقيت �لدور�ت مل يرتب على ما ينا�ضب جد�ول 

�لطالبات.

�صبب العزوف

�ضارة �لر��ضد، كلية �لعلوم، وعبري م�ضعود، كلية 

�آغلب �لطالبات  �أن �ضبب عزوف  �أكدتا  �لرتبية، 

�لتدريبية  بالدور�ت  �اللتحاق  �أو  �لت�ضجيل  عن 

�ضغط �جلد�ول و�الختبار�ت وعدم وجود وقت 

كاف.

بعد التخرج

جميلة  �ل���دور�ت  �لقحطاين:  عاي�ض  حنان 

جًد� ومتنوعة، ولكن ال �أملك �لوقت �لكايف وبعد 

فالنظام  �هلل،  ب��اإذن  بها  �ألتحق  �ضوف  تخرجي 

بعد  كامل  ع��ام  مل��دة  بها  �ألتحق  �أن  يل  ي�ضمح 

�لتخرج.

تطوير الذات

دور�ت  ح�ضر  �الآد�ب،  كلية  �لعتيبي،  م�ضاري 

يف �لت�ضميم و�لعالقات �لعامة، ومتكن من تنمية 

مهار�ته وتطوير �أدو�ته، وتوجه بال�ضكر للجامعة 

على �هتمامها بتطوير مهار�ت �لطالب وتاأهيلهم 

ل�ضوق �لعمل ب�ضكل يجعل خريجي جامعة �مللك 

�ضعود مطلوبني ومميزين �أكرث من غريهم.

تنمية املهارات

م�ضري �ملطريي، كلية �الآد�ب، ح�ضر دور�ت يف �حلا�ضب و��ضتفاد منها، 

وين�ضح �جلميع باال�ضتفادة من جميع �لدور�ت �ملتاحة باجلامعة، الأنها 

تنمي �ملهار�ت لدى �لطالب، �ضو�ء على �ل�ضعيد �لتعليمي �أو �لوظيفي �أو 

يف �حلياة �لعامة ككل. 

فائدة مزدوجة

�جلامعة  �لتدريبية يف  �ل��دور�ت  �أن  �أكد  �الآد�ب،  كلية  �ملطريي،  فهد 

تقدم فو�ئد كبرية للطالب، من خالل تدريبهم وتنمية مهار�تهم، وعلى 

�ل�ضعيد �ل�ضخ�ضي �أفادتني �لدور�ت من جانبني، �جلانب �الأول يف تطوير 

مهار�تي وذ�تي، و�جلانب �لثاين يف �ل�ضرية �لذ�تية م�ضتقباًل.

اختيار التخ�ص�ش

يف �لعدد �لقادم �ضوف نطرح ق�ضية »�ختيار �لتخ�ض�ض هل مت ع�ضو�ئًيا 

�أم برغبة منك �أم بتاأثري �الأهل و�الأ�ضدقاء؟«، وندعو �لطالب و�لطالبات 

للم�ضاركة و�الإدالء باآر�ئهم و�إر�ضالها عرب �إمييل �ضحيفة ر�ضالة �جلامعة 

قبل نهاية دو�م يوم �لثالثاء وبحدود »50 - 70 كلمة« لكل م�ضاركة.

17 9الرأي

ت�ضدر عن ق�ضم �الإعالم 

بكلية �الآد�ب جامعة �مللك �ضعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

4677691

فهد  العنزي - جواهر القحطاين

هيا القريني - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع جامعة امللك �شعود 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

وكالة زهرة ا�شيا

للدعاية والإعالن

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة التوزيع

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. فهد بن عبداهلل الطيا�ض

ت/4673555  - ف/ 4673479

altayash@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446  - ف/ 4678989

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير ق�شم الإعالنات
ماجد بن علي القا�شم

ت/4677605  - ف/ 4678529

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  - ف/ 4678989

aalfulaij@ksu.edu.sa
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�أه��م  م��ن  �الإب��د�ع��ي��ة  �لعقلية  �إن 

�إليها �جلميع،  �ل�ضفات �لتي ي�ضعى 

�متياز�ً  لي�ض  فاالإبد�ع  ��ضثناء،  بال 

ُق�����درة ميتلكها  ب���ل  م��ع��ي��ن��ة،  ل��ف��ئ��ة 

�جلميع.

�الأ�ضاليب  باأهم  �ملعرفة  عدم  �إن 

غالباً  لذلك،  �ملحفزة  و�الأ�ضا�ضيات 

ما متنع من ظهور �لقدرة �الإبد�عية 

لدى �لكثريين.

من �الأهمية مبكان �إدر�ك �أن كاًل 

منا ميلك �إمكانيات خالقة ومبدعة 

ت�ضجيع  و�إن  م��ي��ول��ه،  ح�����ض��ب  ك���ٌل 

�النطالقة  هي  �الإب��د�ع��ي  �لتفكري 

ل�ضر�رة �ضناعة هذه �لعقول.

مبكافحة  تبد�أ  �النطالقة  بد�ية 

وتطوير  وب��ن��اء  و�ل�ضلبية  �ل��روت��ني 

بطريقة  للتفكري  �لالزمة  �ملهار�ت 

خمتلفة و�أكرث �إيجابية.

�إن �لعقلية �ملبدعة هي تلك �لتي 

م�ضار�ت  ك�ضر  على  ق���درة  لديها 

�أجل  من  و�لعمل  �لتقليدية  �لتفكري 

و�قع  �إىل  وحتويلها  �الأفكار  تطوير 

ملمو�ض على �أر�ض �لو�قع.

�لتميز و�الإب��د�ع مع  لطاملا يظهر 

و�أك��رث  بالنف�ض  ثقة  �أك���رث  ه��م  م��ن 

و�الأكرث  �ملخاطر  لتحمل  ��ضتعد�د�ً 

حتفيز�ً.

ت�ضاعد  �لتي  �لعنا�ضر  �أه��م  من 

عقلية  ب���ن���اء  ع��ل��ى 

م��ب��دع��ة �ل��رتك��ي��ز، 

�الإيجابية،  �مل��رون��ة، 

�لتفكري، و�لتاأمل.

�لعقول  �أ�ضحاب 

�الإب��د�ع��ي��ة ي��درك��ون 

�أه�����م�����ي�����ة جت���ن���ب 

�الأفكار �ل�ضلبية �لتي 

وي��ع��رف��ون  تعرقلهم 

�لتعامل  كيفية  جيد�ً 

م���ع���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة 

�ضحيحة، عو�ضاً عن 

�الأفكار  ه��ذه  ي�ضتبدلون  هم  ذل��ك، 

خرى �إيجابية.
ُ
باأ

بني  �مل�ضرتكة  �ل�ضمات  �إح���دى 

ملحوظ هي  ب�ضكل  �ملبدعة  �لعقول 

يتعلمون  �إن��ه��م  �لتعلم،  يف  �لتفاين 

با�ضتمر�ر ويعلمون �أن �لتعلم عن�ضر 

�أ�ضا�ضي لعقلية �أكرث منو�ً.

�لف�ضل  ت��رى  عقلية  تطوير  �إن 

�أقل  �ضيجعلك  منها،  للتعلم  كتجربة 

�أ�ضا�ضي  �أم���ر  وه��و  للقلق  عر�ضة 

خللق عقلية �إبد�عية، فالف�ضل لي�ض 

�لنهاية، �إمنا فر�ضة للتعلم و�الإبد�ع.

خلق  يف  هاماً  دوًر�  تلعب  �لبيئة 

يتاأثر  �جلميع  �إب��د�ع��اً،  �أك��رث  عقول 

باأولئك  نف�ضك  �أح��ط  ح��ول��ه،  مب��ن 

من  �لتعلم  ميكنك  �لذين  �ملبدعني 

خرب�تهم وجتاربهم.

�ل��ذي  �لتاأثري  �إن 

�لبع�ض  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع 

مذهل  طاقتنا  على 

وف�����ع�����ال، �ح���ر����ض 

تتاأثر ب�ضكل  �أن  على 

كنت  �إذ�  �إي��ج��اب��ي، 

تغيري  على  حري�ضاً 

ط��ري��ق��ة ت��ف��ك��ريك، 

�تباع  عليك  فيجب 

ط���ري���ق���ة خم��ت��ل��ف��ة 

�أه��د�ف��ك.  لتحديد 

على �ضبيل �ملثال، قم باإن�ضاء �أهد�ف 

ت��ع��رف �أن��ه��ا قابلة  حم���ددة زم��ن��ي��اً 

�القرت�ب من  �لبد�ية،  من  للتحقيق 

�ضي�ضاعد  �الأه����د�ف  ه��ذه  حتقيق 

وه��ذ�  بالنف�ض،  �لثقة  زي���ادة  على 

بدوره �ضيعيد ت�ضكيل تفكريك ب�ضكل 

مغاير متاماً.

ال  كنت  ل��و  كما  ت�ضعر  كنت  �إذ� 

حياتك  يف  ج��دي��دة  �أ���ض��ي��اء  تتعلم 

حان  فقد  �ملهنية،  �أو  �ل�ضخ�ضية 

�لركود من  لتغيريها. جتنب  �لوقت 

�أجل �ال�ضتمر�ر يف تطوير ذ�تك.

ه���ذ� ���ض��ي�����ض��اع��دك ك��ث��ري�ً على 

مو�جهة �لتحديات �جلديدة و�لتغلب 

ع��ل��ى �ل��ع��ق��ب��ات �جل���دي���دة الي��ج��اد 

�ملمكن  �الإب��د�ع��ي��ة  �حل��ل��ول  �أف�ضل 

تطبيقها.

تُبدد  �لتي  �للحظات  تلك  جتنب 

طاقة  خلق  على  وت�ضاعد  عقلك 

�الأن�����ض��ب  م��ن  ح��ول��ك،  م��ن  �ضلبية 

�لبقاء يف حالة تاأهب لكل �لتغيري�ت 

�لبيئة  يف  و�ل�����ض��ل��ب��ي��ة  �الإي��ج��اب��ي��ة 

�خلا�ضة بك.

جديدة  م��ه��ار�ت  تعلم  على  رك��ز 

�لثقة  وزي�����ادة  ت��ط��وي��ر  يف  و�ب�����د�أ 

بالنف�ض، �الإبد�ع �ضمة يت�ضارك فيها 

�جلميع، لكن �الأهم يكمن يف �لبحث 

عن �ملجال �لذي تن�ضط فيه وتوفري 

�لبيئة �ملنا�ضبة الإظهاره وتفجري تلك 

ب�ضكل  منها  و�الإ�ضتفادة  �لطاقات 

�ضحيح.

�إن تطوير عقلية مبدعة ميكن �أن 

�الأم��ر  لكن  �لوقت،  بع�ض  ي�ضتغرق 

�ملفتاح هو �حلفاظ  �لعناء،  ي�ضتحق 

»نعم،  �إبد�عية:  عقلية  على  د�ئماً 

بطريقة  ذل���ك  �أف��ع��ل  �أن  ميكنني 

�جلبال  ت�ضلق  يتم  لطاملا  خمتلفة«. 

خطوة و�حدة يف كل مرة، ولي�ض من 

خالل قفز�ت عمالقة.

اأ�صتاذ اجليوفيزياء امل�صارك

ق�ضم �جليولوجيا و�جليوفيزياء 

- كلية �لعلوم

من  �ل�ضخ�ضية«  »�ضعف  يعترب 

منها  يعاين  �لتي  �لنف�ضية  �مل�ضاكل 

مبختلف  �لب�ضر  من  كبرية  �ضريحة 

�ل�ضخ�ضية  �ضعف  وي��وؤث��ر  فئاتهم، 

�ضلباً على حياة �لفرد بكافة جو�نبها 

وقدرته على �تخاذ �لقر�ر�ت.

ق����د ت��ظ��ه��ر ع����الم����ات ���ض��ع��ف 

�ل�ضخ�ضية يف مرحلة �لطفولة عند 

�أم��ر خوفاً  �أي  �ل��ق��ر�ر�ت يف  �تخاذ 

�ملرتتب على  �لف�ضل  �أو  �لعقاب  من 

زم  هذه �لقر�ر�ت، ولهذ� فاإن من �لالاّ

�لرتكيز على عالج هذه �مل�ضكلة يف 

ت��اأث��ري على  لها م��ن  مل��ا  وق��ت مبكر 

حياة �لفرد يف �مل�ضتقبل.

تتعدد �أ�ضباب �ضعف �ل�ضخ�ضية، 

�أو  نف�ضه  �لفرد  من  تكون  �أن  فاإما 

فيها،  يعي�ض  �لتي  و�لبيئة  �ملجتمع 

و�إعطائها  �مل��و�ق��ف  تهويل  ومنها 

و�مليل  حقيقتها،  م��ن  �أك��رب  حجماً 

�إىل مو�فقة �جلميع يف �آر�ئهم حتى 

عك�ض  ميثل  �حلقيقة  يف  ك��ان  و�إن 

لالنتقاد�ت  �مل�ضتمر  �لتلقي  �أو  ذلك 

�أو  �ملنزل  يف  ك��ان  �ضو�ء  �جل��ارح��ة، 

�ل�ضلبية  �الأ�ضخا�ض  ونظرة  �لعمل 

و�ل�ضعور مبر�قبتهم له يف كل وقت، 

فر�ضة  �لطفل  �إع��ط��اء  ع��دم  �أي�ضاً 

تدليله  �أو  ب��د�خ��ل��ه  ع��م��ا  للتعبري 

�ضعف  فم�ضكلة  فيه،  مبالغ  ب�ضكل 

وليدة  تكون  �أن  �ل�ضخ�ضية ال ميكن 

�للحظة بل هي من تر�ضبات على مر 

�ل�ضنني.

م��ظ��اه��ر ���ض��ع��ف �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة 

يف  للف�ضل  �لفرد  �ض  تعراّ قد  �لتي 

عائقاً  وت��ك��ون  �الجتماعية  حياته 

ومنها  كثرية،  �أهد�فه  حتقيق  �أم��ام 

�لعالقات  م��ن  يقلاّل  �ل��ذي  �خلجل 

�ملبا�ضر  و�ال�ضت�ضالم  �الجتماعية، 

من  و�لرهبة  �مل�ضاكل،  مو�جهة  عند 

�لتحدث  �أث��ن��اء  �لب�ضري  �لتو��ضل 

على  �لز�ئد  و�خل��وف  �الآخرين،  مع 

من  �خل���وف  �أو  �الآخ��ري��ن  م�ضاعر 

تلبية  ع��ل��ى  و�حل���ر����ض  �إزع��اج��ه��م 

�لفرد  ر�ح��ة  ح�ضاب  على  رغباتهم 

وحقوقه.

�ل�ضخ�ضية  �ضعف  تاأثري  ينعك�ض 

و�إحلاق  وحياته  �لفرد  نف�ضية  على 

�إن  �ل�ضرر بها ب�ضكل م�ضتمر ود�ئم 

الإيجاد  �أمامها  ويقف  يتد�ركها  مل 

�ل��ع��الج �مل��ن��ا���ض��ب ل��ه��ا، وم���ن ط��رق 

�ل��ع��الج �مل��ق��رتح��ة و���ض��ع ع��ب��ار�ت 

�ضباح  ك��ل  �ل��ف��رد  يقر�أها  �إيجابية 

و�لتعمق يف  �إيجابية،  طاقة  لتمنحه 

باأن  و�الإدر�ك  و�لثقافة  �لعلم  بحر 

ومز�يا  عيوب  لديهم  �لب�ضر  جميع 

�لتي  بال�ضخ�ضية  �لفرد  يظهر  و�أن 

ما  ولي�ض  للنا�ض  تظهر  �أن  ي��ري��د 

يريد �لنا�ض �أن يكون عليه و��ضتثمار 

طاقاته ومو�هبة فيما ينفعه.

�أن  ه��و  ��ضتخال�ضه  مي��ك��ن  م��ا 

م�ضكلة  بوجود  �لفرد  ووعي  �إدر�ك 

�الأم���ور  م��ن  بها  و�ع��رت�ف��ه  نف�ضية 

بحل  حتماً  ت�ضاعد  �لتي  �الإيجابية 

�مل�ضكلة وباأ�ضرع وقت ممكن وبتطور 

وحت�ضن ملحوظ على حياته و�ضحته 

و�أكرث  هنيئًة  حياة  ليعي�ض  �لنف�ضية 

و�خل��وف  �لتوتر  عن  بعيد�ً  ه���دوء�ً 

�لفرد  على  يجب  ل��ذل��ك  و�ل��ق��ل��ق، 

�لنف�ضية  �مل�ضاكل  �لتثقف يف جمال 

��ضطر  �إن  وحتى  لها  حلول  و�إيجاد 

به �الأمر �إىل زيارة �لطبيب �لنف�ضي 

فلي�ض من �ملخجل ��ضت�ضارة �ضخ�ض 

عن  و�ضحيحة  كاملة  خلفية  لديه 

ه���ذه �مل�����ض��اك��ل مل�����ض��اع��دت��ك على 

تخطيها.

جلني حممد اأبوحيمد 

ق�صم الإعالم

صناعة العقول المبدعة

عالج ضعف شخصيتك

د. سطام المدني

نبض الطالب

فهد المطيري
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