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االفتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعىل آله 

وأصحابه اجمعين؛ أما بعد:

ن مجموعة من المواضيع الثقافية،  يسر أسرة مجلة أصداء أن تقدم لقرائها الكرام عددها الثالث، والذي تضمَّ

المملكة  رؤية  الذي تناول  العدد  والمقاالت، فضال عن ملف  الدراسات  األدبية، وعددا من  العلمية،  التاريخية، 

العربية السعودية )2030(، حيث بين اهداف الرؤية، وسبل تحقيقها، وخطط تنفيذها، وتضمن الملف استطالع 

آراء طالب وطالبات عمادة البرامج التحضيرية تجاه الرؤية.

وأخيرا نرجو الله -جلَّ يف عاله- أن يجعل هذا العدد ذا فائدة للقراء، وان يتجاوز عما وقع فيه من خلل أو زلل.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل نبينا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، 

وعىل آله وأصحابه والتابعين، وبعد:

م للعدد الثالث من مجلة أصداء، التي دأبت عىل إصدارها عمادة البرامج التحضيرية  إنه لمن دواعي السرور أن أقدِّ

يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

وإذا أقدم الشكر ألسرة التحرير، عىل تنوع محتويات المجلة بين المواضيع الثقافية، العلمية، والدراسات األدبية 

والتاريخية، وحسن اختيارها بما يحقق للقارئ الفائدة، نحث أسرة المجلة عىل بذل المزيد من الجهود لالرتقاء 

المنابر اإلعالمية الصادقة  بالمجلة؛ لتصبح أداة يف نشر الوعي الثقايف والمعريف، فالمجتمع بأشد الحاجة إىل 

يف نشر الفكر المعتدل، وبناء الوعي الفردي القويم، للحفاظ عىل األمن االجتماعي، ومواجهة أصحاب األفكار 

المنحرفة، والعقائد الفاسدة، الهادفة إىل زعزعة االستقرار، وإحالل الخراب والدمار، من خال نشر ثقافة التطرف 

والضالل، أو الفسوق واالنحالل.

ويف الختام نتمنى لعمادة البرامج التحضيرية، وأسرة المجلة التوفيق دائما لما فيه خدمة الدين والوطن.

كلمة معايل 
مدير الجامعة
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مدينة وتعريف

األحساء، الواحة الغناء، الزاخرة بالخضرة والظالل والعيون، أرض الخيرات والجمال، والطيبين من الناس، المحافظة 

األكبر يف الشرقية وموطن العديد من الحضارات القديمة، وأبرز المواقع األثرية والتاريخية يف المملكة. 

ففيها  الزيارة،  تستحق  مواقع  من  فيها  بما  أكثر  يستمتع  أن  للزائر  يمكن  األحساء؛  جغرافية  عن  مبسطة  بمعرفة 

جبل المشقر التاريخي، وطبيعته الساحرة تهتم بذلك، وللمغامرات اآلمنة والمزيد من األسرار، فعليك بجبل القارة ذي 

بالمنطقة،  الخاص  الفلكلور  عىل  التعرف  أردت  وإذا  العجيب،  الجبل  أخاديد  بين  اآلمن  والتسلق  العمالقة،  الكهوف 

فيمكنك التوجه إىل متحف األحساء لآلثار والتراث الشعبي، أو زيارة أسواق المدينة كسوق السويج والذهب.

األحساء واحة التمور والعيون المائية الشهيرة، وأكثر األماكن خضرة يف شرقي المملكة. تنمو فيها أكثر من مليون 

ونصف نخلة، وتعد أكبر واحة نخيل يف العالم ما جعلها تنافس بقوة بين مواقع عالمية للفوز بمسابقة عجائب الدنيا 

السبع

تقام عىل ضفاف هذه الواحة أعمال زراعية مكثفة لوفرة المياه، وعيون الماء العذبة، فقد امتازت بميزة أدت الشتقاق 

اسمها منها وهي كثرة الحسي أي عيون الماء، ففيها من العيون الطبيعية ما وصل بشهرته إىل العالمية، مثل عين 

الجوهرية وأم سبعة والخدود والحارة، باإلضافة إىل المياه الكبريتية وجوها الجميل.

للناظر، ومغامرة  زار األحساء فهو متعة  المعالم السياحية الطبيعية، الذي ال تفوت زيارته لكل من  أبرز  وفيها أحد 

للمستكشف، تاريخ متجذر بقدم هذه التكوينات الطبيعية الفريدة، يقع وسط الواحة الخضراء الممتلئة بأشجار النخيل 

الباسقة، بين أربع قرى هي: القارة والتويثير والدالوة والتهيمية. يعد هذا الجبل من الجبال الفريدة من نوعها، الحتوائه 

عىل كهوف أو المغارات. والجبل يحتل مساحة كبيرة فمساحة قاعدته حوايل 14 كم²، ويتكون من صخور رسوبية بلون 

ضارب إىل الحمرة، ويتميز بكهوفه ذات الطبيعة المناخية المتميزة، فهي ليست مجرد تكويناً صخرياً فريدًا، بل تخالف 

أجواء الطقس السائدة خارج الجبل فهذه الكهوف باردة صيفا ودافئة شتاء.

ويف األحساء قصر إبراهيم، ذاك المعلم التاريخي العثماني، الواقع يف محافظة األحساء شرق السعودية، الذي نستدل 

من خالل براعة وفخامة التشييد، أن الهفوف كانت منطقة ثرية وقوية؛ بسبب موقعها عىل أحد أهم الطرق التجارية. 

شيد القصر يف القرن العاشر، وكان يشكل جزءًا من سور مدينة األحساء، وهو عبارة عن بناء مربع الشكل، يدمج بين 

البناء اإلسالمي والعسكري، يبلغ طول كل ضلع من أضالعه حوايل 130م، وهو نموذج للعمارة العسكرية، حيث تظهر 

جلياً يف حيطانه المرتفعة وفتحات البنادق المنتشرة يف كل حائط. ويضم القصر مسجدًا كبيرًا يتميز بضخامة قبته. 

وقد كان قصر ابراهيم المركز الرئيسي إلدارة الحكم يف شبكة الدفاع بمنطقة األحساء، حيث كانت تقيم بها حامية 

عسكرية بصفه دائمة وكانت أيضا بمثابة المقر اإلداري الرئيسي للحكومة. وقد سيطر عليه الملك عبد العزيز آل سعود 

رحمه الله ليلة الخامس من جمادى األوىل 1331 هـ عند ضمه لألحساء، وقد اختلفت الروايات بتسميته قصر إبراهيم، 

حيث يبدو أن هذا االسم أطلق عىل القصر خالل القرن الرابع عشر الهجري.

محافظة األحساء
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ويف األحساء بيت البيعة، يحكي قصة تاريخ مجيد 

لهذه البالد المباركة، حيث بايع فيه أهايل األحساء 

1331هـ،  العام  يف  الله-  -رحمه  العزيز  عبد  الملك 

يعد بيت البيعة من أشهر المعالم التي شهدت أبرز 

منزل  يقع  المملكة.  توحيد  وأثناء  قبل  األحداث، 

البيعة( يف وسط  )منزل  المال  اللطيف  الشيخ عبد 

حي الكوت بمدينة الهفوف، وتقدر مساحته بحوايل 

هذا  شهد  عام1203هـ.  المنزل  هذا  وأسس  705م² 

المكان قدوم الملك عبد العزيز -رحمه الله- يف فتح 

فيه،  أقام  حيث  1331/5/5هـ  تاريخ  يف  األحساء 

عىل  والطاعة،  السمع  عىل  األحساء  أهايل  وبايعه 

كتاب الله، وسنه رسوله صىل الله عليه وسلم.

ويف األحساء بني مسجد جواثا يف عهد الرسول محمد 

-صىل الله عليه وسلم-، ويعد من أقدم المساجد يف 

التاريخ اإلسالمي كافة، عند زيارتك للمسجد والصالة 

فيه، تستحضر عظمة هذا الدين، وتستلهم مسيرة 

سكان  ببنائه  تشرف  حيث  األولين،  السابقين 

من  السابعة  السنة  يف  قيس(  عبد  )بنو  المنطقة 

الهجرة، وهم الذين بادروا بإسالمهم طوعاً ال كرهاً، 

وقد مدح النبي أهل هذه الديار وال تزال قواعد هذا 

المسجد قائمة إىل وقتنا الحايل.

7 مجــلــة أصـــداء    العدد الثالث



الحرمين  »خادم  بعنوان:  مبادرة  التحضيرية  البرامج  عمادة  أطلقت 

وطالباتها«  التحضيرية  البرامج  عمادة  طالب  عيون  يف  الشريفين 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ويأتي إطالق هذه المبادرة 

ليتيح الفرصة أمام طالب العمادة وطالباتها المستجدين ليعبروا عن 

للوطن وقائده، حيث ُتجمع هذه  المحبة  الوالء، وتعزيز قيم  مشاعر 

االنطباعات يف كتاب واحد يظهر مكانة خادم الحرمين الشريفين الملك 

الناشئ  الله- يف عيون وقلوب الجيل  العزيز -حفظه  سلمان بن عبد 

من أبناء هذه الوطن المعطاء. كما أنَّ لهذا المشروع انعكاًسا تربوًيا 

ا يظهر يف تنمية قيم الوالء والمحبة، والفخر واالعتزاز باالنتماء  مهمًّ

لهذا الوطن العظيم، وملكه المفدى، يف نفوس األبناء والبنات من 

مجلد  نشر  المبادرة  هذه  وستتضمن  العريقة،  الجامعة  هذه  طالب 

يحمل اسم »خادم الحرمين الشريفين يف عيون طالب عمادة البرامج 

التحضيرية وطالباتها يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية«، 

المشاركة  العمادة يف  الفرصة لطالب وطالبات  ذلك من خالل إتاحة 

بأعمالهم اإلبداعية والتي تتضمن المجاالت اآلتية:« توثيق إنجازات 

خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - كما يراها طالب عمادة البرامج 

األدبية،  الخواطر  المقاالت،  الجامعة،  يف  وطالباتها  التحضيرية 

القصائد الشعرية، األعمال الفنية، ووسائل التواصل االجتماعي«.

وقد استقبلت اللجان الخاصة بتقييم المشاركات يف العمادة والوكاالت 

المكانة  يظهر  الذي  األمر  المشاركات،  من  كبيرا  عددا  لها  التابعة 

الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده  الشريفين  الحرمين  لخادم  السامية 

الله- يف قلوب الجيل الناشئ من طالب عمادة البرامج التحضيرية.

تحت رعاية معايل مدير الجامعة عمادة البرامج التحضيرية تطلق 

مبادرة »خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه 

الله - يف عيون طالب عمادة البرامج التحضيرية وطالباتها«

اخبار العمادة
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إستضافت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المؤتمر الوطني الثاني للسنة التحضيرية يف الجامعات 

السعودية )تكامل أدوار السنوات التحضيرية مع متطلبات سوق العمل( خالل الفترة من 9-1438/6/10هـ، 

حيث تضمن المؤتمر سبع جلسات علمية، وحلقة نقاش، والمائدة المستديرة، والجلسة الختامية وإعالن 

التوصيات، وعدد من ورش عمل ودورات تدريبيه للطالب، يف مبنى المؤتمرات بالجامعة.

فعاليات المؤتمر الوطني الثاني

للسنة التحضيرية يف الجامعات السعودية

اخبار العمادة
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)الجلسة األوىل(
عبدالله  الدكتور  فضيلة  الجامعة  وكيل  ترأسها  التي  الجلسة  بدأت 

مخرجات  بين  )المواءمة  عنوانها  عمل  بورقة  الخيل  أبا  محمد  بن 

الدكتور محمد  األستاذ  لمعايل  العمل(  العايل وحاجات سوق  التعليم 

األسبق،  األردني  واإلسكان  العامة  األشغال  وزير  عبيدات  طالب 

العايل،  التعليم  مخرجات  بين  المواءمة  مسألة  عن  فيها  تحدث 

المتوّفرة  التخصصات  وطبيعة  العمل،  لسوق  الحقيقية  والحاجات 

وطبيعة  راكدة،  أو  مشبعة  أو  مطلوبة  كانت  سواء  الجامعات؛  يف 

التعليم  أن  مضيفاً  الجامعات،  يف  التخصصات  من  الكثير  تكرار 

العايل وجودته ومخرجاته، مهمة جدًا بالنسبة للخريجين يف عالمنا 

العايل  التعليم  مخرجات  مواءمة  أيضاً  ذلك  من  واألهم  العربي، 

يف  راكدة  أو  مشبعة  ال  مطلوبة  تخصصات  بطرح  العمل  وسوق 

سوقي العمل المحيل واإلقليمي.

 21 بعد ذلك قدمت ورقة بعنوان )أهمية تضمين مهارات القرن الـ 

ضمن المناهج( لمدير تطوير القوى العاملة- الباحث فرانك ايدوارد، 

بّين فيها أن عالم العمل يتغير بوتيرة لم تشهدها من قبل األجيال 

السابقة، مما أسفر بسرعة الصناعات، والمهن الجديدة، وكثير منها 

ورقته  يف  الباحث  وأكد  بها،  التنبؤ  أو  تصورها  حتى  نستطيع  ال 

الحاجة لوضع مهارات القرن الـ 21 ضمن مناهج التعليم.

الالزمة  )المتطلبات  بعنوان:  ورقته  المانع  عبدلله  الدكتور  وقدم 

الجامعات  يف  التحضيرية  للسنوات  العام  التعليم  طالب  إلعداد 

السعودية(، هدف من خالل دراسته إىل التعرف عىل أهم المتطلبات 

للسنوات  العام  التعليم  طالب  إلعداد  الالزمة  السلوكية  المهارية 

التحضيرية يف الجامعات السعودية، مؤكدًا أن المتطلبات المهارية 

واإللقاء،  الخطابة  ومهارات  والبرمجة  اآليل  الحاسب  كمهارات 

يف  تساعدهم  التي  العام  التعليم  طالب  بين  التميز  معايير  من 

التحضيرية. للسنة  األكاديمي  استعدادهم 

تنمية  )طرق  بعنوان:  فتوح  محمود  للدكتور  ورقة  قدمت  كما 

التحضيرية  السنة  برامج  يف  العمل  لسوق  الالزمة  المهارات 

معظم  يف  التحضيرية  السنة  أن  فيها  بين  السعودية(  بالجامعات 

وعلمياً  ونفسياً  اجتماعياً  الطالب  إعداد  مرحلة  تمثل  العالم  دول 

احتياجات  مع  يتفق  الذي  المناسب  التخصص  اختيار  من  لتمكينه 

التعرف عىل طرق  إىل  الدراسة تهدف  أن هذه  العمل، مؤكدًا  سوق 

التحضيرية  السنة  برامج  يف  العمل  لسوق  الالزمة  المهارات  تنمية 

يهدف  التحضيرية  السنة  برنامج  أن  مضيفاً  السعودية،  بالجامعات 

بالمسؤولية، وتعزيز  التميز واالنضباط والشعور  إىل ترسيخ مبادئ 

بالنفس يف نفوس طالبها، مما سيكون  والثقة  القيادية  المهارات 

الجامعة،  االندماج يف مجتمع  أثر كبير يف مساعدة الطالب عىل  له 

والمشاركة الفّعالة يف األنشطة الجامعية.

)تنمية  بعنوان:  بحث  ورقة  سليمان  محمود  الدكتور  قدم  فيما 

المهارات الالزمة لسوق العمل يف السنوات التحضيرية يف الجامعات 

العوامل  أهم  دراسة  إىل  يهدف  البحث  أن  فيها  بّين  السعودية(، 

من  وذلك  العمل،  لسوق  الالزمة  المهارات  تنمية  إىل  تؤدي  التي 

الجامعات  يف  التحضيرية  السنوات  وبرامج  خطط  استعراض  خالل 
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عالية  تعليمية  مخرجات  إىل  النهاية  يف  تؤدي  التي  السعودية، 

التي  للمهارات  التحضيرية  السنوات  طلبة  اكتساب  عىل  انعكست 

يحتاج إليها سوق العمل، وتوجيههم نحو التخصص المناسب.

بعنوان:  المقاطي  طعيس  للدكتور  بحث  بورقة  الجلسة  وتواصلت 

)دور البرامج التحضيرية يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

الطلبة(  نظر  وجهة  من  العمل  لسوق  الالزمة  المهارات  تنمية  يف 

بّين فيها أن الهدف من الدراسة التعرف عىل دور البرامج التحضيرية 

طالب  لدى  العمل  لسوق  الالزمة  المهارات  تنمية  يف  الجامعة  يف 

التحضيرية. البرامج  وطالبات 

والتقويم  القياس  أستاذة  األلفي  منى  الدكتورة  قدمت  كما 

تحليلية  ودراسة  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  بجامعة  المساعد 

والقدرات  المهارات  ضوء  يف  التحضيرية  السنة  )مهارات  بعنوان: 

خالل  عنها  يعلن  كما  والعالمية  المحلية  العمل  لسوق  المتطلبة 

عىل  التعرف  إىل   دراستها  خالل  من  هدفت  واإلنترنت(  الجرائد 

القدرات والمهارات للسنه التحضيرية بالجامعة يف ضوء المهارات 

المحيل  العمل  بسوق  لاللتحاق  للخريجين  المتطلبة  والقدرات 

للقدرة  التحليلية  المهارات  لتنمية  العمل  سوق  وحاجة  والدويل، 

عىل التفاوض عىل كل المستويات ثم المرونة والقدرة عىل العمل 

التنظيم  ومهارات  اإلبداعية  تليها  الثقافات،  متعددة  بيئات  يف 

)يف الوقت- العمل( معاً.

سعود  الملك  بجامعة  المساعد  لألستاذ  بورقة  الجلسة  وتواصلت 

المتضمنة  العمل  سوق  )مهارات  بعنوان:  محمود  بن  ناصر  الدكتور 

يف مقرر ريادة األعمال يف السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود(، 

سوق  مهارات  تضمين  مدى  معرفة  إىل  دراسته  خالل  من  هدف 

الملك  بجامعة  التحضيرية  السنة  األعمال يف  ريادة  العمل يف مقرر 

عىل  االقتصار  وجرى   ،2030 المملكة  رؤية  مع  والمتواكبة  سعود، 

لها، وحاولت  األعمال كعينة ممثلة  ريادة  لمقرر  التدريبية  الحقيبة 

الدراسة تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة عن األسئلة التي طرحتها، 

قائمة  أداتها  وكانت  المحتوى،  تحليل  أسلوب  ذلك  يف  مستخدمة 

السابقة  والدراسات  البحوث  مراجعة  من  اشتقاقها  تم  التحليل  عىل 

واألدب التربوي.

بنت  شيمة  لألستاذتين  مشتركة  بحث  بورقة  الجلسة  واختتمت 

إطار  )تطوير  بعنوان:  العمري  بنت محمد  وأسماء  العتيبي  إبراهيم 

المهارات يف برامج السنة التحضيرية بالجامعات السعودية يف ضوء 

النماذج العالمية لمهارات سوق العمل(، بينا فيها أن برامج السنة 

التحضيرية تعد ركيزة أوىل ومهمة يف منظومة البرامج األكاديمية، 

دراستهم  خالل  والطالبات  الطالب  بها  يتأثر  التي  الخبرات  وأوىل 

من  لكثير  أيضاً  أساساً  كونها  يف  أهميتها  من  يزيد  مما  الجامعية، 

لتكون  الطالبات  أو  الطالب  عليها  يحصل  أن  يجب  التي  المهارات 

تجاوز  إىل  الطالب  وتهيئة  الشخصية  مهاراتهم  من  مؤثرًا  جزءًا 

الحياة الجامعية بنجاح من خالل تزويدهم بالمهارات األساسية، كما 

بتطوير  المقترح  التصور  من  االستفادة  بضرورة  الباحثتان  أوصت 

السعودية  بالجامعات  التحضيرية  السنة  برامج  يف  المهارات  إطار 

تركز  أن  العمل، وضرورة  لمهارات سوق  العالمية  النماذج  يف ضوء 

بدًءا  الطالب  مهارات  تنمية  يف  جهودها  العايل  التعليم  مؤسسات 

من السنة التحضيرية، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل المحلية 

والعالمية.

الثانية( )الجلسة 
يف  التحضيرية  للسنة  الثاني  الوطني  المؤتمر  فعاليات  وتواصلت 

جلسته الثانية التي ترأسها وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية 

للمؤتمر  الجامعة  تنظيم  ثمن  حيث  الميمن،  إبراهيم  الدكتور 

تحت  السعودية،  الجامعات  يف  التحضيرية  للسنة  الثاني  الوطني 

عنوان: تكامل أدوار السنوات التحضيرية مع متطلبات سوق العمل، 

النوعي،  المؤتمر  هذا  لتنظيم  الجامعة  وفق  أن  الله  نحمد  وقال: 

الذي جاء يف وقته، مواكباً للرؤية الطموحة، رؤية المملكة 2030 
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التي تعتمد الماضي بأصالته منطلقاً، والمستقبل بآماله وتطلعاته 

هدفاً؛ لتحقق كل ما فيه الخير والرفاهية ألبناء هذه البالد المباركة، 

وسخرت  األبواب  قبل  القلوب  وفتحت  نفسها،  نذرت  قيادة  ظل  يف 

الجهود كافة ليعيش المواطن بخير وسالم، هذه الرؤية التي تعتمد 

تجاههم  ومسؤوليتنا  المستقبل  عمار  وهم  الشباب،  عىل  الله  بعد 

تشهده  ما  مضيفاً:  والعطاء،  العمل  لميادين  نؤهلهم  حتى  كبيرة 

الرؤية  هذه  مع  منسجماً  يأتي  وثقايف،  علمي  حراك  من  الجامعة 

طموح  لتحقيق  جد  بكل  الجامعة  تعمل  حيث  الواعدة،  وتطلعاتها 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الرشيدة  قيادتنا  وتطلعات 

سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ويل عهده األمين، وسمو ويل ويل العهد 

كافة،  التعليمية  للمؤسسات  كبير  دعم  يقدمونه من  ما  األمين عىل 

عمت  التي  الشاملة  العلمية  النهضة  يف  اليوم  ثماره  نرى  ما  وهو 

أرجاء الوطن.

العيسى  أحمد  الدكتور  التعليم  وزير  ودعم  جهود  الميمن  وثمن 

للجامعة، مشيدًا بقيادة معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان 

لمصاف  إدارته  تحت  وصلت  التي  للجامعة  الخيل  أبا  عبدالله  بن 

الجامعات العالمية وحققت الكثير من النجاحات محلياً وعالمياً ويف 

الثانية  للجلسة  ترؤسه  خالل  كلمته  مختتماً  التخصصات،  مختلف 

سليمان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  التحضيرية  البرامج  عميد  بشكر 

النملة الذي بذل جهودًا متميزة مع زمالئه منسوبي العمادة.

من  عدد  بها  أدىل  التي  المشاركات  من  العديد  الجلسة  وشهدت 

من  كل  مشاركة  منها  كان  وخارجها،  المملكة  داخل  من  الباحثين 

بحث  خالل  من  درب،  أبو  عالم  والدكتور  المومني،  جهاد  الدكتور 

عنوانه: دور مقررات مهارات االتصال يف السنة التحضيرية بجامعة 

ومشاركة  العمل،  سوق  لمتطلبات  الطالب  تهيئة  يف  سعود  الملك 

الدكتور صدام راتب دراوشه والدكتورة أنوار سعود الشعار، المتمثلة 

لمهارات  التحضيرية  السنة  طلبة  ممارسة  درجة  عنوانه:  بحث  يف 

بعمادة  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  اللفظي  االتصال 

السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
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وشاركت الباحثة الدكتورة إيناس بنت محمد الشيتي ببحث عنوانه: 

دور المنتديات التعليمية غير المتزامنة يف تنمية مهارات التعليم 

التعاوني من وجهة نظر طالبات السنة التحضيرية بجامعة القصيم.

الباحثين باللغة اإلنجليزية، وهم  وشهدت الجلسة مشاركة عدد من 

الدكتور باول آدمز، والدكتور سعد عبدالمجيد صالح، والدكتور محمد 

صبور حسين، وتمحورت أبحاثهم حول دوافع تعلم اللغة اإلنجليزية 

وتحسين بيئة تعلمها والمهارات االتصالية الالزمة لسوق العمل.

الثالثة( )الجلسة 
بينما ترأس الجلسة الثالثة وكيل الجامعة للتبادل الدويل والتواصل 

أدوار  تكامل  محورها  وكان  العلم،  سعيد  بن  محمد  الدكتور  المعريف 

العام،  التعليم  مع  السعودية  الجامعات  يف  التحضيرية  السنوات 

حيث بين العلم يف بداية الجلسة أهمية دور الجامعات يف اإلشراف 

المباشر عىل اختيار الكفاءات لضمان تأهيل الشباب بشكل جيد، كما 

تحرص عىل هذا الجانب جامعة اإلمام، وقال: البرامج التحضيرية يف 

والجامعي  العام  التعليم  بين  انتقالية  مرحلة  السعودية  الجامعات 

بالحراك  مشيدًا  العمل،  لسوق  الطلبة  لتأهيل  كبير  عاتق  وعليها 

العلمي الذي تشهده الجامعة خالل األسبوعين الماضيين من أنشطة 

علمية مستمرة، وأشاد بمجهودات معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور 

حراك  الجامعة من  تقدمه  ما  كل  الذي يقف عىل  الخيل  أبا  سليمان 

اهتمامه  إىل  باإلضافة  وخارجها،  المملكة  داخل  مسبوق  غير  علمي 

بأبنائه الطالب والطالبات.

بعد ذلك قدمت مديرة برنامج المتطلبات العامة، والبرنامج التأسيسي 

أستاذ التربية المشارك بجامعة قطر الدكتورة مها الهنداوي ورقتها 

العلمية التي أكدت فيها تشابه تحديات المرحلة االنتقالية »السنة 

التحضيرية« بين السعودية وقطر التي تتمحور حول اختالف بيئة 

الجامعة مع التعليم العام، وعدم جاهزية الطالب، وعدم تأهيليهم 

يسبب  الذي  والرسوب  التسرب  عن  فضاًل  لديهم،  الدافعية  وغياب 

وفقدان  والتطبيق،  التنظير  بين  والفجوة  الطالب،  لدى  إحباطا 

الطالب  أن  »لو  وقالت  التدريس،  هيئة  ألعضاء  الكافية  المهارات 

ويسأله  اإلنسانية،  النواحي  من  به  يهتم  فقط  واحدًا  أستاذًا  يجد 

مثاًل عن سبب تغيبه، لُحد من التسرب.

بينما أشار المشرف عىل وحدة البحوث والملتقيات يف معهد الملك 

عبدالله للترجمة والتعريب يف الجامعة الدكتور عمر شيخ الشباب يف 

المعرفة  توطين  يف  التحضيرية  السنة  برامج  )دور  بعنوان:  بحثه 

وتعريب التعليم العايل( إىل توافق األهداف األساسية لبرامج السنة 

التعليم  لوزارة   )1450( آفاق  وخطة   )2030( رؤية  مع  التحضيرية 

يف نواح عدة، مؤكدًا يف ورقته أن برامج السنة التحضيرية تساعد 

العمودان  وهما  الجامعي  التعليم  وتعريب  المعرفة  توطين  عىل 

مبددًا  السعودية،  للجامعة  والهوية  النزاهة  عىل  يحافظان  اللذان 

الوهم السائد الذي يرى أن التعريب يؤدي إىل ضعف يف التحصيل 

ونقص النشاط البحثي.

يف حين هدفت الدراسة التي قامت بها كل من وكيلة عمادة البرامج 

إىل  قورة  سماح  واألستاذة  العويشز  موضي  الدكتورة  التحضيرية 

التعليم  مخرجات  تحسين  يف  التحضيرية  البرامج  دور  عىل  التعرف 

 )2030( السعودية  العربية  المملكة  رؤية  وتحقيق  الجامعي 

قارنت  التي  الدراسة  أثبتت  إذ  أنموذجاً،  اإلمام  واتخذت من جامعة 

قبل  البكالوريوس  مرحلة  يف  للخريجين  التراكمية  المعدالت  بين 

التحضيرية،  السنة  فعالية  مدى  التحضيري  البرنامج  تطبيق  وبعد 

وأن هناك فروقات إيجابية يف صالح الطالب.

فيما أظهرت نتائج دراسة األستاذ المساعد يف جامعة حائل الدكتورة 

الدراسية  المناهج  )دور  عنوان:  تحت  جاءت  التي  الخطيب  تسنيم 

لمهارات تطوير الذات يف دعم قيم المواطنة األخالقية بين طالب 

القيم  مجاالت  أن  السعودية(  يف  حائل  بجامعة  التحضيرية  السنة 

كبيرة،  بدرجة  كانت  الفكري  واألمن  المسؤولية  وتحمل  األخالقية 

أظهرت  كما  متوسطة،  بدرجة  فجاء  والقوانين  الحقوق  مجال  أما 

الدراسة عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس 

والعمر، والمقررات الدراسية عىل جميع مجاالت الدراسة، كذلك عدم 
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التعليمي يف  المسار  لمتغير  تبعاً  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

جميع مجاالت الدراسة، باستثناء مجال الحقوق والقوانين، ولصالح 

طالب مسار كلية الطب، مقارنة بمسار العلوم والمسار اإلنساني.

االجتماعية  العلوم  كلية  يف  المشارك  األستاذ  ورقة  كشفت  فيما 

بين  واألكاديمي  اإلداري  التكامل  آليات  عن  البشر  فاطمة  الدكتورة 

أن  مبينة  الجامعة،  العلمية يف  واألقسام  التحضيرية  البرامج  عمادة 

والتنظيم  التخطيط  حيث  من  العمل  تكامل  هو  إجرائياً  التكامل 

واألكاديمية  اإلدارية  الجوانب  يف  والتقويم  والتنسيق  والمتابعة 

بين األقسام العلمية وعمادة التحضيرية، مشيرة إىل أنها تؤيد بشدة 

اآلليات المقترحة لتحقيق التكامل المنشود، موصيًة بضرورة تطوير 

بين  واألكاديمي  اإلداري  التكامل  مرحلة  إىل  للوصول  اآلليات  هذه 

عمادة البرامج التحضيرية، واألقسام العلمية بصورة مرضية وفعالة.

وتخطيط  أصول  المساعد  األستاذ  بورقة  الجلسة  واختتمت 

هالة  الدكتورة  بيشة  جامعة  والجودة يف  التطوير  عمادة  مستشارة 

تهيئة  يف  التحضيرية  السنة  )دور  عنوان:  حملت  التي  عيد  فوزي 

حيث  الجامعي(،  التعليم  متطلبات  لتلبية  العام  التعليم  مخرجات 

استعرضت فيها واقع مخرجات التعليم العام، ومدى كفايتها لتلبية 

تعزيز  يف  التحضيرية  السنة  إسهامات  جانب  إىل  المتطلبات،  تلك 

التعليم  متطلبات  وتلبية  للطالب،  والمهارية  المعرفية  الحصيلة 

التحضيرية  السنة  بين  ما  التكاملية  المنظومة  وإبراز  الجامعي، 

لبرامج  أثر  وجود  إىل  الدراسة  وخلصت  والجامعي،  العام  والتعليم 

السنة التحضيرية يف تلبية متطلبات التعليم الجامعي.

الرابعة( )الجلسة 
الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  وأشاد 

من  الرابعة  الجلسة  ترؤسه  خالل  محمود  آل  سليمان  بن  محمود 

الجامعية  بالمدينة  المؤتمرات  الذي عقد يف مبنى  المؤتمر  جلسات 

ومواكبة  الرشيدة  القيادة  تطلعات  تحقيق  عىل  تعمل  الجامعة  أن 

بما  طالبها  لتخريج  الجامعة  خاللها  من  تسعى  التي   ،2030 الرؤية 

يتوافق مع حاجات ومتطلبات سوق العمل.

من  عدد  بها  أدىل  التي  المشاركات  من  العديد  الجلسة  وشهدت 

من  كل  مشاركة  منها  كان  وخارجها،  المملكة  داخل  من  الباحثين 

القطاع  الفار بعنوان: )تفعيل مشاركة  اإلمام حسن  أماني  األستاذة 

التعليم  المشاركة  لواقع  تحليل  الوطنية  الرؤى  إطار  يف  الخاص 

التحضيرية(. العام والسنوات 

التربوية  اإلدارة  أستاذ  المنعم  العبد  محمد  بن  فهد  الدكتور  وشارك 

بحريمالء  اإلنسانية  والدراسات  العلوم  -كلية  المشارك  والتخطيط 

التحضرية يف  السنة  برنامج  )تطوير  ببحث عنوانه:  -جامعة شقراء 

الجامعات السعودية يف ضوء خبرات كلية اإلعداد الجامعي الداخلية 

يف جمهورية الصين الشعبية(.

أستاذ  سالم-  آل  يحيى  بن  عيل  الدكتور  مشاركة  الجلسة  وشهدت 

عنوان:  حمل  ببحث  بالجامعة  المساعد  التدريس  وطرق  المناهج 

العربية  المملكة  لرؤية  التربوية  األبعاد  لتضمين  مقترح  )تصور 

جامعة  التحضيرية يف  البرامج  عمادة  مقررات  2030 يف  السعودية 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(. 

بالخرج  التربية  بكلية  المساعد  األستاذ  مشاركة  الجلسة  شهدت  كما 

بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز الدكتورة نوال بنت سالم الرشود 

ببحثها المعنون: )دور السنة التحضيرية يف تعزيز التنمية البشرية 

يف ضوء رؤية 2030(.

الخامسة( )الجلسة 
أحمد  بن  محمد  الدكتور  ترأسها  التي  الخامسة  الجلسة  شهدت  كما 

الطلبة  توجيه  يف  التحضيرية  السنوات  )دور  وعنوانها:  السريحي 

بدأت  حيث  المشاركات،  من  العديد  الجامعي(  التخصص  نحو 

و  المناهج  أستاذ   - الشهري  عبدالرحمن  عاطف  أحمد  الدكتور  مع 

التحضيرية  السنة  وكيل   - المساعد  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  طرق 

طالب  تحصيل  بين  )العالقة  عنوانه  ببحث  خالد  الملك  بجامعة   -

دراستهم  يف  تحصيلهم  و  االنجليزية  اللغة  يف  التحضيرية  السنة 

المستقبلية يف جامعة نجران(. 

المساعد  األستاذ  شاهين-  محمد  رياض  أمل  الدكتورة  وشاركت 
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بجامعة الملك خالد ببحثها المعنون )دور السنة التحضيرية بجامعة 

نحو  وتوجيههن  الموهوبات  الطالبات  عن  الكشف  يف  خالد  الملك 

المناسب(.   الجامعي  التخصص 

كما شهدت الجلسة مشاركة الدكتور عيل بن عوض الغامدي ببحثه 

»دور األدلة اإلرشادية الطالبية يف تهيئة طلبة السنة التحضيرية 

للدراسة الجامعية« )دراسة ميدانية بجامعة الطائف(. 

وشارك الدكتور ياسر فاروق محمد خليل - األستاذ المساعد للمناهج 

الرياضيات  لمقرر  األكاديمي  المشرف   - الرياضيات  تدريس  وطرق 

سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة   – التحضيرية  البرامج  بعمادة 

اإلسالمية ببحث عنوانه )أسباب عزوف طلبة السنوات التحضيرية 

بالجامعات السعودية عن دراسة الرياضيات كتخصص(.

السريحي  أحمد  بن  محمد  الدكتور  سعادة  سلم  الجلسة  ختام  يف   

التي  الجلسة  يف  للمشاركين  التذكارية  الهدايا  وبعض  الشهادات 

شهدت حضورًا كبيرًا من األساتذة ومنسوبي الجامعة وطالبها.

السادسة( )الجلسة 
الدريعان  الوليد  المهندس  برئاسة  السادسة  الجلسة  وانطلقت 

ضوء  يف  التحضيرية  للسنة  اإلداري  )التطوير  عنوان:  حملت  التي 

الرحيمي يف  الدكتور عبدالله عبدالرحمن  2030(، حيث تناول  رؤية 

بحثه الذي حمل عنوان: )السنة التحضيرية يف الجامعة السعودية 

ذلك  وتوافق  نحوها  والطلبة  العليا  اإلدارة  وتصورات  اإللكترونية 

أهم  عىل  التعّرف   )2030 المملكة  رؤية  يف  المعريف  االقتصاد  مع 

السعودية  الجامعة  يف  التحضيرية  السنة  بها  تتميز  التي  السمات 

الفلسفية  الرؤى  أهم  عىل  التعّرف  خالل  من  وذلك  اإللكترونية، 

السنة  أوصلت  التي  التنفيذية  واألدوات  التنظيمية،  واإلجراءات 

التحضيرية إىل تحقيق تلك السمات، ومعرفة تصورات اإلدارة العليا 

يف الجامعة وطلبتها حول السنة التحضيرية.

وتطرقت الدكتورة منيرة بنت عبدالعزيز الداود يف ورقتها التي جاءت 

التعرف  إىل  الجامعة(  التحضيرية يف  البرامج  إدارة  )تطوير  بعنوان: 

عىل واقع إدارة البرامج التحضيرية يف الجامعة يف ضوء رؤية 2030، 

وكذلك معرفة معوقات تطوير إدارة البرامج، ووضع المقترحات الالزمة 

للتطوير، كما أظهرت أن من أهم المعوقات لتطوير إدارة البرامج ندرة 

الزيارات المتبادلة مع الجامعات العالمية، وتعطل األجهزة والتقنيات 

ذات  فروق  ووجود  التقنية،  الموارد  ونقص  التدريس،  قاعات  يف 

داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة والمؤهل، مؤكدة ضرورة إيجاد 

الموارد  وتوفير  التحضيرية،  البرامج  إدارة  لتقييم  واضحة  معايير 

البشرية المؤهلة لتطوير إدارة البرامج التحضيرية، وتعديل الهيكل 

التنظيمي للعمادة ليتالءم مع التطوير.

التي  ورقته  يف  إبراهيم  فراج  طنطاوي  حسن  الدكتور  وتطرق 
يف  التحضيرية  السنة  بنية  لتطوير  مقترح  )تصور  بعنوان:  جاءت 

محاولة  إىل   )2030 المملكة  رؤية  ضوء  يف  السعودية  الجامعات 

باإلضافة  هذا  وتربوياً،  اجتماعياً  التحضيرية  السنة  مفهوم  تفسير 

 ،2030 السعودية  العربية  المملكة  رؤية  التعرف عىل مضمون  إىل 

المعوقات  وأيضاً  التحضيرية،  السنة  مكونات  واقع  عىل  والتعرف 

والتحديات التي تواجه السنة التحضيرية.

بكلية  المحاضرة  اليحيى  ناصر  بنت  حصة  األستاذة  وأشارت 

حملت  التي  ورقتها  يف  سطام  األمير  بجامعة  بالخرج  التربية 

لتحقيق  التحضيرية  للسنة  التنظيمي  التغيير  )متطلبات  عنوان: 

الضوء  تسليط  إىل   )2030 السعودية  العربية  المملكة  رؤية 

لتحقيق  التحضيرية  للسنة  التنظيمي  التغيير  متطلبات  عىل 

النتائج  بأهم  والخروج   2030 السعودية  العربية  المملكة  رؤية 

عىل  التعرف  خالل  من  للرؤية،  والداعمة  المعززة  والتوصيات 

التحضيرية  السنة  تواجهها  التي  واألكاديمية  اإلدارية  المعوقات 

التنظيمي  للتغيير  واألكاديمية  اإلدارية  المتطلبات  أهم  وتحديد 

فيها لتحقيق رؤية 2030. 
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السابعة( )الجلسة 
األستاذ  الطب  كلية  عميد  ترأسها  التي  السابعة  الجلسة  وافتتحت 

الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن التي حملت عنوان: )تأثير 

أستاذ  أشارت  حيث  الجامعات(،  مخرجات  عىل  التحضيرية  السنوات 

علم االجتماع المشارك، بالجامعة الدكتورة بدرية العتيبي يف ورقتها التي 

حملت عنوان: )التأهيل العلمي المستهدف لطالب السنوات التحضيرية 

الجامعات  يف  التحضيرية  السنوات  دور  إىل   )2030 رؤية  لمواكبة 

رؤية  لمواكبة  لطلبتها  المستهّدف  العلمي  التأهيل  يف  السعودية 

المملكة العربية السعودية 2030، مشيرًة إىل البيئة التي تعمل فيها 

وارتفاع معدل  الجامعي من حيث كثرة متغيراتها،  التعليم  مؤسسات 

تغيرها عىل المستويات المحلية أو اإلقليمية أو العالمية، إضافة إىل أن 

الزيادة الكبيرة يف أعداد الطالب الملتحقين بمؤسسات التعليم الجامعي 

تشكل عبئاً وتحدياً عىل المؤسسات التربوية لتحقيق أهدافها؛ نتيجة 

نقص الموارد، مما يقع عىل عاتق تلك المؤسسات الحصول عىل الدعم 

المايل من الحكومات، أو الشركات الكبرى، أو الوكاالت الدولية المانحة، 

وأضافت: ورغم ما يشهده التعليم الجامعي من اهتمام يف الفترة الحالية، 

خاصة بعد تزايد عدد المؤسسات الجامعية الحكومية، فإن هذه الزيادة 

يجب أن يواكبها تطوير يف البرامج أو المناهج التعليمية واالرتفاع يف 

مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلبة.

وتناول البحث المقدم من كل من الدكتورة سعاد األحمدي واألستاذة أريج 

فقيهي الذي جاء بعنوان: )الحاجات الرياضية األساسية الالزم توافرها 

التحضيرية  البرامج  وطالبات  لطالب  المقدمة  الرياضيات  مقرري  يف 

مسار العلوم اإلدارية، وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية( إىل تحديد الحاجات الرياضية األساسية التي 

يجب أن يحتويها مقرري الرياضيات المقدمة لطالب وطالبات البرامج 

التحضيرية وطالب وطالبات كلية االقتصاد والعلوم االدارية، والتأكد 

المقررين،  األساسية يف  الرياضية  الحاجات  بين  التكامل  من مستوى 

موصين إىل أهمية وجود مقرر ثالث يقدم بين المقررين يعمل عىل سد 

الفجوة وتخفيف الضغط عىل مقرر الرياضيات المالية، وضرورة الحرص 

والمقررات  التحضيرية،  بالبرامج  المقدمة  المقررات  بين  التكامل  عىل 

المقدمة بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية.

وتناول أستاذ علم النفس بكلية العلوم االجتماعية بالجامعة الدكتور 

عزالدين عبدالله النعيمي يف بحثه الذي حمل عنوان: )معايير القبول يف 

جامعة اإلمام ومعدالت الطلبة يف السنة التحضيرية وعالقتها بالتسرب 

من الجامعة( إىل تقييم القدرة التنُبِئية لكل من معدل الثانوية العامة، 

واالختبار التحصييل، واختبار القدرات العامة، ومعدالت الطلبة يف السنة 

التحضيرية، باإلضافة إىل الكشف عن إسهام هذه المعايير يف عملية 

تسرب الطلبة من الجامعة. 

وأشارت النتائج المتعلقة بالتسرب إىل أن أكثر العوامل إسهاماً يف التنبؤ 

بتسرب الطلبة من الجامعة لدى العينة الكلية والمسارات المختلفة 

كانت معدالت الطلبة يف السنة التحضيرية، فإن من يتعثر يف السنة 

التحضيرية يكون احتمال تعثره يف دراسته الجامعية مرتفعاً.

واختتمت الجلسة السابعة ببحث الدكتورة هنوف الشمري وعنوانه: 

ومخرجاتها  التحضيرية  بالبرامج  الخاصة  الدراسية  الخطط  )تقويم 

عن  كشف  الذي  الشاملة(  الجودة  معايير  ضوء  يف  اإلمام  بجامعة 

ومخرجاتها  التحضيرية  بالبرامج  الخاصة  الدراسية  الخطط  واقع 

الشاملة، من  الجودة  )أنموذًجا(، يف ضوء معايير  يف جامعة اإلمام 

وجهة نظر عضوات هيئة التدريس، مقدماً توصيات عديدة لتطوير 

بالبرامج التحضيرية بالجامعة. الدراسية الخاصة  الخطط 

البيان الختامي والتوصيات:
التحضيرية  للسنة  الثاني  الوطني  المؤتمر  يف  المشاركون  أنهى 

بعمادة  ممثلة  الجامعة،  استضافته  الذي  السعودية،  الجامعات  يف 

البرامج التحضيرية، تحت عنوان »تكامل أدوار السنوات التحضيرية 

اآلخرة  جمادى  من   9-10 الفترة  خالل  العمل«،  سوق  متطلبات  مع 

والذي  المؤتمر  فعاليات  2017م،  مارس   8-9 الموافق  1438هـ، 

العلمية  اللجنة  رئيس  أعلنها  توصيات،  من  مجموعة  إىل  خلُص 

للمؤتمر الدكتور عبدالله بن محمد الوزرة، وأهمها:

استمرار عقد مؤتمر السنة التحضيرية يف الجامعات السعودية   -1

ألهميته يف نقل الخبرات والتجارب المحلية والدولية.

التأكيد عىل استمرار السنة التحضيرية يف الجامعات السعودية   -2

التي  المهارات  تطوير  يف  وملموس  واضح  دور  من  لها  لما 

يحتاجها الطالب لمهارات سوق العمل.

تحويل عمادة السنة التحضيرية إىل كلية مما يمنحها المرونة   -3

يف تطوير برامجها لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

التنسيق بين الجامعات ومسؤويل المناهج يف التعليم العام   -4

لتفعيل البرامج الممتدة بما يضمن تكامل األدوار يف إكساب 

الطالب لمهارات سوق العمل.

القطاع  ومؤسسات  الجامعات  بين  شراكة  إيجاد  عىل  العمل   -5

الجامعات  يف  التحضيرية  السنة  طالب  لتدريب  الخاص 

السعودية، وصقل المهارات التي يتعلمونها.

العمل  ووزارة  التعليم  وزارة  بين  مشترك  عمل  برنامج  إنشاء   -6

والتنمية االجتماعية، يحدد المهارات األساسية لسوق العمل، 

وتضمينها يف مقررات السنة التحضيرية.

التحضيرية  السنة  عمداء  لجنة  عن  منبثقة  لجنة  تشكيل   -7

بما  التحضيرية  البرامج  تطوير  عىل  العمل  مهمتها  تكون 

يتفق مع رؤية المملكة 2030م.

تكون  التحضيرية  السنة  يف  المهني  لإلرشاد  وحدة  إنشاء   -8

المناسبة  الدراسية  التخصصات  نحو  الطالب  مهمتها توجيه 

التي يحتاجها سوق العمل.
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تكريم الفائزين يف فعاليات ومسابقات االحتفاء 
باليوم الوطني لطالب التحضيرية

يف  الفائزين  للطالب  تكريمياً  حفاًل  التحضيرية  البرامج  عمادة  أقامت 

رعى  والثمانين،حيث  السادس  الوطني  باليوم  االحتفاء  وفعاليات  مسابقات 

هذا  النملة  سليمان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  التحضيرية  البرامج  عميد  سعادة 

أكثر  الفعاليات حيث شارك  مع  العمادة  تفاعل طالب وطالبات  وقد  الحفل، 

الثقافية  المسابقة  الفعاليات:  ضمن  من  وكان  وطالبة،  طالب   3000 من 

حيث شارك يف تصفياتها النهائية 40 طالباً وكانت عىل نتائج المسابقة عىل 

اإلداري عىل  المسار  من  العجمي  عايض  عبدالله  الطالب  اآلتي: حصل  النحو 

المركز األول، كما أقيمت مسابقة ألفضل تغريدة عن اليوم الوطني وشارك 

بن  عبدالله  زياد  الطالب:  األول  المركز  والطالبات وحصل عىل  الطالب  فيها 

تنافس  التي  الشعرية  القصيدة  ومسابقة  اإلدارية،  العلوم  مسار  من  رميه 

فيها الطالب بكتابة قصائد عن اليوم الوطني باللغة العربية الفصحى وقد 

المركز  العلوم التطبيقية عىل  الدوسري من مسار  حصل الطالب : فهد سهل 

األول والطالب عثمان مدلج المدلج من مسار العلوم التطبيقية عىل المركز 

باسل  الطالب  وحصل  التصميم«الفوتوشوب«  مسابقة  ُنفذت  وقد  الثاني، 

عمر المطيري من مسار العلوم التطبيقية المركز األول وحصل الطالب عيل 

كوني من مسار العلوم اإلدارية عىل المركز الثاني، وأقيمت مسابقة التصوير 

من  السيويف  هاني  مهند  الطالب  وحصل  الوطني  اليوم  عن  الفوتوغرايف 

وجدانية  رسالة  أفضل  ومسابقة  األول،  المركز  عىل  اإلدارية  العلوم  مسار 

شارك فيها 100 طالب وحصل الطالب باسم عبدالله العنزي من مسار العلوم 

الصحية عىل المركز األول، كما تم تكريم الطالب سليمان أبو حيمد من مسار 

العلوم الصحية عىل تميزه يف تفعيل المسابقات.

وجالكسي  أيباد  أجهزة  عن  عبارة  كانت  المسابقات  جوائز  أن  بالذكر  الجدير   

تاب، وساعات فاخرة.

اخبار العمادة

17 مجــلــة أصـــداء    العدد الثالث



أقامت عمادة البرامج التحضيرية البرنامج اإلرشادي التعريفي لطالب 

العمادة يف القاعة الكبرى بكلية أصول الدين، وتم خالل اللقاء عرض 

بالنظام  الطالب  وتعريف  المستجدين،  الطالب  عىل  اإلرشادي  الفلم 

البنود  أهم  وشرح  التحضيرية،  البرامج  بعمادة  وتعريفهم  الجامعي، 

باللوائح التنظيمية مثل طريقة التسكين يف التخصصات بعد انتهاء 

التراكمي، وآلية حساب  البرنامج التحضيري، وطريقة حساب المعدل 

الحرمان لجميع المقررات. 

للطالب  المناسب  بالسلوك  االلتزام  بضرورة  الطالب  تنبيه  تم  كما 

الجامعي كعدم التدخين داخل الحرم الجامعي، وبيان الئحة العقوبات 

الخاصة بذلك. 

ويف ختام البرنامج أقيم لقاء مفتوح مع الطالب لإلجابة عىل استفساراتهم 

هذا  بأن  الجامعي،علماً  والنظام  التحضيرية،  بالبرامج  يتعلق  فيما 

الجامعية،  بالمرحلة  وتعريفهم  الطالب،  توعية  إىل  يهدف  البرنامج 

وتوضيح  المستجدين،  الطالب  مع  التحضيرية  البرامج  عمادة  ودور 

دور قسم اإلرشاد األكاديمي يف العمادة، ومكاتب اإلرشاد األكاديمي, 

واألنظمة  باللوائح،  الطالب  وتعريف  لهم،  تقدمها  التي  والخدمات 

التفكير  التحضيرية وتغيير نمط  البرامج  بالجامعة، وعمادة  الخاصة 

االعتمادي لدى الطالب إىل االستقاللية، واالعتماد عىل الذات.

خالل  واجهتهم  التي  والمشاكل  الطالب،  لشكاوى  االستماع  تم  كما 

المناسبة،  الحلول  إليجاد  الحايل؛  الدراسي  الفصل  من  السابقة  الفترة 

المتاحة داخل كل مساٍر من  التخصصات  وتم تعريف الطالب بجميع 

مسارات البرامج التحضيرية، وآلية التسكين يف التخصصات .  

البرنامج اإلرشادي للطالب المستجدين

اخبار العمادة
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ندوة » السمنة والحمية « لطالب التحضيرية

البرامج التحضيرية محاضرة  أقام قسم الثقافة الصحية بعمادة 

تثقيفية للتوعية بمخاطر السمنة وطرق عالجها، وألقى الدكتور 

ناصر القحطاني محاضرة بعنوان »السمنة الخطر والعالج«، وضح 

تسبب  التي  لألسباب  إضافة  وتصنيفاتها،  السمنة  أنواع  فيها 

هذا المرض بين فئات المجتمع، وتطرق الدكتور ناصر إىل نسبة 

انتشار السمنة يف المجتمع السعودي مؤكًدا أن السمنة تضاعفت 

يف السنوات األخيرة، ووصلت إىل أرقام خطيرة ومخيفة. 

أهمها:  من  للعالج  عده  طرقاً  هناك  أن  إىل  الدكتور  أشار  كما 

اتباع برامج غذائية تحت إشراف عيادات متخصصة يف التغذية 

والحمية، وأن العمليات الجراحية لمعالجة المرض يجب أن تكون 

آخر الحلول، بمعنى أنه ليس كل من لديه سمنه يفكر بالعمليات 

الجراحية، بل بالحمّية الغذائية قبل كل شيء. 

الدكتوراه  القحطاني حاصل عىل  ناصر  الدكتور  أن  بالذكر  الجدير 

األبحاث  من  العديد  وله  أستراليا،  من  الوزن  وزيادة  السمنة  يف 

المنشورة يف نفس المجال. 

اخبار العمادة
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ي الطالب التحضيرية توعِّ
بأضرار التدخين

يف إطار مكافحة التدخين، والتوعية بخطره وأضراره عىل الفرد 

كلية  يف  التحضيرية  البرامج  عمادة  وكالة  نفذت  والمجتمع، 

بخطر  للتوعية  ندوة  باألحساء  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة 

التعريف  تناولت  التدخين«،  بعنوان: »ماال تعرفه عن  التدخين 

عنه،  الناتجة  واألمراض  التدخين،  إىل  تؤدي  التي  باألسباب 

وتأثيرها عىل صحة اإلنسان، ودور األسرة والمجتمع يف مكافحة 

دور  إىل  إضافة  العالج،  وطرق  منه  الوقاية  وطرق  التدخين، 

العمادة يف مكافحة التدخين، وتوعية المدخنين باآلثار السلبية

الخيرية  الجمعية  مع  بالتعاون  الندوة  هذه  وكانت  للتدخين، 

للشؤون  الكلية  وكيل  سعادة  وبحضور  »نقاء«،  التدخين  لمكافحة 

إبراهيم  بن  عبدالسالم  الدكتور  األستاذ  العليا  والدراسات  التعليمية 

الحصين .

تنفيذ  عىل  دأبت  التحضيرية  البرامج  عمادة  أن  بالذكر  الجدير 

حيث  التدخين،  مكافحة  كبرنامج  للطالب  التوعوية  البرامج 

أكثر من )8000( طالب وطالبة  يف  البرامج  يستفيد من هذه 

العام الجامعي الواحد.

اخبار العمادة
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اإلمام  بجامعة  التحضيرية«  »البرامج 

العلمية  مقرراتها  كتب  لتحويل  تتجه 

مع  اجتماعها  خالل  رقمي  محتوى  إىل 

بيرسون البريطانية للتعليم
-عميد  النملة  سليمان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  سعادة  استقبل 

البرامج التحضيرية بالجامعة- بمكتبه صباح اليوم ممثيل شركة 

وتطوير  مواءمة  تتوىل  التي  للتعليم،  البريطانية  »بيرسون« 

كتب مقررات البرامج التحضيرية.

اللقاء عدة مناقشات حول تحويل كتب مقررات  وقد جرت خالل 

استفادة  من  يسّهل  رقمي،  محتوى  إىل  التحضيرية  البرامج 

والجهد  الوقت  من  ويقلل  الكتب،  هذه  من  والطالبات  الطالب 

المناقشات حول  المعلومات. كما دارت  المبذولين للحصول عىل 

بين  المشتركة  المبادرات  بتفعيل  المرتبطة  اآلليات  من  عدد 

عمادة البرامج التحضيرية وبيرسون للتعليم ضمن خطة التحول 

الوطني، وكيفية ترجمة هذه المبادرات إىل واقع عميل ملموس، 

وثيقة  واقع  من  التعليم  ووزارة  اإلمام  جامعة  أهداف  يعكس 

التحول الوطني.

تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  »د.النملة«  أعرب  جانبه  من 

شركة »بيرسون« بالتعاون مع عمادة البرامج التحضيرية من أجل 

االرتقاء بالمقررات، وخروجها بأفضل محتوى يتناغم مع التطور 

ناحية  من  الوطني  التحول  وبرامج  وخطط  ناحية،  من  الرقمي 

أخرى، مشيرًا إىل أّن أهمية عمل الشركة تأتي من قيمة الكتاب 

يف العملية التعليمية، كونه أحد أركانها الثابتة، وأن تمّيز كتب 

المقررات ينعكس إيجاباً عىل العملية التعليمية بكافة عناصرها، 

وصواًل إىل مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية، وهو ما يحرص 

عليه معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا 

الخيل، الذي دائما ما يؤكد أن تمّيز المخرجات التعليمية لجامعة 

اإلمام يظل أحد ثوابت سياستها التعليمية الذي ال بديل عنه، 

وأن الجامعة تسعى دوماً لفتح آفاق من  التعاون يف المجاالت 

األكاديمية، والعلمية، والبحثية، بما يخدم طالبها وطالباتها، 

ويحقق تطلعات والة األمر.

ويف نهاية اللقاء تم االتفاق عىل أن تقدم شركة بيرسون خطة 

مرحلية تتضمن عدة مبادرات، ومجموعة من اآلليات لتفعيلها، 

البرامج  وتميز  سرعة  يضمن  للتنفيذ،  زمني  إطار  وضع  مع 

المقدمة، ودقة تنفيذها.

اخبار العمادة
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متعددة،  تعليمية  فعاليات  التحضيرية  البرامج  عمادة  تنظم 

التحضيرية؛  البرامج  لطالب  التعليم  يف  الجودة  تعزيز  منها: 

المتالحقة،  وتطوراتها  التعليمية،  العملية  مسيرة  لتواكب 

واستجابة لذلك تبنى مقرر مهارات التعلم تطبيق معايير الجودة 

يف التعليم، من خالل توحيد اإلجراءات التدريسية، وتقويم أداء 

الطالب، ضمن إطار علمي منظم؛ بهدف إتقان العمل وإجادته 

لحديث رسول الله صىل الله عليه وسلم: »إن الله يحب إذا عمل 

أحدكم عماًل أن يتقنه« )رواه البيهقي(، ومن هذا المنظور الواسع 

هدف  ولتحقيق  جوانبها،  بجميع  األعمال  إتقان  أهمية  يتضح 

تعزيز الجودة يف التعليم؛ يتم تطبيق معايير الجودة يف التعليم 

لمقرر  المستمر  التقويم  آلية  مع  يتوافق  بما  تنظيمها،  بعد 

الجودة  لتطبيق  العملية  بالنماذج  واالسترشاد  التعلم  مهارات 

يف التعليم، وتنظيم تقويم الطالب من خالل إجراءات مقننة، 

وعمليات محددة. 

التعاون  عىل  يقوم  استراتيجًيا  أسلوًبا  التعليم  يف  الجودة  تعدُّ 

التدريس  هيئة  أعضاء  بين  بالمسؤولية  واإلحساس  المشترك، 

والطالب يف أداء األعمال وفق معايير ومبادئ تؤدي إىل تحقيق 

 – )المدخالت  التعليمي  النظام  عناصر  يف  عاٍل  وتفوق  تميز 

العمليات – المخرجات(، مع االستمرارية يف التطوير والتحسين 

بمرونة وفعالية؛ تحقيقاً لحاجات ورغبات أعضاء هيئة التدريس 

التحسن  مدى  لمعرفة  المقنن  التقويم  واعتماًدا عىل  والطالب، 

يف  الجودة  تعزيز  جوانب  بعض  عىل  األمثلة  ومن  األداء،  يف 

لتحقيق  علمي؛  بشكل  التقويم  آلية  تطبيق  طريقة  التعليم 

سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  يف  واالختبارات  الدراسة  أهداف 

المشاركة،  الحضور،  منها:  محاور  عدة  تتضمن  التي  اإلسالمية، 

الورقة  ذلك  ومن  التكليفات،  القصيرة،  االختبارات  التفاعل، 

التقويم  يف  التكليفات  أهم  من  وهي  العلمي(  البحثية)البحث 

المستمر، وأساسها أن يشترك مجموعة من الطالب يف إعدادها، لذا 

يتم اختيار إحدى الجلسات التدريبية يف الكتاب المقرر موضوعاً 

لهذه الورقة البحثية، ويف ضوء ذلك فإن صيغة عنوان الورقة 

البحثية محدد بشكل دقيق حسب هذا النموذج »دور تعلم كيف 

تتعلم يف التحصيل العلمي لطالب البرامج التحضيرية«، أو »دور 

التحضيرية«،  البرامج  العلمي لطالب  التحصيل  الوقت يف  إدارة 

موضوعات  من  اختيارها  يتم  تدريبية  جلسة  أي  يف  وهكذا 

مجموعة  باسم  ويسجل  الموضوع  اختيار  يتم  لذا  المقرر  الكتاب 

الطالب ثم يتم تدريب الطالب عىل كيفية إعداد الورقة البحثية 

حسب معايير محددة، وبعد إنجاز الورقة البحثية من قبل الطالب 

يتم تقويمها من خالل عشرة معايير محددة مسبقاً، مما يسهم 

يف تجويد العمل، وعدالة تحديد مستوى الطالب بشكل دقيق، 

العميل  التطبيق  التعلم  مهارات  طالب  أعمال  أهم  من  وكذلك 

الوصول  ثم  المعلومات،  مكان  عن  البحث  مهارة  يتناول  الذي 

المعلومات،  مصادر  عىل  للتعرف  المكتبة  زيارة  خالل  من  إليها 

حفظه  مكان  إىل  الوصول  ثم  عنوان،  أي  عن  البحث  وطريقة 

المكتبة،  أقسام  عن  مفصل  تقرير  وإعداد  المكتبة،  أركان  يف 

ونظام التصنيف المتبع فيها، ثم إجراء تجربة عملية تبدأ من 

رقم  عىل  والحصول  محدد،  عنوان  عن  اآليل  الفهرس  يف  البحث 

التصنيف، ثم استخراج هذا العنوان المحدد بشكل دقيق، وهذه 

من أهم خطوات تجويد العمل، حيث يتم تقويم الطالب حسب 

معايير محددة مسبقاً، ولذلك فإن التعليم الجامعي يف المملكة 

العربية السعودية يواجه تحديات كبيرة، ولكن الجهود تبذل من 

أجل تعزيز الجودة يف التعليم من خالل تحسين الواقع، وبالتايل 

بأن  انطباعاً  يعطي  وهذا  األكاديمي،  االعتماد  عىل  الحصول 

صناع القرار يف المملكة العربية السعودية يدركون بعمق مفهوم 

الجودة وأهمية تطبيقها.

وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تمر بحراك غير مسبوق، 

)لـمرآة  وأوضح  ثماره  وحصاد  نتائجه  إىل  يتطلع  والجميع 

عىل  األكاديمي  -المشرف  المقاطي  طعيس  الدكتور/  الجامعة( 

يتناسب  إداري  أسلوب  اتباع  الضروري  التعلم-: »أن من  مهارات 

مع تطبيق مفهوم الجودة يف التعليم، أي: تطبيق إدارة الجودة، 

وينبغي أن يتصف هذا األسلوب اإلداري بالمرونة وإعطاء الحرية 

عرض  يف  االستقاللية  المساحة  وزيادة  التدريس،  طريقة  يف 

ألعضاء  الفرصة  المشرف  منح  إىل  باإلضافة  العلمية،  المادة 

القرارات  واتخاذ  األهداف،  وضع  يف  للمشاركة  التدريس  هيئة 

وحل المشكالت التي تعترض مسيرة العملية التعليمية.  

تعزيز الجودة في التعليم
لطالب البرامج التحضيرية
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إكساب  إىل  يهدف  تعليمًيا،  برنامًجا  التحضيرية  البرامج  عمادة  نظمت 

طلبة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مهارات 

التفكير اإلبداعي، من خالل توظيف عادات العقل يف العملية التعليمية، 

باعتبار أن عادات العقل لها مردود إيجابي يف إكساب المعرفة، بحيث يفكر 

الطلبة بطريقة إبداعية ناقدة من خالل االعتماد عىل أنفسهم يف اكتساب 

المعرفة لكون اكتساب هذه المعلومة أمر مهم يف حياة الطلبة بل األهم 

الجامعة  الدراسة يف  أثناء  المعلومة  من ذلك هو كيفية توظيف تلك 

بشكل خاص ويف الحياة االجتماعية بشكل عام، مما يؤكد عىل الحاجة 

إىل استراتيجيات ومهارات تمكن الطلبة يف هذا العصر من فهم ما ُيطرح 

عليهم من معلومات ومعارف، ولذلك فإن مهارات التفكير ضرورية لمواجهة 

نواتج هذا العصر، ويف ضوء ذلك يحتاج الطلبة إىل عادات العقل النشطة؛ 

من أجل زيادة مهارات التفكير لديهم مما يتطلب بذل الجهد؛ لتتحول هذه 

المهارات إىل ممارسات يومية، ويتحقق ذلك بتطبيق هذه المهارات يف 

المواقف التعليمية والحياتية المختلفة، وتقييمها من وقت آلخر؛ لمعرفة 

مدى استفادة الطلبة منها، ولنجاح العملية التعليمية يتطلب تقوية 

استعداد الطلبة للتفكير، عن طريق تشجيع ميول هؤالء الطلبة نحو حب 

االستطالع واالستقصاء واالكتشاف، والتشجيع نحو البحث، والتحقق من 

المعلومات، وكذلك تنمية االعتقاد بأن تفكير الطلبة هو تفكير منتج. 

ومنها  متعددة،  تدريبية  وحدات  يتضمن  التعلم  مهارات  مقرر  فإن  ولذا 

عادات العقل، حيث ُيطرح تساؤل عن عادات العقل أمام الطلبة، ثم يوجه 

العقل يف  عادات  االطالع عىل  إىل  الطلبة  التدريس هؤالء  أعضاء هيئة 

الكتاب المقرر، وبعد ذلك تقديم خلفية موجزة عن عادات العقل.

والتحليل  بالمناقشة  العقل  عادات  موضوع  الطلبة  من  كثير  وتناول   

ومقارنة ذلك بالمواقف االجتماعية التي تحدث لهؤالء الطلبة، ويف ضوء 

ذلك تلقى أعضاء هيئة التدريس أعداد كثيرة من الموضوعات التي حررها 

الطلبة عن عادات العقل، فعدد الطلبة الذين شملهم البرنامج التعليمي 

بلغ )6648( متدرب منهم )3479( طالب و)3169( طالبة. وتكمن أهمية 

تنمية عادات العقل من خالل مجموعة من السلوكيات الذكية، التي ترفع 

مستوى الطلبة من نقل المعرفة وحفظها، إىل بناء المعرفة وإنتاجها، 

كونها وسيلة تكسب الطلبة مجموعة من السلوكيات المرتبطة بتطوير 

المشكالت،  حل  وأساليب  للفكر،  معالجتهم  وطرائق  تفكيرهم،  أنماط 

إضافة إىل التعامل مع البيانات والمعلومات والتواصل مع الزمالء. 

ويتبين أن عادات العقل تهدف إىل مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف 

المستوى،  عالية  وقدرات  انتباه  ذوي  ليصبحوا  الطلبة؛  قدرات  تطوير 

وذوي تفاعلية، متعاطفين، متعاونين، قادرين عىل االنتاج يف عالم غني 

بالمعلومات والمعارف، وأن يصبح هؤالء الطلبة أكثر استعداداً الستخدام 

يسودها  أو  اليقين،  ينقصها  مواقف  تواجههم  عندما  العقل  عادات 

عشرة  ست  أهمها  متعددة،  العقل  عادات  فإن  ذلك  عىل  وبناء  التحدي، 

عادة عقلية هي: المثابرة، التحكم يف االندفاع أو التهور، اإلصغاء بتفهم 

وتعاطف، التفكير بمرونة، التفكير يف التفكير، تحري الدقة والتحديد، 

التساؤل وطرح المشكالت، وتطبيق المعارف الماضية يف مواقف جديدة، 

جميع  خالل  من  المعلومات  وجمع  ودقة،  بوضوح  والتوصيل  والتفكير 

الحواس، واإلبداع والتصور واالبتكار، واالستجابة بدهشة وتعجب، واإلقدام 

عىل المخاطر المحسوبة، وإيجاد الدعابة، والتفكير التباديل، واالستعداد 

الدائم للتعلم المستمر. ويف ضوء ما سبقت اإلشارة إليه أبدى هؤالء الطلبة 

سرورهم بفكرة تعلم عادات العقل، وأسس تكوين العادات وعملية تنمية 

عادات العقل اإليجابية، وطرائق التخلص من عادات العقل السلبية وذلك 

من خالل طريقة التعلم الذاتي، الذي يستخدمه هؤالء الطلبة يف مناقشة 

وتحليل عادات العقل، ثم تقديم خلفية موجزة عن عادات العقل؛ بهدف 

ترسيخ مفهوم عادات العقل يف فكرهم، وبذلك تتحقق عملية دمج عادات 

المقاطي  الدكتور/ طعيس  الجامعة(  وأوضح)لـمرآة  التعليم.  العقل يف 

عند  العادة  تكوين  مراحل  أن  التعلم:  مهارات  لمقرر  األكاديمي  المشرف 

اإلنسان تبدأ بالتفكير يف الشيء، حيث يركز االنتباه عليه، وقد يكون ذلك 

بسبب فضوله أو أهميته بالنسبة له، وبعد ذلك التسجيل يربطه اإلنسان 

بجميع الملفات األخرى المشابهة يف النوع، ثم التكرار، وذلك بتكرار نفس 

السلوك، وبنفس األحاسيس، سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، ثم التخزين، 

حيث تصبح الفكرة أقوى فيخزنها العقل بعمق يف ملفاته، ويضعها أمام 

الفرد كلما واجه موقفاً من نفس النوع.

وإذا أراد أي شخص أن يتخلص من السلوك سيجد صعوبة أكبر؛ ألنها مخزنة 

العادات،  الباطن. لذا، فإن المرحلة األخيرة هي  بعمق يف ملفات العقل 

وذلك بسبب التكرار المستمر، والمرور بالخطوات السابقة، حيث يعتقد 

العقل البشري أن هذه العادة جزًءا مهماً من سلوكيات الفرد، ويف ضوء ذلك 

فإن الفرد لن يستطيع تغييرها بمجرد التفكير يف التغيير، أو بقوة اإلرادة، 

أو بالعالم الخارجي وحده؛ مما يتطلب أن يغير معناه الذي كونه عن الفكرة 

األساسية، وبرمجة نفسه عىل الفكر الجديد، وتكرار ذلك أكثر من مرة أي 

أنه يمر بنفس الخطوات التي كون بها العادات السلبية؛ لكي يضع مكانها 

عادات إيجابية.

عادات العقل يف تعليم طلبة البرامج التحضيرية
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استثمار التواصل يف خدمة الوطن

برنامج تعزيز مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية

وسائل  استخدام  عن  توعوياً  برنامجاً  التحضيرية  البرامج  عمادة  أقامت 

يهدف  حيث  والمجتمع،  الوطن  لخدمة  وتوجيهها  االجتماعي،  التواصل 

التواصل االجتماعي  البرنامج إىل حثِّ الطالب عىل استخدام وسائل  هذا 

وما  والوطن،  للدين  االستخدام  هذا  توجيه  وضرورة  األمثل،  االستخدام 

يخدمهما، وقد شارك يف اللقاء طالب المسار اإلنساني بالعمادة حيث حضره 

الراغبون والمهتمون باإلنترنت، وباستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 

الطالب  مواهب  تنمية  إىل  تسعى  العمادة  أن  علماً  تويتر،  خاصة 

وتشجيعهم عىل استثمار طاقاتهم بما ينفعهم، وبما يخدم الوطن.

المجال  هذا  يف  المتميزين  الطالب  العمادة  كرّمت  اللقاء  ختام  ويف 

وقدمت  القحطاني،  عمر  والطالب  السعدي،  عايض  الطالب  وهما 

وسائل  أخطار  عن  توعوياً  عرضاً  واإلعالم  العامة  العالقات  وحدة 

التواصل االجتماعي، وأهمية استخدامها فيما يفيد.

لتعزيز مهارات الطالب يف  برنامجاً  التحضيرية  البرامج  أقامت عمادة 

مادة اللغة اإلنجليزية، وتفاعل الطالب مع البرنامج وطالبوا بتكراره؛ 

ألنه ينمي مهاراتهم وقدراتهم يف اللغة اإلنجليزية، ويرفع مستواهم 

فترتين،  عىل  اإلنجليزية  اللغة  نادي  يف  البرنامج  ُنفذ  وقد  العلمي، 

وتم اختيار المتميزين من أعضاء هيئة التدريس لتقديم المحاضرات 

عىل  دأبت  التحضيرية  البرامج  عمادة  بأن  علماً  البرنامج،  هذا  يف 

تقديم البرامج اإلثرائية خارج القاعات الدراسية؛ لتشجيع الطالب عىل 

الهدف  ليتحقق  بتميز  التحضيري  البرنامج  وتجاوز  الدراسي،  التفوق 

منه، والجدير بالذكر أن عمادة البرامج التحضيرية أنشأت نادي اللغة 

اإلنجليزية للطالب هذا العام ويعمل عىل فترتين صباحية ومسائية، 

بفريق من أعضاء هيئة التدريس والطالب، وسيتبع إنشاء هذا النادي 

إنشاء ناٍد خاص بالحاسب اآليل يشرف عليه نادي البرامج التحضيرية.

اخبار العمادة
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فعاليات إحتفاء طالب

التحضيرية باليوم الوطني

فعاليات  مع  وطالباتها  التحضيرية  البرامج  عمادة  طالب  تفاعل 

وطنية  مسابقة  فهي  شموخ.  مسابقة  منها  والتي  الوطني،  اليوم 

دأبت  وحيث  والطالبات،  للطالب  سنويا  الجامعة  تطرحها  كبرى، 

وطالباتها  طالبها  عبر  فيها  للمشاركة  التحضيرية  البرامج  عمادة 

سنويا، وللعام الخامس عىل التوايل من جميع مساراتها؛ لتعزيز القيم 

العزيز،  دينهم  تجاه  مشاعرهم  ورصد  الطلبة،  نفوس  يف  الصالحة 

ووطنهم الغايل، وقادتهم األوفياء، وكان موضوع مقال المسابقة “ 

أبرز مالمح النهج السعودي ومنهجه الذي يسير عليه، وأثر مواقف 

الفخر  مشاعر  عن  والتعبير  معالمه،  عن  الكشف  يف  المملكة  قادة 

وطرح  عليه،  واإلرهاب  والتطرف  الغلو  خطر  وبيان  به،  واالعتزاز 

به  االلتزام  يف  المستقبل  جيل  مسؤولية  حول  ومقترحات  أفكار 

والثبات عليه والحفاظ عىل سالمته من األخطار والمهددات”.

مشاركة  الخمسمائة  والطالبات  الطالب  مشاركات  عدد  وتجاوز 

خمس  أفضل  رفع  وتم  التحضيرية،  البرامج  مسارات  مختلف  من 

مشاركات لكل مسار إىل إدارة مسابقة شموخ.

أقامت  والثمانين  السادس  الوطني  اليوم  فعاليات  ضمن  ومن 

عمادة البرامج التحضيرية مسابقة أفضل تغريدة عن اليوم الوطني 

حيث يشارك الطالب والطالبة بإرسال تغريدة ُيعّبر فيها عن مشاعره 

عام،  كل  تتكرر  علينا  غالية  مناسبة  يعُد  الذي  الوطني،  اليوم  يف 

ونعبر عنها بمثل هذه الفعاليات، وقد تفاعل الطالب والطالبات مع 

الختامي  الحفل  والثاني يف  األول  الفائز  تكريم  وتم  البرنامج،  هذا 

اليوم الوطني. لفعاليات 

اخبار العمادة
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مذكرة تعاون بين الجامعة ممثلة بعمادة البرامج التحضيرية وكلية 

الملك فهد األمنية الستقطاب الطالب المتميزين

تسعى وزارة الداخلية ممثلة بكلية الملك فهد األمنية من خالل مذكرة 

التفاهم التي تربطها مع الجامعة، إىل تأهيل وتدريب الكوادر األمنية، 

المستمر  التطوير  بأهمية  الداخلية  بوزارة  المسؤولين  من  إيماناً 

لجميع القطاعات األمنية لمواكبة التغيرات األمنية المتالحقة، عىل 

التأهيل  بمستوى  االرتقاء  يف  ورغبة  والمحيل،  الدويل  الصعيدين 

والتطبيقي،  العلمي  وتحصيلهم  األمن،  لضباط  النوعي  والتدريب 

القطاعات  تشهدها  التي  المستمرة  التطوير  خطط  مع  وانسجاماً 

لحاجاتها،  وتلبيًة  األخيرة،  السنوات  يف  الداخلية  وزارة  يف  األمنية 

وذلك من خالل إنشاء برامج أكاديمية أمنية تطبيقية جديدة لألمن 

الشامل، وشمول البرنامج عىل الجانبين التعليمي والتدريبي، واإلسهام 

األمنية؛  التعليمية  العملية  لمدخالت  والسلوكي  المعريف  البناء  يف 

لضمان مخرجات البرامج من الضباط، للوصول إىل الكفاءات العلمية 

التدريس،  هيئة  أعضاء  من  الداخلية  وزارة  منسوبي  من  األمنية 

وتقديم  وقطاعاتها،  للوزارة  التابعة  واألقسام  المعامل،  وتطوير 

الدعم الفاعل والتعاون مع القطاعات األمنية بما يحقق التطلعات، 

التخصصات  من  الفعيل  باالحتياج  ويفي  المستقبلية،  والطموحات 

بنموذج  التقليدي،  األمني  التعليمي  النموذج  الستبدال  المطلوبة، 

بكالوريوس متميز يف تخصصات أمنية محددة.

رؤية ورسالة البرنامج
يتطلع المسؤولون يف وزارة الداخلية والجامعة، من خالل هذا التعاون 

إىل تحقيق الريادة يف تأهيل جيل أمني مبتكر ومبدع، ومتمكن قادر 

كفاءات  وإعداد  األمني،  العمل  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  عىل 

بشرية مؤهلة علمياً يف جوانب العدالة الجنائية والقانونية واإلدارية 

القيام بمهامها  التي تمكنها من  المعرفة األمنية  والتقنية، تمتلك 

بكفاءة وفعالية، تحقيقاً لمبادئ العدالة واألمن واالستقرار.

قيمة البرنامج
ويعد البرنامج نموذجا تعليميا متقدما، يعتمد عىل بناء الشخصية 

وتنمية القدرات والتفكير اإلبداعي وإدخال عنصر الخبرات والبحوث 

التطبيقية المشتملة عىل )التعليم التطبيقي، التدريب الميداني، 

التبادل المعريف، وفرق البحث( بعيدًا عن نظام التعليم التقليدي 

الثانوية  المجال األمني لخريجي  المتبع، كنموذج جديد وفريد يف 

العامة.

بناء شراكة مستدامة
حرصت الجامعة ووزارة الداخلية ممثلة يف كلية الملك فهد األمنية، 

المجاالت  مختلف  يف  للتعاون  بينهما  مستدامة  شراكة  بناء  عىل 

األكاديمية، والبحوث والدراسات العلمية، وغيرها من المجاالت ذات 

الطرفان عىل توقيع  الشامل، حيث سيتفق  بمفهومه  باألمن  الصلة 

الجامعة والكلية، بحيث  التعاون المشترك بين  مذكرة تفاهم تؤطر 

والنشاطات  والبرامج  المشروعات  بتنفيذ  خاللها  من  الطرفان  يقوم 

خطة  ووضع  الخبرات،  وتبادل  التعاون  وتشجع  المشتركة،  العلمية 

عليها،  تقوم  التي  األسس  وإبراز  المذكرة،  هذه  لتفعيل  تنفيذية 

وإيضاح المجاالت التي يمكن االتفاق عليها، إيماناً بأهمية التطوير 

األكاديمي والبحثي، ونتائجه يف شتى مجاالت الحياة، ووعياً بأهمية 

األمنية،  التنمية  يف  المملكة  يف  التعليمية  المؤسسات  مساهمة 

التواصل  األمنية، وتأكيدًا عىل ضرورة  لألجهزة  األكاديمي  والتطوير 

بناء  القطاعات األمنية والجامعة، ورغبة يف  الفكري والمعريف بين 

عالقات تعاون قوية من أجل مواجهة ومواكبة المستجدات العلمية 

المعاصرة  الجريمة  مواجهة  يف  منها  االستفادة  وسبل  والتقنية، 

بأنواعها المختلفة.

)البرنامج األكاديمي األمني(

اخبار العمادة
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اللقاءات العلمية التفاعلية
كما سيشهد هذا التعاون المشترك بين الكلية والجامعة العديد من 

الزيارات بين منسوبي  اللقاءات العلمية والفعاليات من خالل تبادل 

التعاون،  التي تسهم يف تعزيز  الدورية  الجهتين، وعقد االجتماعات 

)ندوات،  المشترك  الصلة واالهتمام  العلمية ذات  اللقاءات  وتنظيم 

وتبادل  والجامعة،  الكلية  بين  بالتناوب  نقاش(  حلقات  عمل،  ورش 

العلمية  اللقاءات  تلك  حول موضوعات  والمقترحات  والفكر،  الرؤى، 

يف وقت مبكر، عىل أن تتناول إحدى القضايا األساسية ذات الصلة، 

للجهة  العلمي  النشاط  ضمن  إدراجها  ثم  ومن  المشترك،  واالهتمام 

المنظمة، واإلعالن عنها الستقطاب الباحثين والمختصين للمشاركة 

فيها بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها.

إنشاء وتصميم نموذج التسجيل اإللكتروني
وحرص معايل مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء األستاذ الدكتور 

سليمان بن عبدالله أبا الخيل عىل إنشاء البرنامج األكاديمي األمني، 

بناًء عىل طلب معايل وزير التعليم الدكتور 

أحمد بن محمد العيسى من خالل التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة 

التعليم، إلنشاء وتصميم نموذج التسجيل اإللكتروني الخاص بتعبئة 

األمني  األكاديمي  بالبرنامج  االلتحاق  يف  الراغبين  الطالب  بيانات 

دليل  الموقع  تضمن  كما  المطلوبة،  التسجيل  وشروط  بنود  بحسب 

القبول يف البرنامج، ومساراته المختلفة، وآلية االستقطاب، وشروط 

تقنية  عمادة  مع  بالتنسيق  ذلك  تم  االلتحاق،  ومميزات  القبول، 

المعلومات بالجامعة.

شروط القبول المبدئي
وضع القائمون عىل البرنامج عددًا من الشروط المبدئية للقبول فيه، 

منها أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط االلتحاق بالخدمة 

العسكرية، وأن يكون من الطالب الدارسين بمسار العلوم التطبيقية، 

أو مسار العلوم الصحية يف بعمادة البرامج التحضيرية للعام الحايل، 

الثانية(،  )المرحلة  المقبل  العام  المسارات يف  جميع  يشمل  أن  عىل 

)4( فما فوق،  تراكمي  بمعدل  بالجامعة  التحضيرية  البرامج  واجتياز 

واجتياز اختبار تحديد المستوى يف اللغة اإلنجليزية أو الحصول عىل 

درجة ال تقل عن )4.5( يف اختبار اآليلتس )IELTS( أو )32( يف اختبار 

التوفل )TOEFL( بشرط أال يكون قد مر عامان عىل نتيجة االختبار، 

العامة  الثانوية  اختبار  واجتياز  الشخصية،  المقابلة  اختبار  واجتياز 

بمعدل )80( يف المائة فما فوق، والحصول عىل نسبة )60( يف المائة 

المائة فما فوق يف االختبار  القدرات و)60( يف  فما فوق يف اختبار 

التحصييل، وأال يقل طول الطالب عن )168( سم مع ضرورة توافق 

الطول مع الوزن، وأن يجتاز الكشف الطبي، وأال يكون ممن سبق له 

االبتعاث.

مميزات االلتحاق بالبرنامج
يتميز الملتحقون يف البرنامج بعدد من المميزات منها التعيين يف أحد 

قطاعات وزارة الداخلية )بعد حصول الطالب عىل درجة البكالوريوس( 

سنة  أقدمية  مع  مالزم  ورتبة  العلمية  للتخصصات  أول  مالزم  برتبة 

للتخصصات األدبية، والدراسة يف إحدى الجامعات األمريكية الموصى 

التخصص  دراسة  من  الطالب  وتمكين  التعليم،  وزارة  قبل  من  بها 

الذي يرغبه، واحتساب ساعات الدراسة التي درسها الطالب يف السنة 

الطالب  تعيين  ويتم  األمريكية،  الجامعات  قبل  من  التحضيرية 

البرنامج األكاديمي األمني )بعد ابتعاثه والتأكد من  المبتعث ضمن 

مكافأة  له  األكاديمية( كطالب ضابط يصرف  الدراسة  انتظامه يف 

وزارة  قبل  من  له  ستصرف  التي  مبتعث  مكافأة  إىل  إضافًة  شهرية 

المناسب  القطاع  يف  تخرجه  بعد  الطالب  تعيين  ويتم  التعليم، 

لتخصصه مع إعطاء الطالب حرية اختيار القطاع الذي يرغب بالعمل 

فيه وفق االحتياج، وإعطاء األولوية للمتفوقين من طالب البرنامج 

إلكمال الدراسات العليا.

اخبار العمادة
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يشار اآلن يف األوساط العلمية المهتمة بدراسة النمو العقيل-المعريف، 

وبشكل مكثف إىل الدور الرئيسي الذي تلعبه العوامل االجتماعية-

الثقافية يف نمو وتشكل العمليات العقلية العليا. هذا الدور يتمثل 

فقط  تمثل  أنها  عىل  ما  مجتمع  ثقافة  إىل  ينظر  يعد  لم  أنه  يف 

خلفية أو عاماًل مستقاًل لتفسير األداء العقيل والسلوكيات المعرفية 

العمل  إىل  ينظر  بات  بل  المختلفة،  المواقف  يف  ألفراده  األخرى 

ممتدة  لسلسلة  نتاًجا  يحدث  أنه سلوك مكتسب،  أساس  العقيل عىل 

اإلنساني  التاريخ  يف  الضاربة  االجتماعية-الثقافية  الممارسات  من 

 Sociocultural االجتماعية-الثقافية  الطريقة  هذه  مجتمع.  ألي 

عقلية  عمليات  هنالك  أن  ترى  العقيل  للنمو  المفسرة   Approach

دنيا، أو أساسية Elementary Mental Processes وعمليات عقلية 

مثل  الدنيا  العقلية  فالعمليات   .Higher Mental Processes عليا 

ذلك  وغير  العرضية،  التلقائية  والذاكرة  التلقائي  واالنتباه  التعرف 

إليها  الحسي، ينظر  الطابع  االنعكاسية ذات  العمليات واألفعال  من 

 Natural Line للنمو  البيولوجي  أو  الطبيعي  الخط  تمثل  أنها  عىل 

القصدي  العمل  بممارسة  اإلنسان  يبدأ  وعندما   .of Development

يف األداء العقيل، مثل: االنتباه اإلرادي، والتذكر القائم عىل توظيف 

إستراتيجيات مساعدة، والتفكير الهادف وإىل غير ذلك من العمليات 

 Cultural Line للنمو الثقايف  العليا، فإن ذلك يمثل الخط  العقلية 

.of Development

العقيل  واألداء  النمو  يف  مجتمع  ألي  الثقايف  المعطى  دور  ويتجىل 

المجتمع  أنتجها  التي  الثقافية  األدوات  استخدام  خالل  من  ألفراده 

العمل  عىل  القصدية  إلضفاء  وذلك  المتتابعة،  األجيال  وتوارثتها 

العقيل أي لصياغة وتشكيل العمليات العقلية العليا. هذا الطرح يثير 

نقاًطا متعددة من أهمها مسألتان: المسألة األوىل: تتصل بأهمية أن 

تكون الثقافة منتجة وغير مستهلكة، أي منتجة لألدوات اإلنسانية 

المختلفة، التي تسهل الحياة مثل التقنية بأنواعها.

المسألة الثانية: تتصل باللغة بوصفها من أهم األدوات الثقافية التي 

يستخدمها اإلنسان لنقل الموروث الحضاري من جيل إىل آخر، وكذا من 

للمنتج  المادي  البعد  ثقافة إىل أخرى. والحديث هنا ليس فقط عن 

الفرد  فمثاًل  المنتج،  لذات  الفكري  الجانب  عن  أيًضا  ولكن  الثقايف 

يف المجتمع المنتج لوسيلة حضارية مثل السيارة، سوف يستخدمها 

وهو مدرك للتاريخ الفكري التطوري لهذا المنتج الثقايف، باإلضافة 

إىل عامل المنفعة، بينما الفرد يف المجتمع المستهلك لهذه الوسيلة 

األساس  وليس  المادية،  المنفعة  فقط  يعي  وهو  يستخدمها  سوف 

الفكري الذي نشأ عنه هذا المنتج الحضاري. إن اختالف التعاطي مع 

المقتنى الحضاري نفسه )السيارة( ما بين الثقافة المنتجة، والثقافة 

المستهلكة يفسر وإىل حد كبير السلوكيات المتباينة يف القيادة التي 

نراها عبر المجتمعات المختلفة.

ومن خالل اللغة بوصفها وسيلة اتصال اجتماعي، وبأشكالها المختلفة 

تشكيل  يتم  والرموز،  اإلشارة،  لغة  وكذا  والمكتوبة،  المنطوقة 

األداء العقيل. فخالل النمو العقيل يدرك الطفل أن للغة دوًرا آخر هو 

دوًرا  اللغة- تؤدي  -أي  كانت  أن  بعد  )التفكير(،  الذات  مع  التواصل 

للتواصل االجتماعي فقط. وهذا يشير إىل أهمية اللغة كميكانيزم، أو 

آلية لتأكيد القول بأن العمليات العقلية العليا ذات طبيعة حوارية، 

وأساس اجتماعي، وليس أساًسا عقليًّا محًضا. وعىل ذلك يمكن القول: 

خالل  من  رئيسي  وبشكل  مجتمعهم،  ثقافة  يكتسبون  األطفال  إن 

يف  والمتمثل  للغة،  النمائي  الدور  االعتبار  يف  األخذ  ومع  اللغة، 

عناصر  عىل  يقوم  الذي  اللغة  مضمون  فإن  العقيل،  العمل  تشكيل 

ثقافة المجتمع هو يف النهاية محتوى العمل العقيل.

للعوامل  النمائي  للدور  تحديًدا  ما  وبشكل  تمثل  المقدمة  هذه 

إن  القول:  يمكن  وعليه  العقيل،  األداء  يف  االجتماعية-الثقافية 

نمو  من  طويلة  لسلسلة  نتاج  ما،  أمر  نحو  المجتمع  أفراد  اتجاهات 

أجياله. واإلبداع مثله مثل أي عمل عقيل  المجتمع عبر  الفرد، ونمو 

نموه  حيث  من  سواء  اجتماعية-ثقافية،  لعوامل  نتاًجا  يعد  آخر، 

وتشكله، أو من حيث االتجاه نحوه. وبعد اكتشاف الموهوب فإن من 

أوجه الرعاية التركيز عىل فحوى االتجاه نحو الموهبة أو اإلبداع سواء 

من ناحية فكرة المبدع عن نفسه ونظرته لآلخرين، أو من خالل نظرة 

االستثمار  إىل  المجتمع يسعى  كان  فإذا  والمبدعين.  لإلبداع  المجتمع 

التخصص  يختارون  التي  المجاالت  يف  رواًدا  ليكونوا  المبدعين،  يف 

ثقافة المجتمع
والسلوك اإلبداعي

د. عبد الرحمن بن سليمان النملة

عميد البرامج التحضيرية
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فيها، فإن من أوجه تربيتهم تعويدهم عىل المسؤولية االجتماعية، 

المبدعين  بإدراك  ما يتصل  أخالقية، سواء  وما تتضمنه من معايير 

للحدود والضوابط األخالقية لالكتشافات العلمية، هذا عىل اعتبار أن 

بعض االكتشافات العلمية قد تكون ذات أبعاد خطرة، أو غير مرغوبة 

اآلخرين.  مع  االجتماعية  المبدعين  بعالقات  يتصل  ما  أم  عموًما، 

وبالنسبة لعالقة المبدع مع اآلخرين فإن لها شقين:

الشق األول: هو المبدع نفسه، حيث يفترض يف هذا المقام أن يسعى 

التعامل مع اآلخرين، ذلك  التوازن يف  المبدع عىل  المربي إىل تعويد 

ا أن يعاني المبدع شعوًرا بالوحدة؛ ناتًجا عن عدم  أنه من الممكن جدًّ

القدرة عىل االتصال السليم، سواء بينه وبين أقرانه نظًرا لالختالف 

بينه وبينهم يف العمر العقيل، أو بينه وبين الكبار الذين يختلفون 

عنه يف مقومات أخرى اجتماعية وعاطفية وعمرية ... إلخ، حتى وإن 

اقترب منهم أو ماثلهم يف العمر العقيل.

هذه الهوة بين المبدع واآلخرين؛ قد تقود المبدع إىل االنعزال والبعد 

عن المجتمع، مما يستوجب أن يتم تعويده من قبل اآلباء والمربين 

المواقف  يف  للتعامل  الالزمة  االجتماعية  المهارات  اكتساب  عىل 

االجتماعية المختلفة، وكذا العمل عىل زيادة ثقته بنفسه وقدراته، 

مفهوم  من  تنطلق  التي  والتدريب  التربية  أوجه  من  ذلك  غير  إىل 

التوازن يف العالقات مع اآلخرين، ألن األمر قد ال يكون فقط يف شعور 

المبدع بالعزلة االجتماعية، إذ من األوجه السلبية أن يميل المبدع إىل 

معاملة اآلخرين باستعالء وفوقية، ويف كال الحالتين التوازن مطلوب.

الشق الثاني: يتمثل يف نظرة المجتمع للمبدع، وإذا كنا قد أشرنا إىل 

أن العمليات العقلية العليا، ومنها اإلبداع، تعد ذات أصول أو جذور 

اجتماعية، فإنه بالضرورة سيتم أخذ اإلطار االجتماعي الذي تتشكل فيه 

العملية العقلية بعين االعتبار. وهذا يدعم ما تم طرحه يف المقدمة 

أو بداية الحديث من أنه ال يفترض النظر إىل العوامل االجتماعية-

الثقافية فقط كخلفية نظرية تفسيرية لألداء العقيل، بل المفترض 

االجتماعي-الثقايف  النمو  من  جزًءا  بوصفه  العقيل  العمل  إىل  النظر 

للمجتمع والفرد. بناًءا عىل ذلك، يتم عادة يف الدراسات الثقافية النظر 

إىل أي نشاط إنساني يف مجتمع ما عىل أنه وحدة اجتماعية-ثقافية 

األسرية،  والعالقات  التعليمية،  المواقف  ذلك  مثال  للتحليل،  قابلة 

والسياسة اإلعالمية، وغير ذلك من المواقف التي تنطلق من أبعاد 

التربوي عىل أساس  التعليمي يف المجال  قيمية. فلو أخذنا الموقف 

زال  المطروح هنا هو: هل تم وما  التساؤل  للتحليل، فإن  أنه وحدة 

يتم من خالل الموقف التعليمي يف مجتمعنا دعم السلوك اإلبداعي 

للموهوبين فقط؟ طرح هذا  وليس  للجميع،  إبداعية  تربية  وتقديم 

اجتماعي  إطار  هو  التعليمي،  الموقف  أن  اعتبار  عىل  قائم  التساؤل 

للتفكير  أرضية  تهيئة  يكون هدفه  أن  يفترض  تربوية،  ذو طبيعة 

اإلبداعي، ال تفيد فقط يف رعاية من تظهر عليهم عالمات اإلبداع، ولكن 

يف تربية الجميع عىل دعم اإلبداع. إذا كان الموقف التعليمي متضمًنا 

مثالً إلستراتيجيات خاصة بتعليم التفكير، والتعلم باالكتشاف، والبعد 

عن التلقين، إىل غير ذلك من األدوات الثقافية المستخدمة يف مثل هذا 

المقام، فإنه سينتج أفراًدا يؤمنون باإلبداع، والتفكير المنطقي السليم، 

يكونوا هم  لم  وإن  الحوار، حتى  والمناسبة إلدارة  الصحيحة  واآلليات 

أنفسهم مبدعين، بمعنًى آخر، تم إيجاد أرضية أو إطاٍر اجتماعيٍّ داعٍم 

لإلبداع، وناشٍر لثقافته، ألن الجيل بأكمله ومن خالل مدة نمو متصلة 

ومستمرة قد تشرب منظومة قيمية تصب يف هذا االتجاه. والحديث 

أنشطة  تحوي  التي  المجتمع  مؤسسات  من  كثير  عىل  ينسحب  هنا 

إنسانية تعكس ثقافته.            

فإذا قلنا: إن اإلبداع تتم رعايته وبشكل ملموس من خالل المؤسسات 

يتصل  السابق،  الطرح  يف  عنيته  ما  فإن  بذلك،  المعنية  الرسمية 

السعودي.  المجتمع  يف  اإلبداع  لثقافة  والدعم  التأسيس  بأهمية 
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دون  المبدعين،  رعاية  عىل  فقط  التركيز  تم  إذا  أي  ذلك،  وعكس 

التأسيس ألرضية، أو إطار اجتماعي داعم لثقافة اإلبداع، فإن هنالك 

مع  المجتمع  تعامل  خالل  من  تظهر  سوف  مستحبة  غير  سلوكيات 

السلبية وربما اإلقصاء من  النظرة  اإلبداع والمبدعين. من ذلك مثاًل 

قبل اآلخرين للمبدع، والتي قد تقوده إىل الشعور بالحرج االجتماعي، 

لتحقيق  الموهبة سعيا  إخفاء  أو  قمع  محاولة  ثم  ومن  مبدًعا  كونه 

مستوى من المرغوبية االجتماعية.

يخرج  قد  لإلبداع  دعمها  ومدى  السعودية،  للثقافة  المالِحظ  إن 

فيها  يشترك  ثقافية  خصائص  هنالك  فمثاًل  مختلفة،  بانطباعات 

للنظر  بالنسبة  األخرى،  المجتمعات  السعودي مع غيره من  المجتمع 

المجاالت  يف  المبدعون  المثال:  سبيل  عىل  واإلبداع،  الموهبة  إىل 

المجتمعات  كل  دعًما يف  يجدون  اإلعالمية  وربما  والفنية  الرياضية 

يختلف  ال  السعودي  والمجتمع  الحاضر،  الوقت  يف  تقريًبا  البشرية 

كثيًرا يف هذا المقام عن غيره. من جهة أخرى فإن نصيب المبدعين 

يف المجاالت العلمية أو األدبية من الدعم مقارنة بالفئة آنفة الذكر 

لكن  السعودي.  المجتمع  يف  أم  المجتمعات،  لدى  سواء  أقل  يعد 

المختلفة،  المجتمعات  عبر  اإلبداع  الثقافية يف دعم  للفوارق  الراصد 

وإن انطلق من مسألة تساوي المجتمعات يف تشجيع اإلبداع بنسب 

متفاوتة تأسيًسا عىل المجال الذي توجد فيه الموهبة أو اإلبداع، فإنه 

ال بد وأن يالحظ أن هنالك مجتمعات تسعى لالستثمار يف اإلبداع، من 

خالل التأسيس الراسخ لثقافة إنسانية ال تشجع وتدعم اإلبداع فقط، 

بل تنتجه. والشواهد أمامنا ماثلة فالدول المتقدمة تقنيًّا انطلقت 

تحترم  ثقافية  ممارسات  من  طويلة  تاريخية  حقب  عبر  وتطورت 

وتدعم النتاج العقيل اإلنساني، سواء يف المنتج المادي الذي أضفى 

عىل الحياة سهولة، أو المنتج األدبي من خالل الرواج الكبير لألعمال 

األدبية، والمتمثل يف نسب التوزيع العالية للكتب والمؤلفات عموما 

بأقنيتها المختلفة.

اإلبداع،  وتشجع  وتدعم  تنتج  إنسانية  لثقافة  التأسيس  عدم  إن 

بوجود  احتفاليتنا  أن  ونعتبر  بسطحية،  األمور  إىل  ننظر  يجعلنا  قد 

الطريق  يف  كان  وإن  بذلك،  وفخرنا  المدرسة  أو  األسرة  يف  موهوب 

الموضوع -أي  الصحيح، يعد دعًما لإلبداع. وال يفوتني أن أقول: إن 

ثقافة المجتمع واإلبداع- بحاجة إىل دراسة علمية متعمقة ومتأنية 

المجتمع  يف  لإلبداع  المثبطة  أو  الداعمة  العوامل  عن  للكشف 

السعودي، وكذا االستقراء الدقيق للممارسات الثقافية بكل ما تشمله 

المعرفة:  ميادين  يف  السعودي  لإلنسان  والكيفي  الكمي  الناتج  من 

ذلك  وغير  االجتماعية،  العادات  األنظمة،  القوانين،  االبتكار،  الفن، 

نمائية  عبر سلسلة  بالحاضر  الماضي  ربط  مع  الثقافة،  من مقومات 

اجتماعية-ثقافية. إن عماًل مثل هذا سوف يكون له دور يف تسليط 

اإلنساني،  اإلبداع  خارطة  عىل  السعودية  الثقافة  موقع  عىل  الضوء 

لثقافة  التأسيس  نحو  راسخة  بخطى  االنطالق  عىل  المساعدة  وكذا 

اجتماعية منتجة ومشجعة لإلبداع.
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نظمت عمادة البرامج التحضيرية مبادرة تعريفية عن رؤية المملكة 

العربية السعودية 2030 يف المجال التعليمي، وآليات تحقيق أهداف 

التي  المقولة  من  انطالقاً  التحضيرية،  البرامج  طلبة  بأقالم  الرؤية 

المسلمين،  قبلة  السعودية،  العربية  المملكة  »بالدنا،  عىل  تنص 

الكامنة  الفرص  من  الكثير  ولدينا  واإلسالمي،  العربي  والعمق 

والثروات المتنوعة، وتكمن ثروتنا الحقيقية يف مجتمعنا وأفراده، 

وديننا اإلسالمي ووحدتنا الوطنية اللذان هما مصدر اعتزازنا وتميزنا. 

الله، ونحيا وفق  بإذن  أفضل  بأننا سنبني مستقباًل  ونحن عىل ثقة 

مبادئنا اإلسالمية، ونستمر يف تسخير طاقاتنا وإمكاناتنا يف خدمة 

العريقة  الوطنية  بالهوية  ونعتز  وجه،  أكمل  عىل  الرحمن  ضيوف 

لبالدنا«. وذلك ضمن مقرر مهارات التعلم، ويف ضوء ذلك تم توجيه 

http://(. .الطالب والطالبات إىل الموقع اإللكتروني للرؤية الوطنية

العنكبوتية  الشبكة  عىل   .)vision2030.gov.sa/ar/node/11

)اإلنترنت(، من أجل التعرف عىل مفهوم الرؤية الوطنية، واألهداف 

التعليمية  األهداف  عن  تقارير  تسجيل  ثم  لتحقيقها،  تسعى  التي 

التي تتضمنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، وذلك بأقالم 

تحقيق  يف  لإلسهام  إعدادهم  يتم  الذين  التحضيرية  البرامج  طلبة 

رؤية  إن  حيث  االستراتيجي  العمق  ذات  الوطنية  الرؤية  أهداف 

المملكة العربية السعودية 2030م جاء إعالنها مواكباً لرسالة التعليم 

وداعماً لمسيرتها؛ لبناء جيل متعلم قادر عىل تحمل المسؤولية واتخاذ 

القرارات مستقباًل، وانطالقاً من هذه الرسالة جاءت هذه الرؤية؛ لتوفير 

فرص التعليم للجميع، يف بيئة تعليمية مناسبة، يف ضوء السياسة 

التعليمية للمملكة العربية السعودية، ورفع جودة مخرجات التعليم، 

وتنمية  واالبتكار،  اإلبداع  وتشجيع  العلمي،  البحث  فاعلية  وزيادة 

التعليم.  منسوبي  وقدرات  بمهارات  واالرتقاء  المجتمعية،  الشراكة 

ولذلك كانت مبادرة عمادة البرامج التحضيرية ذات فائدة كبيرة للطلبة 

الذاتي، وذلك باستكشاف  التعلم  الطلبة إىل طريقة  إرشاد  حيث تم 

مضامين الرؤية الوطنية أثناء الدخول عبر البوابة المخصصة للرؤية 

اإللكتروني، واألهداف  الموقع  الرؤية يف  واالطالع عىل مفهوم هذه 

التي تسعى إىل تحقيقها بنظرة السواعد الوطنية، القادرة عىل بناء 

المجتمع بشكل قوي ومتين يف ظل التقلبات الفكرية واالقتصادية. 

ذلك  بأقالمهم وصياغة  بتحرير مشاهداتهم  الطلبة  يسهم هؤالء  ثم 

يف شكل تقارير طالبية تقدم إىل أعضاء هيئة التدريس لتقييم جهد 

15/1/1438هـ  بتاريخ  الفعاليات  وبدأت  المضمون،  حسب  الطلبة 

من  ويتبين  الحايل.  األول  الدراسي  الفصل  منتصف  حتى  واستمرت 

ترسيخ  يف  تسهم  جميلة  فكًرا  تتضمن  الطلبة  تقارير  أن  المتابعة 

للتواصل  وسيلة  أنها  التقارير  هذه  من  واتضح  الوطنية،  الثقافة 

االجتماعي، ومن خاللها يتم نقل الِفَكر إىل اآلخرين بوضوح وشفافية، 

طالبية  تقارير  فهي  لذلك  والمّتلقي؛  المرسل  بين  مباشرة  وبصورة 

معبرة ومفيدة، وتضم هذه التقارير نماذج متنوعة من إعداد الطلبة، 

أظهرت متابعتها بأن الطلبة تناولوا طرًقا مختلفة يف اإلعداد، وكانت 

عىل أشكال متعددة منها: التقارير، المالحظات، التلخيص، المذّكرات، 

اإلعالنات، والتعليمات الهادفة التي توّجه إىل اآلخرين نحو مضامين 

رؤية 2030م. وهذه األنواع من التقارير الطالبية تؤدي وظيفة يف 

هذه  إىل مضامين  الطلبة  تقارير  أشارت  لذا  الجماعة،  أو  الفرد  حياة 

الرؤية بتعبيراتهم وذلك من خالل عدد من التعبيرات التحريرية ومنها 

تطوير  أهمها  ومن  متعددة  أهداًفا   2030 لرؤية  أن  شك  ال  ييل:  ما 

التعليم جميع القطاعات التعليمية. انطالقاً من هذه الرسالة جاءت 

فكرة الرؤية لتوفير فرص التعليم للجميع يف بيئة تعليمية مناسبة، 

وزيادة  مخرجاته  ورفع جودة  للمملكة،  التعليمية  السياسة  يف ضوء 

الشراكة  وتنمية  واالبتكار،  اإلبداع  وتشجيع  العلمي،  البحث  فاعلية 

ومن  التعليم،  منسوبي  وقدرات  بمهارات  واالرتقاء  المجتمعية، 

األهداف الجديدة لحلول 2030م:

- سد الفجوة بين مخرجات التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل.

الوظيفية  الخيارات  نحو  الطالب  وتوجيه  العام  التعليم  وتطوير   -

والمهنية المناسبة

رؤية المملكة 2030
بأقالم طلبة البرامج التحضيرية

ملف العدد
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ملف العدد

ومن أهداف الرؤية أيضاً أن تصبح خمس جامعات سعودية عىل األقل 

الرؤية  التزامات  ومن  2030م،  يف  عالمية  جامعة  مئتي  أفضل  من 

المدرسية  األنشطة  من   80% األسر يف  إشراك  إىل  تهدف  أنها  أيضاً 

لقياس  مؤشرات  وضع  إىل  إضافة   ،2020 يف  ألبنائها  التعليم  يف 

مخرجات التعليم ومراجعتها سنوياً، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد 

المسيرة الدراسية للطالب بدًءا من مراحل التعليم المبكرة إىل المراحل 

المتقدمة، ويف الختام نحن نعمل كأسرة واحدة لتحقيق الرؤية عىل 

أكمل وجه بإذن الله. ولذلك فإن الرؤية الوطنية 2030 ذات أهمية 

كما  الجوانب،  كافة  المجتمع من  أفراد  عىل  إيجابياً  تنعكس  قصوى 

آليات تحقيق  التي حررها الطلبة إىل  التعبيرية  التقارير  أشارت تلك 

الرؤية حسب إدراكهم لمفهومها، بعد مبادرة عمادة البرامج التحضيرية 

التعبير  ثم  الرؤية  عىل  االطالع  المستجدين  للطلبة  الفرصة  بإتاحة 

التحريري عنها؛ لترسيخ مفهومها يف فكر سواعد المستقبل الذين هم 

مشعل هذه الرؤية الوطنية وأملها، وأوضحت تلك التقارير الطالبية 

ست  طريق  عن  الله  بعون  تحقيقها  يتم  سوف  الرؤية  اهداف  أن 

خطوات مهمة وهي:

- إعداد مناهج تعليمية متطورة.

- تطوير المواهب وبناء الشخصيات.

متابعة مستوى التقدم يف النواتج عبر نشر المؤشرات التي تقيس   -

المخرجات بشكل مستمر.

- الشراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين.

- المجالس التي تعنى بالموارد البشرية يف القطاعات المختلفة.

- قاعدة بيانات شاملة لرصد مسيرة الطالب من المراحل المبكرة إىل 

المراحل المتقدمة. 

النفس  لإلبداع والتعبير عن  أداة  الطالبية هى  التقارير  أن  ويتبين 

بعد االطالع عىل رؤية المملكة 2030م، ومن خالل اإلحساس بمتعة 

هو  والتقرير  المتالحقة،  العلمية  التطورات  ظل  يف  التقرير  كتابة 

ثالثة، هي:  بعناصر  تتَّصل  مهارات  الذي يشمل  التحريري،  التعبير 

االنفعال بموضوع أو قضية ما، والرغبة يف التعبير عنها، ثم تكوين 

المراجع  إىل  والرجوع  القراءة  مهارات  وتشمل  إبداعها،  أو  الِفَكره 

صياغة  وأخيرًا  وغيرها،  الجيد،  واالستماع  المعلومات،  ومصادر 

وكتابتها  موحية،  لفظية  تجربة  خالل  من  القضية  أو  الموضوع 

عىل  الطالبية  التقارير  وتعتمد  وجميلة.  مة  ومنظَّ سليمة  بطريقة 

عليه طابع  يغلب  بأسلوب  اليومية  الحياتية  المواقف  التعبير عن 

التقرير، أو الكتابة العلمية مثل كتابة الرسالة، الطلب، التلخيص. 

العملية  دور فعال يف  لها  التحضيرية  البرامج  أن عمادة  يتبين  لذا 

رافدًا  بكونها  اإلسالمية،  بن سعود  اإلمام محمد  بجامعة  التعليمية 

تربوياً تعليمياً وإدارياً تعمل عىل إعداد الطلبة الجدد إعداًدا تعليمًيا 

الطلبة  فكر  يف  الصحيحة  الثقافة  ترسيخ  خالل  من  وسلوكًيا، 

العربية  المملكة  رؤية  خالل  من  الوطن،  منجزات  عىل  وإطالعهم 

السعودية الجديدة، وربطهم بها من أجل اإلسهام يف إنجازها بشكل 

اإلشارة  سبقت  ما  فيه. ويف ضوء  يعيشون  الذي  الوطن  يستحقه 

إليه فإن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م تركز عىل ثالثة 

محاور أساسية وهي: العمق العربي واإلسالمي، القوة االستثمارية، 

أهمية الموقع الجغرايف االستراتيجي، وهي مرحلة جديدة من العمل 

بما  المجاالت،  مختلف  تغطي  محددة  أهداف  عىل  القائم  التنموي 

بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  تطلعات  مع  يتواكب 

عبر  خدمات،  من  المواطن  يحتاجه  ما  جميع  إيجاد  يف  العزيز  عبد 

إطالق برامج تنفيذية، ومراجعة وتقييم األداء، مما يؤكد أن رؤية 

وطن  مستقبل  مالمح  رسمت  2030م،  السعودية  العربية  المملكة 

أكثر ازدهارًا، ضمن مقدمة دول العالم، حيث يجد فيه المواطن كل 

وكذلك  للجميع،  الفرص  وإتاحة  والتأهيل،  التعليم  يف  يتمناه  ما 

والترفيه، ويف  والسكن  والعالج  التوظيف  المتطورة يف  الخدمات 

بأجهزة  مدعومة  تنفيذ  وآليات  محددة،  أهداف  وضعت  ذلك  ضوء 

عىل  جميعها  تعتمد  ومحاسبة،  شفافية،  وأنظمة  وقياس،  رقابة 

واقتصادية  وديموغرافية  واجتماعية  وحضارية  جغرافية  مميزات 

فإن  لذا  البشرية،  وقدراتها  السعودية،  العربية  المملكة  تمتلكها 

التي  الوطنية  السواعد  أهم  من  التحضيرية  البرامج  عمادة  طلبة 

تحتاج إىل الدعم والمساندة. 

البرامج  عمادة  مبادرة  يف  المشاركون  الطلبة  عبر  ذلك  ضوء  يف 

التحضيرية عن سعادتهم وسرورهم بمشاركتهم يف االطالع عىل رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030م، والتعبير التحريري عن مضامينها، 

الذي  الوطن  لمسيرة  المستقبلية  الرؤية  عىل  االطالع  من  والتمكن 

ظل ومازال يقدم لهم الجديد والمفيد، ومن أهمها إتاحة الفرصة لهم 

بالدراسة يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، من خالل بوابتها 

والعناية  الرعاية  أحسنت  التي  التحضيرية،  البرامج  عمادة  الشامخة 

العمادة  المبادرة قليل من كثير حصلنا عليه تحت مظلة هذه  وهذه 

وكانت تجربة رائدة استفدنا منها بشكل كبير ولله الحمد.    

المشرف  المقاطي  طعيس  الدكتور/  الجامعة(  مرآة  وأوضح)لـ 

التحضيرية  البرامج  عمادة  مبادرة  أن  التعلم  مهارات  عىل  األكاديمي 

لهم  العمادة  أتاحت  والطالبات حيث  الطالب  إيجابي عىل  ذات مرود 

الفرصة لالطالع عىل الرؤية الوطنية 2030 ضمن مقرر مهارات التعلم، 

ثم تدوين تقارير علمية عن مفهوم الرؤية وأهدافها، ورصد ذلك عن 

طريق التعبير التحريري الذي سطره عدد كثير من الطلبة بأقالمهم، 

واسُتْخِدم يف ذلك أسلوب منهجي لحل المشكالت المعلوماتية، يعتمد 

عىل مهارات التفكير النقدي من خالل تحديد المهمة، ثم استراتيجيات 

الوصول  وكيفية  المعلومات،  أماكن  وكذلك  المعلومات،  عن  البحث 

إليها، ثم استخدامها، وأخيرًا التقييم.  

وبلغ عدد المشاركين يف المبادرة )6680( مشارك منهم )3488( طالب 

البوابة المخصصة أكثر من مرة  الدخول عبر  و)3192( طالبة. وكان 

لكل مشارك بدايتها يف مرحلة اإلعداد، ثم استخالص المعلومات، وبعد 

ذلك التحقق من صحتها.
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نظمت عمادة البرامج التحضيرية برنامجا تثقيفيا عن رؤية المملكة 

تقديم  عىل  الطلبة  تحفيز  خالل  من   ،2030 السعودية  العربية 

 ،2030 باسم  المعروفة  الجديدة،  الوطنية  الرؤية  عن  تصوراتهم 

الرؤية، من خالل  التي تحتويها  المضامين  الطلبة عىل  وبعد اطالع 

ر نخبة من الطلبة  البرامج التعليمية، والمصادر اإلعالمية، فقد سطَّ

 ،2030 السعودية  العربية  المملكة  رؤية  عن  متعددة  موضوعات 

وكانت مخرجات أفكار الطلبة حسب اآلتي:  

البداية كانت مع الطالب ماجد العنزي من مسار العلوم اإلنسانية، قال: 

االقتصادية،  الشؤون  أن مجلس  2030، عرفت  رؤية  قراءتي عن  بعد 

السعودية  العربية  المملكة  رؤية  عن  السعودية كشف  والتنمية يف 

2030، مبيناً أنها ترتكز عىل ثالثة محاور أساسية، وهي: العمق العربي 

واإلسالمي، والقوة االستثمارية، وأهمية الموقع الجغرايف االستراتيجي، 

القائم عىل أهداف محددة،  التنموي،  العمل  ليعلن مرحلة جديدة من 

تغطي مختلف المجاالت، بما يتواكب مع تطلعات خادم الحرمين الملك 

سلمان بن عبد العزيز يف إيجاد جميع ما يحتاجه المواطن من خدمات، 

عبر إطالق برامج تنفيذية، ومراجعة نظم األداء.  

ويضيف الطالب إبراهيم العجالن من مسار العلوم اإلنسانية، قائال: 

إن رؤية المملكة العربية السعودية -حسب اطالعي- هي سد الفجوة 

وتوجيه  العمل،  سوق  ومتطلبات  العايل،  التعليم  مخرجات  بين 

الطالب نحو الخيارات الوظيفية، والمهنية المناسبة، وإعادة تأهيل، 

ومرونة التنقل بين المسارات التعليمية. 

ويتطرق الطالب فهد عباس من مسار العلوم الصحية بقوله: ال شك 

أن لرؤية 2030 أهدافاً متعددة، من أهمها تطوير التعليم يف جميع 

الرؤية؛  فكرة  جاءت  الرسالة  هذه  من  انطالقاً  التعليمية.  القطاعات 

ضوء  يف  مناسبة  تعليمية  بيئة  يف  للجميع،  التعليم  فرص  لتوفير 

فاعلية  وزيادة  مخرجاته،  جودة  ورفع  للمملكة،  التعليمية  السياسة 

البحث العلمي، وتشجيع اإلبداع واالبتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية.

الرؤية  اإلدارية  العلوم  مسار  من  النملة  الله  عبد  الطالب  ويتناول 

المنظومة  بتطوير  تبدأ  التعليم،  لقطاع  شاملة  نظرة  إنها  بقوله: 

األسرة،  مع  التعاون  من  المدرسة  لتمكن  مكوناتها؛  بجميع  التربوية 

وبناء شخصيات قيادية، وتمكين الطالب من تحقيق نتائج معتمدة، 

مقارنة بمتوسط النتائج الدولية، والحصول عىل تصنيف متقدم يف 

المؤشرات العالمية. 

أن  ذكر  اإلنسانية،  العلوم  مسار  من  الحارثي  متعب  الطالب  أن  كما 

تأهيل  وهي  لتحقيقها،  آليات  لها  متابعتي،  خالل  من   2030 رؤية 

الكادر التعليمي وتحفيزه للعطاء من خالل منحه كافة سبل الراحة، 

اإلنساني  األداء  لتحقيق  األساسية  الركيزة  فهو  الوظيفي،  واألمان 

الذي يظهر عىل سلوك النشء، ومستقبل البالد، واألمن االجتماعي.  

بقوله:  اإلدارية  العلوم  مسار  من  الكثيري  سعود  الطالب  يشير  كما 

إن رؤية 2030 حسب قراءتي عنها، تهدف يف المجال التعليمي إىل 

جامعات  خمس  دخول  ذلك  مقاييس  ومن  التعليم،  بجودة  االرتقاء 

سعودية قائمة أفضل مئتي جامعة يف العالم.  

أبا الخيل من مسار العلوم اإلنسانية  يف حين يضيف الطالب راكان 

بقوله من خالل اطالعي عىل رؤية 2030 وجدت أن لها آليات لتحقيقها، 

ومنها: المستوى األول يتم حل العوائق والتعامل معها، والمستوى 

الثاني يطلب من مكتب اإلدارة االستراتيجية التابع لمجلس الشؤون 

االقتصادية المشاركة، والمستوى الثالث تقوم اللجنة االستراتيجية 

بالبحث فيما ُيرفع لها، والمستوى الرابع يعرض الموضوع عىل مجلس 

الشؤون االقتصادية للبحث فيه. 

ويتطرق الطالب خالد العتيبي من مسار العلوم اإلنسانية بقوله: قرأت عن 

الرؤية، وهي تتضمن استحداث مجموعة كبيرة من األنشطة الثقافية، 

الخاص،  القطاع  مع  والتعاون  والترفيهية  والرياضية  واالجتماعية 

والقطاع غير الربحي لتقديم المزيد من البرامج والفعاليات المبتكرة. 

 كما يؤكد الطالب زيد الوهيبي من مسار العلوم اإلدارية بقوله: حسب 

معرفتي بأنه صدرت توجيهات من اإلدارة بوضع شعار«رؤية السعودية 

2030« يف أماكن بارزة داخل مقراتهم، حتى يكون هذا الشعار منطلقاً 

لتحقيقها، ومن ضمنها  »الرؤية«  التي تسعى  األهداف  نحو  للجميع 

التعليم كعنصر مهم ومكون أساسي لتنفيذها.

ويختم الطالب فراج الشمري من مسار العلوم اإلنسانية قائاًل: عرفت 

االقتصاد  عجلة  بدفع  يساهم  سوف  التعليم  أن   2030 رؤية  عن 

وتطوير  متطورة،  تعليمية  مناهج  إعداد  خالل  من  الوطني، 

بالنتائج، عبر  التعليم  الشخصية، ومتابعة مستوى  المواهب، وبناء 

المخرجات بشكل مستمر، وعقد  التي تقيس مستوى  المؤشرات  نشر 

شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخرجين. 

رؤية المملكة 2030 يف عيون 

طلبة البرامج التحضيرية
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العالمية يف  والتحديات  المتغيرات،  بمجموعة من  اليوم  عالمنا  يمر 

أن  ومع  والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  العلمية،  النواحي 

العصر  يف  المتغيرات  هذه  يميز  ما  أن  إال  الحياة،  سنة  هو  التغيُّر 

وعىل  شاملة  تبدو  التغيُّر  سرعة  أن  السابقة،  التغيرات  عن  الحديث 

مستوى العالم، وقد أشارت رؤية 2030م، التي أعلنها سمو ويل ويل 

العهد - يحفظه الله - إىل أهم هذه التغيرات، وهي: 

االنفجار المعريف الهائل يف شتى فروع العلم اإلنساني والتطبيقي   .1

والعلوم البحتة.

التقدم التقني الذي أحدث تطورًا سريعاً يف وسائل التواصل   .2

واالتصال.

تطور مفهوم العمل وزيادة التخصص يف المهن.  .3

اختزال وقت العمل وزيادة وقت الفراغ.  .4

كما يضاف أيضا إىل هذه التغيرات تغيرات أخرى ال تقل أهمية 

عنها، مثل:

التطور المتسارع يف الدراسات التربوية والنفسية.  .1

كفاءة وسائل المواصالت والبث المباشر.  .2

تآكل مخزون الطاقة التقليدية والحاجة إىل البحث عن مصادر   .3

جديد ومتجددة.

التلوث البيئي الذي بدأ يؤثر يف توازن الطقس عىل سطح األرض.  .4

ظهور أمراض جديدة تتطلب أساليب جديدة لمواجهتها.  .5

ارتفاع المستوى المهاري الذي تتطلبه األعمال.  .6

التقليل من اإلنفاق الحكومي، والعمل عىل توطين الوظائف.  .7

8. تقليل االعتماد عىل العمالة األجنبية.  
مراحله  مختلف  يف  التعليم  عىل  أثرت  قد  التغيرات  هذه  أن  شك  وال 

وأنواعه، وكان البد لهذه التغيرات أن تؤثر يف الجامعات؛ كونها تضطلع 

بالعبء األكبر يف تكوين قيادات تحتاجها رؤية 2030 لتنفيذ خططها. 

الخدمات واألنشطة المفترض أن تقدمها الجامعة للمجتمع عىل ضوء 

الرؤية:

وإمكانيات  لظروف  طبقاً  وتتعدد؛  المجتمع  خدمة  مجاالت  تتنوع 

نجد هناك  ولذلك  المتغيرة،  المجتمع  حدة، وظروف  جامعة عىل  كل 

تبايناً واضحاً بين ما تقدمه الجامعات يف هذا المجال، وأيا كانت تلك 

المجاالت، فإنها عبارة عن أنشطة وممارسات لتحقيق التنمية الشاملة 

للمجتمع يف جوانبها المختلفة )االقتصادية، االجتماعية، السياسية، 

والمصادر  الفعلية  القدرات  كل  استغالل  طريق  عن  وذلك  البيئية(، 

المادية لمؤسسات التعليم العايل؛ لتحسين أحوال المجتمعات )قورة، 

2003م، ص9(.

وقد صنَّف البعض مجاالت خدمة المجتمع التي تقدمها الجامعات يف 

ثالثة أنماط: 

البحوث التطبيقية: وهي بحوث تستهدف حل مشكلة ما، أو سد   -

حاجة المجتمع لخدمة، أو سلعة تحددها ظروف وأوضاع معينة.  

الجامعة، كل يف  االستشارات: وهي خدمات يقوم بها أساتذة   -

واألهلية،  الحكومية  المجتمع  لمؤسسات  تخصصه،  مجال 

وأفراد المجتمع الذين يشعرون بالحاجة إىل مثل هذه الخدمات.

تعقدها  والتي  والتأهيلية:  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  تنظيم   -

الجامعة للعاملين يف مؤسسات اإلنتاج؛ بما يحقق مبدأ التربية 

المستمرة وما يستنتجه من نمو مهني )قورة، 2003م، ص11(.
وقد صنَّف البعض مجاالت خدمة المجتمع إىل نوعين وهي:

األول- داخل الجامعة: وتتلخص هذه المجاالت من خالل المشاركة يف 

المنهجية، وتوجيهها حسب مجاالت اهتمام  الطالبية غير  األنشطة 

عضو هيئة التدريس أو هواياته يف الشؤون الثقافية، واالجتماعية، 

أو الرياضية، أو الفنية، أو ما يقام من معسكرات للخدمة موجهة إىل 

البيئة المحلية.

د فيها: الثاني- خارج الجامعة: وتكون لكلٍّ يف مجال تخصصه وُيحدَّ

المجتمع،  مشكالت  تعالج  التي  التطبيقية  بالبحوث  القيام   .1

وتسهم يف حلها.

تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.  .2

المشاركة يف الندوات وإعداد المحاضرات.  .3

اإلسهام يف الدورات التدريبية للتأهيل.  .4

إىل  العالم  يف  الجديدة  والمكتشفات  البحوث،  نتائج  نقل   .5

اللغة العربية.

رؤية بحثية حول التأهيل العلمي

 لطالب البرامج التحضيرية وعالقته

 برؤية 2030 م

إعداد

الدكتورة/ بدرية بنت محمد العتيبي

أستاذ علم االجتماع المشارك

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 1438هـ/2017م
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)عبدالحميد،  الطالب  لغير  الموجهة  العلمية  الكتب  تأليف   .6

2003م، ص204(.
وقد صنَّف الجبر )2001م، ص119( مجاالت خدمة المجتمع فيما ييل:

االستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع   .1

وأفراده.

للكوادر  الجامعة  تقدمه  الذي  المستمر  والتعليم  التدريب   .2

الوظيفية.

البحث التطبيقي الذي يسعى إىل دراسة مشكالت المجتمع،   .3

والعمل عىل حلها.

خالل  من  المحيل،  المجتمع  أبناء  بين  والمعرفة  العلم  نشر   .4

برامج التعليم المستمر.

النقد االجتماعي البناء لتوجيه حركة المجتمع يف إطار األهداف.  .5

للمجتمع؛  الجامعة  خدمة  يف  السابقة  األطروحات  ضوء  وعىل 

يمكن للباحثة إجمال خدمة الجامعة للمجتمع يف ضوء رؤية 

2030م باآلتي:

المنشودة،  التنمية  إحداث  القادر عىل  البشرى  العنصر  إعداد   .1

من خالل إعداد القوى العاملة القادرة عىل مواجهة التغيرات 

العلمية، والتكنولوجية يف العالم المعاصر.

إتاحة الفرصة أمام هيئة التدريس من ذوي الخبرة؛ لتستفيد   .2

منهم المؤسسات المختلفة يف مجاالت اإلنتاج والخدمات.

القيام بالبحوث والمؤتمرات التي تسهم يف ترقية المجتمع،   .3

وحل مشكالته.

تعليم الكبار من جميع األعمار )التعليم المستمر(، والتدريب   .4

المستمر للمهنيين الذين تحتاجهم خطط رؤية 2030م؛ لرفع 

كفاءتهم واالستغناء عن العمالة الوافدة تدريجياً.

الندوات  خالل  من  المجتمع،  أبناء  بين  والمعرفة  العلم  نشر   .5

والتكيف  مشكالتهم،  حل  عىل  تساعدهم  التي  والمحاضرات 

مع مجتمعهم.

العلمية  والمؤتمرات  والندوات،  الحلقات،  الجامعات  عقد   .6

لخريجيها؛ لكي يلموا بكل ما يستحدث يف مجاالت تخصصهم، 

ومعالجة المشكالت التي تواجههم يف الحياة العلمية.

ترفع مستواهم  برامج تثقيفية  الجامعات لطالبها  تقدم  أن   .7

الثقايف، وتربطهم ببيئتهم ومجتمعهم. 
ومما ال شك فيه أن كل ذلك ينعكس عىل تحقيق التنمية الشاملة 

والمشاركة،  المبادرة  روح  وتقوية  المنشود،  االجتماعي  والتغيير 

المستحدثة،  الفنية  اإلنسانية، ومعرفة األساليب  العالقات  وتوثيق 

ومالحقة ركب التقدم العلمي والتكنولوجي.

عالقة البرامج التحضيرية بالتنمية البشرية وسوق العمل:

هذا  واستثمار  المستقبل،  أجيال  صناعة  عملية  العايل  التعليم  يعدُّ 

ألن  فائدة؛  وأكثرها  االستثمار  أنواع  أفضل  هو  الصناعة  من  النوع 

المجتمع بقيادة مستقبلية  التعليمية تعمل عىل تغذية  المؤسسات 

يف كافة المجاالت، ويختلف دور الجامعة يف هذا المجال من بيئة إىل 

أخرى، فالجامعات يف الدول المتقدمة عىل سبيل المثال الموجودة يف 

بيئة صناعية تهتم بالتخصصات الصناعية، والجامعات الموجودة يف 

بيئة زراعية تهتم بتخصصات وبحوث تهتم بتحسين المجال الزراعي، 

مما يدل عىل أهمية ما يمكن للجامعات أن تفعله يف تطوير المجتمع 

التي تكون فيها،  للبيئة  الصعد، وما يمكن أن تفعله  عىل مختلف 

إىل  إضافة  تحدثه،  أن  يمكن  الذي  التنافس  عىل  قدرتها  عن  فضاًل 

إمكانية قيادتها للتغيير االجتماعي، فإذا فقدت الجامعة هذه القدرة 

فسوف تحمل بذور تدهورها)إبراهيم، 2000م، ص36(.

الجامعة  يف  التحضيرية  البرامج  أهمية  بإن  القول  يمكن  هنا  ومن 

الجامعة  أهمية  عىل  تستند  بل  فحسب؛  التدريس  مجال  يف  ليس 

تقوم  ولكي  جديدة،  وكوادر  قيادات  وإخراج  المجتمع،  يف  ودورها 

تصورًا  تضع  أن  لها  البد  المجتمع،  خدمة  يف  أفضل  بدور  الجامعة 

والتفكير  والمجتمع،  الفرد  تلبية حاجات  المعالم حول كيفية  واضح 

يقودنا  وهذا  المختلفة،  األقسام  تقدمها، من خالل  التي  البرامج  يف 

من  وحاسماً  أساسياً  جزًءا  التي تشكل  السوق  إىل متطلبات وحاجات 

عالم  مع  للتفاعل  باستمرار  يسعى  الذي  المجتمع،  تنمية  متطلبات 

يتغير، وتتبدل متطلباته وحاجاته وأدواته وأساليبه بشكل متسارع 

)أبو هالل وآخرون، 2007م، ص14(. 

إلعداده  ـة  الطالب/  صقل  هو  التحضيرية  البرامج  دور  فإن  وعليه؛ 

بإعداد  فقط  ليس  العمل،  ألسواق  لالستعداد  وتثقيفه  وتمريسه 

لوطنه  خادماً  صالحا  مواطنا  ليكون  السليم؛  اإلعداد  الطالب/ـة 

بالشكل األمثل فحسب؛ ولكن ليكون منافسا رابحاً يف أسواق العمل، 

التعليم  ومؤسسات  مراكز  تنجزه  الذي  والتدريب  التعليم  ويجعل 

العايل أحد أهم مدخلين لتنمية المجتمع سياسيا وتربويا واقتصاديا 

واجتماعيا، باإلضافة إىل تنشيط اآلليات النوعية الضرورية ألسواق 

والتقنية  االقتصادية  بناها  تحديث  من  تمكينها  أجل  من  العمل؛ 

والعلمية ...الخ، وهو ما تحتاجه خطط وبرامج رؤية 2030م.

 وعىل هذا األساس؛ فإن تعزيز جودة التعليم تشكل هاجساً للحكومة 

يف  العالقة  ذات  والجهات  للجامعات  هاجس  هو  كما  السعودية، 

يف  دوره  وتفعيل  التعليم،  أهمية  بيان  إىل  دفع  ما  وهو  المجتمع، 

بنية نظام  التي تعتمد عىل  الجودة،  إعداد نظام تتحقق من خالله 

تربوي متكامل، كما أشارت إىل ذلك رؤية 2030م. 

  وهذا المتطلب المهم يحتاج تغيير األسس التقليدية التي يرتكز عليها 

التعليم العايل، ويتطلب استجابة للمتغيرات والحاجات البشرية، من 

خالل استحداث برامج جديدة ومرنة، تلبي متطلبات تطوير ومهارات 

الموارد البشرية، وفقاً للظروف االقتصادية واالجتماعية، والمتغيرات 

يف سوق العمل، وهو ما يجعل التعليم العايل قادرًا عىل التأثير الجدي 

يف المجتمع عبر تطوير العمل البحثي، وتكوين المعرفة وإنتاجها، ثم 
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نقلها إىل المجتمع؛ لكي تصبَّ يف خدمة المواطن والوطن، فالترابط 

التعليم  نجاح  معيار  هو  العمل  وسوق  العايل  التعليم  بين  العضوي 

والبحث العلمي)أبو هالل وآخرون، 2007م، ص17(. 

تنتج  التي  البطالة  مشكالت  حل  يف  يسهم  ذلك  أن  الباحثة  وترى 

شريحة  إىل  االنضمام  ثم  الجامعية،  الشهادات  عىل  الحصول  بسبب 

للشاب  بقوة  التوظيف متاحة  أن فرص  المجتمع، مع  العاطلين يف 

السعودي ليحل محل الوافد، وهو ما تأمل رؤية 2030م أن يتحقق 

بأعىل نسبة توطين للوظائف والمهن. 

دور  البرامج التحضيرية بالجامعة يف مجال التنمية البشرية:

يمكن تبويب نشاط الجامعة يف مجالين: المجال المعريف القائم عىل 

التدريس الذي يقوم بدوره بنقل المعرفة إىل أجيال المستقبل، والبحث 

االجتماعي  والمجال  وتحديثها،  المعرفة  بزيادة  يقوم  الذي  العلمي 

بمعنى المساهمة بفعالية يف تلبية حاجات الفرد والمجتمع الفورية 

والمستقبلية، من كوادر بشرية متخصصة يف مجاالت متنوعة، وهنا 

يجب تشجيع الجامعة عىل القيام بدراسة المشكالت، وتحديد الحاجات 

والمهارات واألولويات التي يواجهها المجتمع، حتى يسهل معالجتها، 

الجامعة بالوقوف عىل مشكالت المجتمع وعيوبه، ولم  وإذا لم تقم 

تقم عىل حلها وعالجها فال فائدة منها )حسن، 2006م، ص21( .

فلما تتأثر الجامعة بالمجتمع الذي تكون فيه، يجب عليها أيضاً أن 

يف  مسؤوليتها  وتتحمل  لهيمنته،  تخضع  وال  فيه،  وتؤثر  تقوده 

عملية التغيير، فنجاح الجامعة يف أي مجتمع مرهون بمدى تفاعلها 

وبالتايل  والثغرات،  المشاكل  تحديد  من  والبد  منه،  واالقتراب  معه 

البرامج  خالل  من  التعليم  جودة  نظام  تطوير  ولعل  الحلول،  إيجاد 

التحضيرية يعزز من استقاللية الجامعات، ومن ثم يعزز من انفتاحها 

العايل  التعليم  مؤسسات  تحفيز  يسهم  وربما  باستمرار،  وتحسنها 

والبحث العلمي، من خالل إنشاء جوائز للجودة، ومنحها سنويا ألفضل 

مؤسسة، أو كلية، أو مركز بحثي، أو للطالب الجامعي األكثر تفوقاً، 

ومنحها  الجودة  وسام  إنشاء  عن  فضاًل  جامعي،  أستاذ  ألفضل  وكذا 

ألفضل برنامج دراسي جامعي، وألفضل بحث جامعي، وتتوىل الجامعة 

2000م،  )محافظة،  الجوائز  بهذه  المتعلقة  العلمية  المعايير  إعداد 

ص22( .

العايل  التعليم  يف  الكامنة  الطاقة  الستثمار  التخطيط  عملية  إن 

بأسلوب علمي يطور القوانين، وسبل التخطيط والتنمية، واالعتماد 

العايل،  التعليم  مجاالت  يف  والمحاسبة  المراقبة  وتوافر  واإلشراف، 

من أجل التحكم يف اتجاهاته الكمية والنوعية، بحيث يتم تصميم 

وتطوير واعتماد مواصفات ومعايير تنموية، لتشجيع وتوسيع وتنوع 

وتوازن وتجديد التعليم العايل، كونه اإلطار األعىل للتنمية البشرية 

)أبو نبعة، 2011م، ص47(، والنهوض بالوطن عىل كل الصعد، والبد 

بطرق  المعايير  بهذه  التحضيرية  بالبرامج  االلتزام  مدى  يقاس  أن 

توجيهه  ولضمان  التعليم  جودة  لقياس  دقيقة،  أكاديمية  وأدوات 

وتحسين نوعيته باستمرار، من أجل :

المنافسين، وولوج  الشهادة من تقدم صفوف  تمكين حامل   -

رفد  عىل  قادرة  التعليمية  المؤسسة  وجعل  العمل،  سوق 

مواءمة  يستطيع  كفء،  كادر  تخريج  خالل  من  العمل  سوق 

التكنولوجيا الحديثة وتحديات العولمة.

بحملة  تدفع  التي  التعليم  رداءة  مكافحة  من  الدولة  تمكين   -

الشهادات الذين يرفضهم سوق العمل نحو البطالة.

إعداد نظام تعليمي مطابق للمعايير األكاديمية، ومتطلبات   -

الجدد،  الخريجين  واستيعاب  باستمرار،  المتغيرة  العمل  سوق 

العايل  التعليم  بمؤسسات  العمل  سوق  تعريف  خالل  من 

وبرامجها الدراسية، ونظمها األكاديمية، وشهاداتها، ومؤهالت 

وخبرات مخرجاتها، مما يسهم يف خلق فرص العمل،  ويضمن 

مواصفات المنتج التعليمي والعمليات المرتبطة به، لتمكين 

مؤسسة التعليم العايل من تزويد سوق عمل متغير باستمرار 

اإلبداع  عىل  والقدرة  المرونة  وتملك  متجددة،  بشرية  بموارد 

واالبتكار يف بيئة اقتصادية، ويتوسع حجم البنى التي تديرها 

البرامج اإللكترونية.

تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات   -

اإلنتاجية، وهنا يمكن تصور أساتذة الجامعة وهم يعملون عىل 

المؤسسات  أرجاء  دروس تطبيقية يف  أو  علمية  أبحاث  إنتاج 

القطاع  مؤسسات  كوادر  تصور  يمكن  وبالمقابل  اإلنتاجية، 

التعليمية، وينفذون مشاريع  المؤسسات  يدرسون يف  الخاص 

التطويرية  األبحاث  ويجرون  إليها،  ينتمون  التي  المؤسسة 

لمنتجاتهم يف مختبرات مؤسسة التعليم العايل.

تدريب  أمام  والعام  الخاص  القطاع  مؤسسات  أبواب  فتح   -

مكثف للطلبة خالل تحصيلهم الدراسي؛ تأهيال النتقالهم من 

المجال األكاديمي إىل سوق العمل.

تشجيع األعمال البحثية المشتركة بين األكاديميين والطلبة،   -

واالقتصاديين ورجال الصناعة، وتعزيز الثقة يف البحث العلمي 

الجامعي، وتمويل المشاريع البحثية لمصلحة الصناعة، والتي 

تعود بفائدة مشتركة عىل الطرفين )شحادة، 2003م، ص25(.

الكفايات المهنية التي تحققها البرامج التحضيرية:

تعني  التحضيرية  البرامج  تحققها  التي  المهنية  والكفايات 

التناسب بين الوظيفة واالختصاص، واالستفادة من اإلعداد 

بإتقان،  والعمل  المهنة،  ممارسة  يف  الجامعي  األكاديمي 

والرغبة الذاتية يف العمل.

الكفايات األكاديمية التي تحققها البرامج التحضيرية:  -

واالطالع عىل  التخصص،  مجال  الواسعة يف  المعرفة  وتعني   

وأبحاث  دراسات  عىل  واالطالع  الحديثة،  العلمية  التطورات 

علمية عديدة، ومتابعة االجتماعات وحلقات النقاش المتعلقة 
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بمجاالت العمل، والتحدث بطالقة بلغة أجنبية إىل جانب اللغة 

العربية، والقدرة عىل التعامل مع الحاسوب بمهارة.

الكفايات الثقافية التي تحققها البرامج التحضيرية:  -

وتعني االطالع عىل مشكالت البيئة، والمشاركة يف الندوات   

وسائل  يف  المنشورة  الثقافية  البرامج  ومتابعة  الثقافية، 

باألحداث  واالهتمام  الصحفية،  المنشورات  ومتابعة  اإلعالم، 

المحلية، واالهتمام باألحداث العالمية.

كفايات االتصال والتواصل التي تحققها البرامج التحضيرية:  -

اآلخرين،  رأي  وتقبل  إلكترونياً،  التواصل  عىل  القدرة  وتعني   

ومهارات النقاش والحوار.

الكفايات الشخصية التي تحققها البرامج التحضيرية:  -

والقدرة  عمل،  فريق  ضمن  ال  فعَّ بشكل  والعمل  التعاون  أهمها  من 

ال، والقدرة عىل معالجة المشكالت بسرعة،  عىل إدارة الوقت بشكل فعَّ

والقدرة عىل إبداء ِفَكٍر مبتكرة، والقدرة عىل اتخاذ القرار بأسلوب علمي، 

والقدرة عىل تحمل المسؤولية )السمادوني، وآخر، 2005م، ص121(.

ويرى بعض الباحثين أن أهم الكفايات المطلوب توفرها يف طالب/ـة 

البرامج التحضيرية ما ييل: 

التواصل بواسطة اللغة األم.  1-

التواصل عبر اللغات األجنبية.  2-

الكفايات األساسية يف مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.  3-

الكفايات الرقمية التي تؤهل الخريج الولوج إىل عالم المعلومات.  4-

ُّم. ُّم كيفية التعل تعل  5-

الكفايات االجتماعية والمدنية.  6-

روح المبادرة وريادة األعمال.  7-

فهم ثقافة الذات وثقافات الغير )الشرقاوي، 2002م، ص33(  8-

جديدًا، وهو ضرورة  وتعليمياً  ُبعدًا تربوياً  المعرفة  وقد أضاف مجتمع 

إعداد إنسان العصر لمواجهة متطلبات الحياة يف ظل العولمة، من خالل 

يف  السعودية  بالجامعات  التحضيرية  للسنوات  األربع  الغايات  تحقيق 

ضوء رؤية 2030م، والتي يتفق عليها التربويون، وهذه الغايات هي:

تّعلم لتعرف.  -

تّعلم لتعمل.  -

تّعلم لتكون.  -

تّعلم لتشارك اآلخرين.  -
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العمل  سوق  إلمداد  التعليمية  الجودة  أنظمة  ضوء  يف  الجامعية 

بمخرجات تعليمية قادرة عىل مواجهة التحديات العالمية، ورقة عمل 

مقدمة إىل المؤتمر السنوي )الدويل األول – العربي الرابع( »الواقع 
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المعلمين األردنيين العاملين يف محافظات الجنوب الكرك، الطفيلة، 

األول-  التربوي  المؤتمر  تحليلية«،  ميدانية  العقبة«دراسة  معان، 

التربوية،  العلوم  كلية  والعشرين،  الحادي  القرن  وتحديات  التعليم 

جامعة مؤتة.

الشاملة يف مؤسسات  الجودة  إدارة  )2011م(،  العزيز  عبد  نبعة،  أبو 

التعليم، بحث مقدم لمؤتمر التعليم العايل يف الوطن العربي يف ضوء 

متغيرات العصر، جامعة اإلمارات، أبو ظبي.
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بكل روح وطنيه، أوجه مقايل ألمر أعتبره من أهم األمور التي يجب تطبيقها 

بالجانب  الرؤية  تحقيق  يف  المجتمع  فكر  فحصر   ،2030 رؤية  لمواكبة 

االقتصادي، أمر يعيق هذه الرؤية، ويجعل تنفيذها أمًرا صعًبا ومعقًدا، ولعيل 

أقترح أموًرا يجب مواكبتها للرؤية فيما ييل:

أوالً:
 أن تشرع الجامعات يف جميع أنحاء المملكة إىل انتهاج أسلوب التطبيق العميل 

ضمن  البحثية  التطبيقية  العلمية  الساعات  وإدراج  التخرج،  قبل  الميداني 

مشاريع التخرج أسوة بالتطبيق العميل لطالب كلية الطب، فمثاًل المهندس 

أو  الحكومية،  العقود  ذات  المشاريع  يف  ميدانياً  يطبق  أن  يجب  المعماري 

التجارية الخاصة؛ ليكون قادًرا عىل أعمال رسم الخرائط، وتنفيذها ميدانياً، 

ويطبق أعمال النجارة والحدادة، وحساب الكميات،  والتقديرات الخاصة بأي 

مشروع حتى يتخرج وهو يحمل شهادة توافق تخصصه وإمكاناته، ونستطيع 

إطالق المسمى الذي يليق به )مهندس( متميز ال مهندس باألوراق ضعيف 

بأدائه، يحتاج إىل جانبه مجموعة من الرسامين، ومقاويل الباطن؛ ليقتات من 

جهودهم، ولألسف يشغل مناصب المهندسين يف بعض القطاعات الحكومة 

ككبير المهندسين وبجواره مجموعة من األجانب يتستر عليهم، ويرتقي عىل 

بالتنسيق مع  إذا تم تفعيله  الجانب  أكتافهم، ويحصل عىل دخل كبير، هذا 

جميع أمانات مناطق المملكة؛ فإنه يعتبر جسر عبور إىل التخلص من وثنية 

الغباء الهندسي الذي أبعدنا عن العالم، وجعلنا نجري ونجر خلفنا لباس الخيالء 

فقط،  بذلك   نتباهى  ونحن  يخدموننا  الذين  المتعاقدين  المهندسين  خلف 

ونقول مالم نفعل ويكلفنا المشروع عشرة أضعاف قيمته.

بنفسه  جزئية  كل  ينفذ  طرق  مهندس  وجود  تتطلب   2030 رؤية  إن   

وبمتابعته، فيتابع تحليل التربة، ويعرف معايير الطبقات، ورصف الطبقات، 

الطرقات،   عمل  عىل  قادر  وهو  يتخرج  حتى  والسفلتة  الرصف،  ومعدات 

ونحن  الشوارع،  ورداءة  الحفر  كثرة  من  نعانيه  الذي  الخيايل  النزف  فيوقف 

دولة مترامية األطراف، فإن لم نصنع متطلباتها بأيدينا فلن نحقق شياً، ولن 

نتقدم ولن تختفي الحفر من شوارعنا ونتخلص من الردم العشوائي، ونخفض 

هدر أموالنا، فالرؤية الحقيقية هي أن نكون قادرين يف عام2030م بسعودة 

متقنة لجميع فرق اإلنشاءات؛ لتكون سعودية حقيقية مئة يف المئة، ونجعل 

من اسم المهندس السعودي مثااًل متميزًا عىل مستوى العالم.

ثانياً:
المنظومة  كامل  مع  ذكرناه،  الذي  الهندسي  التطبيق  يتواكب  أن  يجب 

والكهرباء،  واأللمنيوم،  الحدادة،  المهني،  من  التدريب  يف معاهد وكليات 

وجعلها  وخصخصتها  ميزانياتها(  )ترشيد  يجب  Kبل  والميكانيكا  والنجارة 

تعتمد عىل الربحية السوقية مثلها كأي شركة مساهمة، لتواكب متطلبات 

فإننا  تماماً،  تتوقف  أو  وتنافس،  تنتج  أن  فإما  الربحية،  وآليته  السوق 

وبطموحنا لم نعد نتحمل سنين االستهالك التي مضت، ونريد أن نرى ورشاً 

بأنواعها يف كل شارع بالتطبيق الميداني، وإنشاء مصانع وورش ربحية حسب 

الدولة،  عىل  وتدر  احتياجها  لتغطي  بدقة  وتطويرها  وربطها  السوق  آليه 

حتى نصل إىل المستوى الالئق بدولة طموحة كالمملكة العربية السعودية،  

فهذا من وجهة نظري أهم من كل النتاج الورقي الذي غيبنا سنين، وجعلنا  

شركات  إىل  وتحويلها  فالخصخصة،  إليهم،   ونحتاج  اآلخرين  وراء  نلهث 

وتزيد يف  الوجودية،  الشكلية  وجود  تساهم يف  ال  كي  ملح   أمر  مساهمة 

البطالة المقنعة، وتقف عائقاً يف تحقق أهداف الرؤية.

ثالثاً:
القضاة،  تخريج  إىل  المملكة  جامعات  جميع  يف  تردد  ودون  فورًا  نشرع  أن 

والمحامين الحقوقيين،والمتخصصين يف العالقات العامة من كراسي الدراسة، 

عملية  درجة  عىل  يحصل  لم  ومن  التخرج،  قبل  تطبيقية  سنة  الميدان  إىل 

التخرج  المقدمة للحصول عىل شهادة  الرسائل  التخرج، فإن  متميزة ُيحرم من 

جميعها منقولة من ِفْكِر اآلخرين، ولم تضف لنا خبرات ميدانية متميزة، فما 

نحن إال نكرر أنفسنا، ووصلنا إىل مرحلة أن نستخدم من يكتب لنا، فأصبحت 

والعفة، وينطبق  الوجاهة  جلباب  عليها  كان  وإن  الشهادات مشتراة،  بعض 

فليس  غشنا  »من  قوله:  يف  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الرسول  حديث  عليها 

منا«، ففي القضاء مثاًل ال يرشح القاضي حتى يعالج ما ال يقل عن عشر قضايا 

مختلفة بمسمى متدرب قضائي .

المتخصص قبل  الميداني  التدريبي  بالعمل  بالقيام  المحامين يكلفون  أن  كما 

حصولهم عىل الشهادة الجامعة، فيبدؤون بالترافع من داخل أروقه التوقيف يف 

الشرط والسجون، والتنسيق مع مكاتب المحاماة التي تعاني نفسها من الصورة 

أجانب،  المرافعات  ومعدي  والدارسين  سعودي  فالمحامي  المتكررة،  النمطية 

ويتشرب  عليه،  وما  ماله  ويفهم  مرافعاته،  يده  بخط  المحامي  يعد  فعندما 

أنظمة وقوانين المملكة فإنه يستحق العمل يف المحاماة كمتخصص، وما عدا 

لمديري اإلصالحيات  اإليجابي  الدور  العدالة، وال ننسى  ذلك فهو خطأ يف حق 

وقضاة المحاكم يف تفعيل ما أشرت إليه، وال يقل عنهم أهمية مسؤولية مدراء 

األقسام المعنية يف الجامعات، فإن أحسنوا، وتضافرت جهودهم، فَسَنَر النجاح 

ونعرف أثر ذلك، وانعكاساته، وسنتطور لنصبح دولة نموذجية يف عام 2030م. 

إن ما أوردته أعاله غيض من فيض، ولكنه نموذج أرى أنه لبنة عىل الطريق 

الصحيح يساهم يف نجاح وتحقيق رؤيتنا الطموحة 2030.

والله ويل التوفيق

علومنا المعرفية 

وواقع نطمح له

المقاالت
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هائاًل  تطورًا  والمعرفة،  المعلومات  وتقنية  االتصال،  وسائل  تطورت 

حيث  الطباعة،  عالم  يف  المنافسة  زيادة  إىل  أدى  األخيرة؛  الفترة  يف 

ظهر منافس جديد للمطبوعات الورقية عرف بالمطبوعات االلكترونية، 

التي زادت أهميتها مع مرور الوقت وازدياد مستخدمي شبكة اإلنترنت 

ووسائل التواصل االجتماعي، حيث أصبح الحصول عىل الخبر والمعلومة 

بشكل أسرع، مصحوباً بوسائل االتصال بالصوت والصورة، ضمن أجهزة 

غير  المطبوعات  من  جديد  نوع  ظهور  إىل  هذا  أدى  وكفية،  محمولة 

يف  سواء  اإللكترونية  بالمطبوعات  يعرف  والذي  الورقيه  التقليدية 

مجال الصحف، أو الكتب والمجالت وأوعية المعلومات وغيرها .

شبكة  عىل  موقع  إنشاء  إىل  مثال  التقليدية  الصحف  دفع  ما  وهذا 

اإلنترنت، وإصدار نسخ رقمية من كل عدد يطبع؛ للمحافظة عىل قرائها 

والتواصل معهم .

 لكن هذا لم يكن كافياً لبقاء الصحافة الورقية، نظرًا لألقبال الشديد عىل 

اإللكترونية منها لما تتميز به من متابعة األحداث لحظياً، ونشرها الخبر 

المهمة  القنوات  إحدى  اإللكترونية  الصحافة  أصبحت  حتى  بأول،  أواًل 

التحديث  من  به  يتميز  لما  اليومية  حياته  يف  القارئ  عليها  يحرص 

المستمر وعىل مدار الساعة للخبر، مع ما تتمتع به الصحافة اإللكترونية 

من حرية أكبر من الورقية وذلك يف التعليق عىل الخبر والمقال، كذلك 

بيسر  المطلوبة  المعلومة  يوفر  كبير  إلكتروني  صحفي  أرشيف  توفر 

وسهولة وسرعة عالية عبر محركات البحث يف الشبكة العنكبوتية .

وبعد فهل ستقضي المطبوعات اإللكترونية عىل الورقية وتنقرض الحقاً ؟

بالرغم من مرور فترة زمنية كافية عىل ظهور المطبوعات اإللكترونية، 

وهيمنتها عىل المطبوعات الورقية، إال أن األخيرة ماتزال تحافظ عىل 

هذا  ويتضح  وتقدمها،  باإللكترونية  واضح  بشكل  تأثرها  رغم  وضعها 

األثر يف النقص واالنخفاض الواضح يف أعداد وكميات النسخ الورقية 

المطبوعة مع مرور الوقت، بسبب انخفاض أرقام التوزيع، ما يدل عىل 

نقص وانخفاض اإلقبال من القراء عىل المطبوعات الورقية، خصوصاً 

اإللكترونية  األجهزة  مع  صغرها  من  نشأت  التي  الجديدة  األجيال  من 

المحمولة وأجهزة الحاسب اآليل.

الورقية لالستمرار والبقاء يف منافسة  المطبوعات  الذي يدفع  لكن ما 

تحملها  أنها  منها  يفهم  مؤشرات  من  ذكر  ما  كل  رغم  اإللكترونية  مع 

خسائر كبيرة؟؟

ان إيرادات المطبوعات الورقية -الصحف مثال- ال تتأثر كثيرا بانخفاض 

عدد المشتركين، أو انخفاض األعداد المطبوعة، أو زيادة الرجيع منها، 

الورقية من  تعرضه عىل صفحاتها  ما  أساسي عىل  بشكل  تعتمد  ألنها 

إعالنات تجارية وغيرها، حتى وصل األمر إىل أن تصدر بعضها مالحق 

خاصة بتلك اإلعالنات، وتوزعها مجانا لضمان انتشارها، هذا عدا المالحق 

األخرى الخاصة بالمناسبات المختلفة.

عىل  الورقية،  والمجالت  الصحف،  توزيع  يستمر  أن  مستغربا  ليس  لذا 

السيما  والدولية،  منها  المحلية  المختلفة،  الطيران  شركات  مسافري 

درجتي األفق واألوىل.

من جهة ثانية، كان المتوقع مع هذا التقدم اإللكتروني الهائل، وظهور 

تقنية جديدة عرفت بالكتاب اإللكتروني أن يخفت ضوء معارض الكتب 

اإللكتروني،  الكتاب  وجود  ظل  يف  عليها  اإلقبال  يقل  وأن  الورقية، 

لكن واقع الحال يؤكد استمرار معارض الكتب الورقية بل وارتفاع نسبة 

اإلقبال عليها.

من  كامل  بشكل  تختفي  لن  يبدو  كما  الورقية  المطبوعات  فإن  لذا 

واقعنا، بل ستبقى منافسة للمطبوعات اإللكترونية، رغم تغلب األخيرة 

عليها كما يؤيده واقع الحال، فالجميع مثال يؤكد استمرار اإلذاعة، رغم 

االنتشار الكبير للقنوات الفضائية. 

ستبقى العالقة بين المطبوعات الورقية واإللكترونية عالقة تنافسية 

تكاملية لصالح القارئ. 

المطبوعات 
بين الورقية
واإللكترونية

م/ابراهيم بن عبدالكريم المحيميد

مدير عام ادارة المطابع

جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

المقاالت
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يعد التعليم الذاتي واحًدا من األساليب التربوية التي دعت إليها متطلبات العصر، 

ودعت المناهج الدراسية إىل تأصيلها لدى النشء بمجرد دخولهم المدرسة، باعتباره 

مؤشًرا  وباعتباره  حياته،  طيلة  اإلنسان  يالزم  الذي  المستمر  التعليم  إىل  الوسيلة 

الستقالل الشخصية واالعتماد عىل الذات، والقدرة عىل اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، 

وله أساليبه المتعددة. 

ويعد التعليم الذاتي واحدا من األنماط التي بدأت يف االنتشار حول العالم مدفوعة 

بحاجة الفرد إىل التعلم.

ويعتمد أسلوب التعلم الذاتي، عىل جعل عملية التعلم عملية متمركزة حول المتعلم 

الفرصة كي  المتعلم  ُيمنح  أن  ينبغي  ولذا  التعليمية.  المادة  نفسه، وليس حول 

يختار ويجدد ويتحمل مسؤولية ما يود تعلمه، بحيث يصبح موجها لذاته، متفاعال 

بطريقة إيجابية مع كل موقف يواجهه، أو يمر به. 

إن امتالك وإتقان مهارات التعلم الذاتي، تمكن الفرد من التعلم يف كل األوقات 

وطوال العمر خارج الجامعة وداخلها وهو ما يعرف بالتربية المستمرة. 

الذي ينقل محور  الذاتي،  التعلم  المعاصرة عىل أهمية  التربوية  تؤكد االتجاهات 

اهتمام العملية التعليمية من المادة الدراسية إىل الطالب نفسه، ويسلط عليه 

بهدف  الذاتية،  ومهاراته  وقدراته  واستعداداته،  ميوله  عن  ليكشف  األضواء 

التخطيط لتنميتها وتوجيهها وفقا لوصفة تربوية خاصة بكل طالب عىل حدة، 

ولتحفز  نموه،  واستعدادات  الذاتية  حاجاته  مع  وتتمشى  الخاصة  ميوله  لتقابل 

دوافعه ورغباته الشخصية ليتمكن بذلك من الوصول إىل أقصى طاقاته وإمكاناته 

الخاصة به.

وحرصا منا ينبغي علينا رعاية الطالب المبدعين والموهوبين، واألخذ بأيديهم إىل 

تحقيق إبداعاتهم، وتنمية مواهبهم، ونقل ِفَكرِِهم إىل الواقع والتطبيق العميل، يف 

المجاالت العلمية والعملية المختلفة، لتحقيق التطور والتقدم المنشود للمجتمع.

التعلم الذاتي
رؤية مستمرة

بقلم : د. أسامة الموسى

المقاالت
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ليس  فالحوار  كثيرة،  معان  تحتها  يندرج  ولكن  صغيرة،  كلمة  الحوار 

نوعيته  عىل  تعتمد  درجات  فهو  البعض،  يعتقد  كما  السهل  باألمر 

وطبيعة األشخاص المتحاورين، ومستواهم العلمي والثقايف.

والصراخ،  الصوت  برفع  يكون  الحوار  بأن  يعتقد  من  ولألسف  هناك 

وهناك من يظن أنه بفرض الرأي، وهناك من يظن أنه ينتهي بانقسام 

وانشطار المجموعة، وهناك من يظن أنه بالشتائم والسب، والحقيقة 

عن  والبعد  والتفاهم،  الهادئ،  بالكالم  وإنما  كله،  ذلك  من  ليس  أنه 

السب والشتم واللعن والبذاءة، كما ورد يف الحديث عنه صىل الله عليه 

وسلم )ليس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء( .

أخي وأختي: الحوار فن راٍق له قوانين وأنظمة ومهارات، واليجيده إال 

من كان الرقي ينبع من داخله، وله شروط قد تكون صعبة يف خارجها 

ولكن من يعتاد عليها ستصبح سهلة من داخلها مع الوقت والممارسة، 

يف  راٍق  شخص  كل  له  يسعى  الذي  الراقي  الناجح  الحوار  شروط  فمن 

نفسه وتفكيره وأخالقه وعلمه وعمله وحياته كلها:

من  يحصد  ال  فارغا  حوارا  فقط  وليس  بناء  هدف  ذا  يكون  أن   -
ورائه إال هدر الوقت وتلف لألعصاب.

يتطلب من الشخص المتحاور أن يكون عىل قدر كاٍف من العلم   -
وبثقة  بشجاعة  أمامه  من  محاورة  يستطيع  حتى  والثقافة 

وبصيرة، وأن يكون ذا حجة قوية.
يبتعد  وأن  اآلخرين،  تقبل  األعصاب ومحاولة  بهدوء  يتميز  أن   -
أن  منك  يتطلب  ال  لذلك  المجدية،  غير  التافهة  الحوارات  عن 
تجيب أو تتقبل كل سؤال يطرح قبل معرفة الهدف والنتائج 

التي تعقب اإلجابه عليه.
االبتعاد عن رفع الصوت وعن السب والشتم ومحاولة وزن الكالم   -

قبل خروجه حتى التندم.
اعرف من تناقش، وناقش كل إنسان عىل حسب مستواه العقيل   -
والثقايف والعلمي، وال تسخر أو تستهتر بمن أمامك، وال تتوقع 
من  ناقشك  فاذا  الحوار  أثناء  مستواهم  سواسية يف  الناس  أن 
اليستحق الحوار أو النقاش فال تستحقره بل تعامل معه بالسمع 

واإلنصات فقط.

احذر إقحام نفسك يف أي حوار دون أن يكون لديك أي خلفية   -
عىل  المحافظة  أجل  من  المطروحة  القضية  أو  بالموضوع، 
اآلخرين لك، وأال تصبح أضحوكة يف  لنفسك واحترام  احترامك 
المجالس، فتقدير الذات أمر مطلوب، والترفع بها عن سفاسف 

األمور مهم.
حاول أن تطور من مهارة الحوار لديك عن طريق القراءة وحضور   -
ندوات خاصة بتنمية الحوار والرقي به، كما أنه من المهم تنمية 
يستطيعوا  حتى  أظفارهم؛  نعومة  منذ  أبنائنا  لدى  الحوار  فن 
ما  لألسف  وهذا  مستقباًل،  لبلدهم  حضارية  واجهة  يكونوا  أن 
أطفالهم  مع  الحوار  يمارسون  حيث  الغربية،  الدول  أشاهده يف 
منذ صغرهم، لذلك نرى فيهم جانباً كبيرًا من الثقه يف النفس، 

والقدرة عىل المحاورة.
كن مؤدبا أثناء حوارك، وحاول أن تستخدم كلمات توحي برقيك   -
وأدبك نحو: »عفوا لو سمحت ... الخ«، وال تنس أيضا االبتسامة 
ذات المفعول السحري يف كل شيء، وأال تكون فظاً غليظاً يف 
حوارك، ولنا يف رسول الله -صىل الله عليه وسلم- قدوة حسنة 
فظاً  كنت  )ولو  تعاىل  بقوله  والجالل  العزة  رب  وصفه  حيث 

غليظ القلب النفضوا من حولك( اآلية.
إىل  الوصول  الحوار، وهو  الحقيقي من  الهدف  البد من معرفة   -
معارف وثقافات وحلول، وأن يكون هناك فوائد جمة من خالله 
كالحوار يف قضايا دولية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو شخصية، 
مشاهد  هو  كما  مسبقة  النتائج  التكون  وأن  أكاديمية،  أو 
نظرنا  ولو  اآلخرين.  مع  حواراتنا  من  كثير  الشديد يف  ولألسف 
يف الدول الغربية لوجدنا حواراتهم قائمة عىل منهجية علمية 
موضوعية توصل إىل نتائج متفق عليها، مع البعد عن التحيز 
والتعصب، فعند التزام جميع األطراف بأساسيات الحوار الناجح 

فسوف تكون النتائج رائعة ومبهرة جًدا وناجحة.
الحوار وآدابه حث عليها  أن  نهاية مقايل هو  إليه يف  اإلشارة  أود  وما 

ديننا اإلسالمي من خالل مصادره المتنوعة، ولكن نحن بحاجة إىل إعادة 

النظر يف ذلك ،ومحاولة تطبيقه كما أمرنا به هذا الدين.

نحن
والحوار

أ/ نجالء بنت عبدالعزيز البريثن

محاضرة ومرشدة أكاديمية لمسار العلوم الصحية

عمادة البرامج التحضيرية
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كل هذه المعاني تأصيل لمفهوم الجودة كمنظومة قيمية تعكس أهميتها يف مجمل 

إبداعي  نحو  عىل  لتنظمه  خاصة  بصورة  التعليم  ويف  عامة،  بصورة  الحياة  مجاالت 

والتي  المختلفة،  التعليمية  األنشطة  كل  عىل  إيجاباً  وتنعكس  مستمر،  وبشكل 

قسمتها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي يف المملكة العربية السعودية 

الممارسات  مع  متوافقة  التعليمية،  المؤسسات  ألنشطة  عاماً  مجااًل  عشر  أحد  إىل 

الجيدة المتبعة يف قطاع التعليم العايل عىل مستوى العالم، ومتالئمة مع طبيعة 

التعليم العايل يف المملكة العربية السعودية. تلك المعايير هي: الرسالة، والغايات، 

واألهداف، وإدارة البرنامج، إدارة ضمان جودة البرنامج والتعليم والتعلم، وإدارة شؤون 

والتخطيط  والتجهيزات،  والمرافق  التعلم،  ومصادر  المساندة،  والخدمات  الطالب 

واإلدارة المالية، وعمليات التوظيف، والبحث العلمي، والعالقات بالمجتمع، ويطلق 

داخل  وتنفيذها  لها  التخطيط  يتم  أن  يجب  والتي  الذاتي  التقويم  مقاييس  عليها 

معايير  تحقيق  نضمن  حتى  التعليمية.  البرامج  تقدم  التي  التعليمية  المؤسسات 

األكاديمي  واالعتماد  الجودة  ضمان  فإن  التوجه،  هذا  مع  وتماشياً  العالية،  الجودة 

المؤسسة  به  تقوم  الذي  الذاتي  التقويم  فكرة  عىل  مبني  التعليمية  للمؤسسات 

التقويم بالمعايير، والممارسات الجيدة  التعليمية وكياناتها المختلفة، وعالقة ذلك 

المتفق عليها، حتى يتم التحقق من تماثل هذه الممارسات وجودتها، والتي تنعكس 

إيجاباً عىل نواتج العملية التعليمية. 

التقويم وضمان الجودة
التعليم من أهم ركائز تقدم الشعوب ونهضتها، بل يكاد أن يكون هو المحرك الرئيس 

يف نهضة األمم، وبناء مستقبلها، وازدهار حاضرها، بالعلم نضمن صناعة جيل واٍع، 

ومدرك لتحديات عصره، وفاعل يف بناء وطنه، ومواكب للتطور، ومساير للمتغيرات 

يف كافة مجاالت الحياة من: اقتصاد، وسياسة، واجتماع، وتربية، وتكنولوجيا. ولكي 

الشاملة،  الجودة  سياسات  تطبيق  من  البد  المهمة؛  األهداف  هذه  التعليم  يحقق 

ليست  والجودة  جودة،  ضمان  عمليات  من  البد  تحقيقها؛  يف  االستمرار  من  وللتأكد 

مصطلحا دخيال علينا، بل هي مفهوم متأصل يف ثقافتنا اإلسالمية، وقد حث ديننا 

الحنيف عىل تطبيقها يف مناحي الحياة، حيث قال تعاىل يف محكم تنزيله »صنع الله 

الذي أتقن كل شيء« )النمل ،88( وقول رسولنا الكريم »إن الله يحب إذا عمل أحدكم 

عمال أن يتقنه« )رواه مسلم(، 

المقاالت
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شهد عام )2008م( أسوى أزمة مالية عالمية منذ الكساد الكبير عام )1929م( , 

فقد انطلقت الشرارة األوىل لهذه الكارثة المهولة من الواليات المتحدة األمريكية 

و ما لبثت أن انتشرت يف أوروبا و آسيا و معظم البلدان المرتبطة اقتصاديا 

التي  الكبيرة  الجهود  الحثيثة لمختلف الحكومات و  المحاوالت  بأمريكا و رغم 

بذلت إلنقاذ ما يمكن إنقاذه إال أن تصاعد وتيرة األزمة و تسارعها أفشل جل هذه 

الجهود العبثية و بدأ أن العالم يتجه إىل شفير الهاوية , و غير ذي بعيد كانت 

المنطقة العربية يف مرمى هذه الكارثة و يف نطاق تأثيرها و تحمل تبعاتها بما 

يف ذلك دول الخليج العربي ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي كانت 

الله  توفيق  بعد  االحترازية  وتدابيرها  المتحفظة  النقدية  و  المالية  سياستها 

جسر العبور الذي اتكأت عليه يف سبيل اجتياز هذا المخاض العسير رغم التبعات 

السلبية التي نتجت عن تدهور االقتصاد األمريكي الذي يعتبر االقتصاد األول 

يف العالم , من خالل هذه المقدمة البسيطة سنلقي الضوء يف قراءتنا للمشهد 

و ما تاله انطالقا من تصاعد األزمة و زلزالها القوي و الهزات االرتدادية التي لم 

يتعاف العالم من نتائجها حتى اآلن إلدراكنا أن األزمات السياسية و التحوالت 

االقتصادي  االنهيار  ذلك  انعكاسات  هي  العربي  العالم  ضربت  التي  الكبيرة 

الكبير و تأثيره عىل المخططات السياسية ، فاالقتصاديات الغربية الصناعية 

األضخم و األكبر يف العالم بدأ جليا عدم قدرتها عىل السيطرة عىل زخم األزمات 

المتصاعدة التي اجتاحت منطقة اليورو المندمجة بتعهدات تكافلية كبيرة و 

يف ظل االرتفاع التاريخي الكبير ألسعار النفط برزت قدرات خليجية استثمارية و 

اقتصادية قوية مما قد يشكل قلقا لالقتصاد األوربي و األمريكي مما قد ينعكس 

تلقائيا عىل األداء السياسي ،الذي حتم تغيير الكثير من الخطط خلف كواليس 

السياسة و يف دهاليزها ، فمع وصول الديمقراطي )باراك أوباما( إىل سدة الرئاسة 

األمريكية و ظهور ما يسمى بالربيع العربي و اجتياحه عددا من الدول العربية و 

انزالقها إىل الفوضى الخالقة و تطور ذلك إىل نزاعات مسلحة و ظهور جماعات 

إرهابية فاعلة و فصائل مسلحة متنوعة الوالءات و مختلفة اإليديولوجيات و 

الخلل الكبير الذي أصاب أركان و مفاصل الدول العربية فتلبدت سماء الوطن 

وأصبحت  االستقرار  تضرب  ما  معمعة  أن  جليا  بدأ  و  المخاطر  و  بالنذر  العربي 

 ، التشاؤم  و  المجهول  من  الخوف  و  االحباط  يكسوها  الظلمة  حالكة  األفاق 

مع كل هذه الظروف والمدلهمات كانت بوارق األمل و بوادر التفاؤل تبدو من 

بعيد وهي تلوح من مشرق النور و قلب كل العرب و المسلمين تلوح من منابع 

الخير المعين و حصن األمة الحصين تلك القلعة األبية المنيعة التي بقيت منذ 

عقود طويلة تحمل يف سويداء قلبها هم األمة يدفعها اىل ذلك إرثها العظيم 

ومسئولياتها التاريخية و حتمية الواجب و دورها الرائد الذي شكل لها التزاما 

قويا يف أقسى الظروف و أصعبها إنها دولة الخير و البركة و دوحة األمن و 

األمان المملكة العربية السعودية التي سعت مبكرا الحتواء األزمات المتصاعدة 

و المنتشرة يف أصقاع شتى يف الجوار و عبر البحار و يمنة و يسار و مع تدهور 

للرئيس  األوضاع السياسية و الخذالن الكبير الذي خلفته سنون الحكم األوىل 

األمريكي )أوباما( و ما حملته يف طياتها من قرارات وقراءات خاطئة و مواقف 

مترددة و معطيات متناقضة أدت إىل خلل كبير يف األوضاع السياسية و األمنية 

و قادت المنطقة إىل مخاطر جمة , ومع إدراك القيادة السعودية لخطورة هذه 

الحثيثة  السلبية عىل اإلجمال و محاوالتها  التحوالت السياسية و انعكاساتها 

لرأب صدوع كثيرة و لملمت شتات تبعثر و إنقاذ ما يمكن إنقاذه إال أن األعباء 

تضاعفت يف ظل ضعف كبير للقرار السياسي العربي و غياب للقدرات العربية 

الفاعلة التي كانت تساهم يف مساندة الجهود السعودية الجبارة , كانت الخطوب 

قد وصلت الذروة مع توقيع االتفاق النووي اإليراني عام )2013م( و التحول 

الكبير يف السياسة األمريكية تجاه إيران رغم الضمانات المطمئنة التي قدمت 

الحمراء يف  , لكن الخطوط  الخليجيين  العربية السعودية و حلفائها  للمملكة 

السياسية األوبامية تبدلت لعدة ألوان و ألكثر من مرة , فكان اإللهام السعودي 

حاضرا و كان القرار السعودي حازما و كانت اإلرادة السياسية السعودية عاقدة 

الممكن  من  يعد  فلم   , قوية  و  استباقية مفصلية  اتخاذ خطوات  عزمها عىل 

يف ظل هذه التطورات الخطيرة المتسارعة أن تترك األمور دون تدخل مباشر 

, و بحنكة القيادة و حكمتها و نظرتها الثاقبة يف تقدير المواقف و ترتيب 

األولويات كان انقاذ البحرين عمال واجبا و دعم أرض الكنانة مسؤولية حتمية 

المد  براثن  انقاذ سوريا من  و  قرارا سياديا  العربي  العراق يف محيطه  إبقاء  و 

الصفوي وفاء لدولة األمويين , و صون اليمن و تطهيرها من دنس الحوثة و 

المتحوثين ريادة تاريخية لحكام الجزيرة العربية الملهمين من القيادة السعودية 

الوفية , و بنظرة متوازنة من رؤوس اتقنت فن الساسة و السياسة و بشمولية 

لكل الجهات األصلية و الفرعية أدركت أن العواصف الهوجاء التي اجتاحت هذه 

المنطقة بفداحة قد قلبت الموازين فيها رأسا عىل عقب و إعادة ترتيب أوضاع 

الفوضى إىل االستقرار تبدو مهمة من ضرب الخيال خصوصا يف ظل انحسار قوى 

إقليمية و اندثار قوى أخرى , و لم يكن لهذه المهمة المستحيلة إال دولة مباركة 

تستمد بقاءها من عقيدتها الراسخة و تستلهم قراراتها من نهج قيادتها الحكيمة 

فبدأت   ، االخطار  غمار  الله عىل شباب مؤمن طموح يف خوض  بعد  تعتمد  و 

مشوارها و واصلت مسيرها و العزم و الحزم و قودها والنصر بإذن الله حليفها ، 

إنها دولة التوحيد ،إنها دولة ال إله إال الله محمد رسول الله إنها المملكة العربية 

السعودية إنها دولة صنعت المعجزات و أعادت صياغة التاريخ وستعيده بإذن 

الله يف نسقه القويم يف مهمة تستحيل إال عىل بالد الحرمين وقيادتها الراشدة 

بفضل و توفيق من الله .

اللواء طيار ركن خالد بن عبدالله اللعبون 

قائد كلية الملك فيصل الجوية 

المهمة 

المستحيلة
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الدراسة يف المجموعة القصصية »أنثى تشبهني«،  تبحث هذه 
حياتية  مواقف  يف  المرأة  صورة  عىل  الكاتبة  بها  ركزت  التي 
التابعة  وشخصيتها  نفسيتها  وتحلل  معاناتها،  وتبرز  مختلفة، 
»أنثى  القصصية  فالمجموعة  والمضطربة.  والمستقلة  أحياناً، 
عام  والتي نشرت  الشقران،  نهلة  د.  األردنية  للكاتبة  تشبهني« 
2015، والتي تضم إحدى عشرة قصة قصيرة. والقصة القصيرة 

»حصيرة« هي الثانية يف المجموعة.
والكاتبة الدكتورة نهلة الشقران األقدر عىل تصوير هذه الصور، 
عىل  خلعت  وقد  ُتعايشها.  نماذج  ورسمت  البيئة،  ابنة  فهي 
الطبيعة أحاسيسا، وجعلتها عنصرًا فعااًل يف محاور قصتها، ففي 
والعريشة،  للحصيرة  وتأملها  البطلة  خوف  »الحصيرة«  قصة 
وطمأنينًة  دفئاً  يحاورها، وتتلمس عندهما  كياناً  يشعرنا وكأن 
من العالم الخارجي. وهما يمثالن عامل استقرار يف حياة البطلة. 
توازنها  تستعيد  أن  إىل  »خديجة«  البطلة  بحاجة  ذلك  ويتجىل 
بعد مغادرة صديقتها »رغدة«، »وقفت خديجة زمناّ كان كافياً كي 
تبتسم وتعيد توازنها عىل نفسها بوجود عريشة تخّصها وحدها«. 

فهذه هي أهمية الحصيرة لدى البطلة.
بالرغم من أن أحداث القصة قصيرة معاصرة، إالّ أن الكاتبة دللت 
جرسا  تملك  ال  البطلة، فهي  تعيشها  التي  العيش  بساطة  عىل 

للبيت وال بوابة.
ولعل اختيار القصة القصيرة »حصيرة« لم يأِت عشوائيا، كونها 
الرضا  َدَربت عىل  التي  الشعبية  البسيطة  المرأة  تمثل شخصية 
بما قسمه الله لها يف حياتها، وتقنع بما لديها، وتفتخر بقليل 

مما قسمه الله لها.
تبدأ القصة بوصف الستعداد »خديجة« وتهيئة بيتها الستقبال 
الجامعة.  أيام  منذ  بها  تلتِق  لم  والتي  »رغدة«  العزيزة  ضيفتها 
القصة  موضوع  -تناسب  بسيطة  بلغة  الكاتبة  لنا  فتصف 
لتزيل  الماء   » و«رشَّ »العريشة«  كنس  يف  حركتها  القصيرة- 
األتربة العالقة فيها. وهي تفخر بحصيرتها التي فرشت بها أرض 

»العريشة«. وهي تجهز الشاي بإبريق الشاي الذي ورثته عن أمها 
وكأسين من ماركة »الجرس« لتسكب بهما الشاي.

وتقحمنا »خديجة« يف تساؤالت حول زيارة صديقتها لها والسبب 
من ورائه، وخاصة أن العالقة بينهما شبه انقطعت بعد الزواج. 
الزواج  بعد  إنه  حيث  جدا؛  طبيعي  العالقات  يف  التحول  وهذا 
يغلب عىل الفتاة أن ترتبط بعائلة زوجها أكثر وتصبح محدودة 

العالقة. 
بينهما،  والعالقة  الدراسة  أيام  إىل  بها  تعود  التساؤالت  فهذه 
والتي تختصرها )خديجة( بـ)الغيرة منها(. فنستنتج أن »خديجة« 
كانت مقارنة ب »رغدة« أجمل. )تساءلت خديجة، ولم تجد جواباً 
إالّ غيرة رغدة منها منذ اللحظة األوىل التي تعارفتا بها.  ذهبت 
لترى وجهها يف المرآة، أو باألحرى لتتأكد أنها ما زالت يف جمال 
تحسدها عليه رغدة(. وكأننا بـ«رغدة« هي خصم لها التي تحاول 

أن تكون ندًا لها.
بلسانها  وآخر  طورًا  »خديجة«  بلسان  القصة  الكاتبة  لنا  تسرد 
راٍو متماه بمرويه حيث  أحيانا  بوصف تفصييل مباشر، وتكون 
كانت  فوظيفتها  العمل.  يتطلبها  كما  تجري  األحداث  تترك 
وظيفة اعتبارية وصفية تقوم بإضفاء صفات تمجد بها بطلة 

القصة »خديجة«.
توقع  من  سابقة،  أحداث  عن  بإعالنها  األحداث  باستباق  وتقوم 
كنزان  وكأنهما  و«العريشة«  »الحصيرة«  تجاه  »رغدة«  فعل  رّد 
تعتز بهما. وهي راضية بهما )رفعت رأسها برضى خالطه بعض 
تنتظر ضيفتها  عريشتها  لتجلس يف  خرجت  ثم  غرور مصطنع، 
راضية  الرغم من بساطة عيش »خديجة«، فهي  القادمة«. عىل 

قانعة. 
يف القصة القصيرة مفارقتان: المفارقة األوىل يف النص عندما 
حضرت »رغدة« ب »سيارة ضخمة حديثة تلحق بهم، لم ترها إالّ 
يف المسلسالت الخليجية« فلقد صدمت بمشهد يناقض حياتها 
منها.  سلبت  قد  »عريشتها«  أفضلية  وكأن  فشعرت  البسيطة؛ 

قراءة يف القصة القصيرة »حصيرة« 
من المجموعة القصصية »أنثى تشبهني«

د. سحر طلعت الصمادي

المقاالت
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وهي  المتناقضة  مشاعرها  عىل  تتغلب  أن  استطاعت  ولكنها 
تستقبل صديقتها »رغدة« وغير آبهة بكل ما حولها.

الدراسة  منذ  »خديجة«  عايشته  الذي  »رغدة«  حال  فتبدل 
اإلعدادية التي جمعتهما، واقع هّز مشاعرها واستقرارها، فهي لم 
تعد تذكر من عالمات بارزة إال »ذلك )البرواز( بحجم الكف وفيه 
سورة الفاتحة، قال لها زوجها: »علّقيه يف غرفة الضيوف« ولم 

يضف شيئا«.
أما المفارقة األخرى فهي تكمن يف »حصيرة«.  فالحصيرة مفارقة 
أن تكون  تعدو  ال  »خديجة«  لدى  فالحصيرة  القصة،  ساخرة يف 
ِبَساطا ُيْنَسُج ِبَطِريَقٍة َيَدِويٍَّة، ويحاك من صوف ملون. قيمتها 
المادية ليست كبيرة ويمكن شراؤها بمبلغ زهيد حسب الصوف 
لدى  كبيرة  فهي  المعنوية  قيمتها  أما  حياكتها؛  يف  المستخدم 
من  هما  بالصوف  المحشوتان  و«الفرشتان«  فهي  »خديجة« 
جهازها الذي أعدته والدتها لها عندما تزوجت، وتضاعفت القيمة 

بعد وفاة الوالدة، فمن هذا تستمد فخرها واعتزازها بها.
أما »حصيرة« عند »رغدة« فهي قطعة مجوهرات )سوار ذهبي( 

لبسته، وهو إهداء من زوجها بمناسبة عيد ميالدها. 
المادية  الذي جمع ضدين قيمتهما  المسمى  فالتناقض هنا يف 
من  لكل  المعنوية  القيمة  يف  اشتركتا  ولكنهما  مختلفة، 
عبثياً،  يأِت  لم  القصة  مسمى  يف  التنكير  ولعل  الشخصيتين. 
البطلة،  لدى  به  الخاص  المدلول  من  حيرة  يف  يجعلنا  بحيث 
وقتها  لنوقن  »رغدة«.  بيد  الذي  بالسوار  الكاتبة  تفاجئنا  حتى 
أن التنكير هو لغاية اإلعالم عن واقعين متضادين، اجتمعا يف 

مكان وزمان واحد.
وساندتها  »خديجة«،  البطلة  شخصية  حول  القصة  تمحورت 
القصة  والذي دعم  لها  المساند  البطل  شخصية »رغدة« فكانت 
ظهر  الذي  »خديجة«  زوج  هي  ثانوية  شخصية  ومع  وبطلتها، 
المصبوبة«.  »العريشة  مسمى  إطالقه  عند  القصة  ومضات يف 
وخوفها عىل نظافة الحصيرة »، وابتسمت يف سرّها حامدة الموىل 
عندما تذّكرت أن زوجها سالم يفّضل الجلوس عىل األرض، وعندما 

تذكرت »البرواز« الذي طلب منها تعليقه يف غرفة الضيوف.
المحور  وهو  أهمها،  التراثية  المظاهر  بعض  القصة  يف  برزت 
المكاني يف القصة »العريشة«، والتي بدأت منها أحداث القصة 
وانتهت عندها، والمكنسة المصنوعة من القصب كما كانت تتوافر 

يف البيوت قبل المكنسة اآللية. وفرشات الصوف، والتي كانت تعد 
من المقتنيات الثمنية لدى المرأة، وكانت تعّدها والدتها بمجرد 
خطبتها وتكون من أثاث بيتها القيم، وفرشات الصوف التي كانت 

منتشرة يف كل البيوت سابقا، قبل استبدالها باإلسفنج.
والثوب »المشّقح« وهو ثوب من القماش األسود المطرز بخيوط 
كالثوب   )  )xبشكل وليس  ملتفة  فيه  الغرزة  وتكون  ملونة، 
الفلسطيني، وكان يعّد للفتاة لترتديه يوم زفافها، وهذا المسمى 
المؤلفة  واستخدمته  الرمثاوي.  الثوب  عىل  يطلق  »المشّقح« 
كونها من مدينة الرمثا. وأما ما يوضع عىل الرأس فهي »العرجة«.

ولم يخُل بيت أردني من كؤوس ماركة »الجرس« ولم يكن يستلذ 
شرب الشاي إال بها. والتي كانت تمتاز بضخامتها، وهي دقيقة 

الحجم من عند القاعدة لتتطاول وتتسع فوهتها. 
اللغة  إىل  أقصوصاتها  أقرب يف  هي  التي  الكاتبة  لغة  امتازت 
الشعرية من السردية، فيلحظها القارئ منذ الوهلة األوىل. وبأنها 
واستخدامها  ووضوحها  ببساطتها  القراء  فئات  لجميع  مناسبة 

لأللفاظ المنتشرة يف المنطقة. 

والحركة كان لها دوٌر كبيٌر يف القصة. فتصف لنا الكاتبة مشاهَد 

تبدأ بحركة المكنسة، » أخذت يدها تتأرجح يمنة ويسرة، وهي 

القصب،  أوتار  عىل  العزف  تابعت  و«  القصب«  بمكنسة  تلوح 

و«تراكض  خفيف«  بألم  فشعرت  واحدة،  مرة  ظهرها  رفعت  ثم 

عندما  األمر  وتعاظم  لمرآهم،  فهلعت  واحدة،  دفعة  األطفال 

ظهرت سيارة ضخمة حديثة تلحق بهم«.

 أكثرت الكاتبة من األفعال الماضية عندما تحدثت عن البطلة 

وفهما  المضارع،  والفعل  التأنيث  تاء  إىل  المسند  »خديجة« 

يشعران القارئ بمجريات األحداث وأن الحدث لم يتوقف لحظة 

بل كان سردًا متواصاًل متتابعاً األحداث، فال يستريح إال مع خاتمة 

برفق«،  تتأملها  وهي  وحدها  العريشة  يف  جلست  »ثم  الحدث، 

فيركن القارئ إىل الصورة، ويشاركها التأمل. 
الكاتبة نجحت يف التسلل إىل شخصية »خديجة« وبّثتها للقارئ، 
ووصفتها  فيها،  ومغاالة  معالجات  إىل  تعمد  فلم  سهولة  بكل 
القارئ بأن عليه أن  التي تشعر  الموحية  بأقل قدر من األلفاظ 

يبحر يف فلك »خديجة«، وأنه يف لحظات يتجسد بها.

المقاالت
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من  جزًءا  باعتبارها  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  أدركت 

منظومة التعليم العايل يف المملكة العربية السعودية، أهمية الدور 

الدراسي  العام  يف  التحضيرية  البرامج  اعتماد  فأقرت  بها،  المناط 

1429/1428 هــ، بإنشاء عمادة البرامج التحضيرية؛ من أجل تجويد 

للطالب،  والمهاري  العلمي،  التأسيس  خالل  من  الجامعة،  مخرجات 

وتهيئتهم للحياة الجامعية حال التحاقهم بها، حيث يتم من خاللها 

والنظرية،  العلمية  الدراسية  التخصصات  يف  الجدد  الطالب  إعداد 

لميولهم،  المناسبة  بالتخصصات  التحاقهم  لتسهيل  وتهيئتهم 

وقدراتهم )جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية، 2013(.

يف  وتسهم  حاجاتهم،  تحقق  التي  الخدمات  عن  الطالب  رضا  ويعد 

يف  الشاملة  الجودة  إدارة  مكونات  أحد  العلمي،  تحصيلهم  تحسين 

هي  التعليمية  العملية  جوهر  ألن  وذلك  التعليمية،  المؤسسات 

يعني  الطالب  رِضا  وغياب  العلمي،  التحصيل  عىل  الطالب  مساعدة 

تدني جودة األداء للمؤسسة التعليمية. ومن هنا فإن قياس مستوى 

تدل  التي  المؤشرات  أهم  من  يعد  المؤسسة  أداء  عن  الطالب  رضا 

عىل مستوى جودة التعليم، وتساعد اإلدارة عىل وضع استراتيجياتها 

وخطتها لرفع المستوى التعليمي )الحسنيه، 2009م، ص290(.

 Gitman &McDaniel, 2005,( ويؤكد كل من جيتمان وماك دانيال

نجاح  لمدى  مؤشرا  ُيعدُّ  المستفيدين  رضا  قياس  أن  عىل   ،)P35

المؤسسة. كما أنه من أهم عوامل تميز المؤسسات، بل أنه وعىل نحو 

متزايد أصبح عنصرا أساسيا يف إستراتيجية أعمالها. 

إن شعور الطالب تحديدا بالرضا، قد يؤدى إىل زيادة الدافعية لإلنجاز 

لديهم، وزيادة فعالية العملية التعليمية.

إن قياس مستوى رضا الطالب الدارسين يف البرامج التحضيرية يمكن 

أن يفيد يف تحديد نقاط القوة والضعف يف هذه البرامج، والتأكد من 

فعاليتها يف تلبية توقعات الطلبة، إلعدادهم بشكل مناسب للدخول 

زيادة  إىل  يؤدى  قد  بالرضا  الطالب  فشعور  المتخصصة.  البرامج  يف 

دافعيتهم نحو اإلنجاز والتفوق.

وتأتي مشكلة الدراسة: يف أن عمادة البرامج التحضيرية تسعى إلعداد 

الطالب الجامعي لاللتحاق بالتخصص المناسب لقدرته ورغبته، وذلك 

من خالل تزويده بالمهارات والمعارف التي يحتاجها. وبالتحاق الطالب 

بالبرامج التحضيرية تبرز أمامه العديد من التحديات، التي قد تتسبب 

عدم  وبالتايل  المثىل،  بالطريقة  وحاجاته  تحقيقه ألهدافه  عدم  يف 

الطالب  عىل  سلبا  يؤثر  مما  التحضيري،  البرنامج  النجاح يف  تحقيق 

نفسه، وكذلك عىل مخرجات المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها. 

دراسة  أشارت  إذ  التحديات.  هذه  وجود  الدراسات  من  عدد  ويؤكد 

السلويل وإبراهيم )2010م( إىل تدني يف اتجاهات الطالب للدراسة يف 

السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود، وذلك من خالل تدني االتجاه 

نحو التعلم الذاتي. وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر يف برنامج التعلم 

الذاتي، وكذلك وإعادة النظر يف متطلبات اجتياز مقرر الحاسب اآليل 

باعتباره المقرر األدنى يف اتجاهات الطالب. 

أكاديمية  مشكالت  وجود  عىل  )1433هـ(  العنقري  دراسة  وأكدت 

وإدارية عديدة تواجه طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود.

تحسن  أن  إىل   )2003( الغفار  عبد  دراسة  تشير  آخر  جانب  من 

لدى  واإلنجاز  الدافعية  مستوى  ارتفاع  إىل  يؤدي  بالرضا  الشعور 

الطالب وتقبلهم لذواتهم، ومن ثم يساعدهم عىل تحقيق أهدافهم 

وطموحاتهم، وتجنب روح الالمباالة والسلبية واإلحباط.

وحيث أكد اللقاء الرابع لوكالء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية 

واألكاديمية والمنعقد يف جامعة الملك سعود بالقيام بدراسات لتحديد 

المشكالت التي تواجه السنة التحضيرية، وإيجاد الحلول المناسبة لها يف 

الجامعات التي تقدم السنة التحضيرية )جامعة الملك سعود، 1431هـ، 

ص 45(، وهو األمر الذي أكدت عليه كذلك دراسة )محمود، 1431هـ(، 

تأتي أهمية دراسة موضوع رضا الطالب باعتباره أحد المؤشرات المهمة 

التعليم  يف  الجودة  مفهوم  يحقق  بما  تعليمية،  المؤسسة  لتقويم 

التي من أهدافها » تحسين رضا الطالب، وزيادة ثقتهم، تحسين مركز 

الجامعة يف سوق العمل عالمًيا ومحليا » )خليل، 2005، ص 50(.

البرامج  طالب  رضا  مستوى  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  سعت  لذا 

التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من حيث )البرامج 

الدراسية - كفاءة أساتذة المقررات الدراسية – البيئة األكاديمية - 

الخدمات المساندة(.

وقد ركزت الدراسة عىل األسئلة اآلتية: السؤال األول: ما مستوى رضا 

طالب البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 

حيث )البرامج الدراسية - كفاءة أساتذة المقررات الدراسية – البيئة 

األكاديمية - الخدمات المساندة( من وجهة نظرهم؟ أما السؤال الثاني 

طالب  رضا  مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  فهو: 

مستوى رضا طالب البرامج التحضيرية 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

دراسات

إعداد

د. عبدالله بن محمد الوزرة

وكيل عمادة البرامج التحضيرية للشؤون الفنية

دراسات
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من  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التحضيرية  البرامج 

حيث )البرامج الدراسية - كفاءة أساتذة المقررات الدراسية – البيئة 

األكاديمية - الخدمات المساندة( تعزى الختالف المسار الدراسي؟ وآخر 

األسئلة هو: ما المقترحات التي قد تسهم يف رفع مستوى رضا طالب 

من  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التحضيرية  البرامج 

حيث )البرامج الدراسية - كفاءة أساتذة المقررات الدراسية – البيئة 

األكاديمية - الخدمات المساندة( من وجهة نظرهم؟

كما أن الدراسة تهدف إىل تحقيق: تحديد مستوى رضا طالب البرامج 

التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من حيث )البرامج 

 - األكاديمية  البيئة   – الدراسية  المقررات  أساتذة  كفاءة   - الدراسية 

الخدمات المساندة( من وجهة نظرهم، وتهدف الدراسة إىل التعرف عىل 

رضا طالب  اإلحصائية –إن وجدت- يف مستوى  الداللة  ذات  الفروق 

تعزى  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التحضيرية  البرامج 

الختالف المسار الدراسي؟ وتهدف الدراسة كذلك إىل التوصل للمقترحات 

التحضيرية  البرامج  الطالب يف  رضا  رفع مستوى  تسهم يف  قد  التي 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم؟

الباحث(  علم  )حسب  دراسة  أول  ُتعدُّ  أنها  الدراسة: يف  أهمية  وتأتي 

بن  محمد  اإلمام  جامعة  يف  التحضيرية  البرامج  طالب  تتناول  التي 

سعود اإلسالمية، وأن موضوع الرضا لدى طالب البرامج التحضيرية يف 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يرتبط بمفهوم الجودة الشاملة 

من  الجامعة  تقدمه  عما  الطالب  رضا  درجة  قياس  أن  التعليم،  يف 

خدمات )البرامج الدراسية - كفاءة أساتذة المقررات الدراسية – البيئة 

األكاديمية - الخدمات المساندة(، قد يساعد الجامعة عىل اتخاذ القرارات 

المناسبة لسد الفجوة الحاصلة بين حاجات الطالب والواقع الفعيل.

البرامج  طالب  رضا  مستوى  أن  الدراسة:  هذه  نتائج  أهم  ومن 

)كفاءة  عن  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  التحضيرية 

)موافق(.  بدرجة  جاء  حيث  األعىل  كان  الدراسية(  المقررات  أساتذة 

و)البرامج  المساندة(  )الخدمات  عن  رضاهم  مستوى  جاء  بينما 

الدراسية( و)البيئة األكاديمية( بدرجة )موافق إىل حد ما(. وبناًء عىل 

بجامعة  التحضيرية  البرامج  طالب  رضا  مستوى  فإن  النتيجة،  هذه 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بشكل عام جاء بدرجة )موافق إىل 

حد ما(. وقد وافق أفراد عينة الدراسة عىل عدد من المقترحات التي 

بجامعة  التحضيرية  السنة  يف  الطالب  رضا  مستوى  رفع  يف  تسهم 

المسؤولين  تواصل  ضرورة  مثل:  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام 

مع الطلبة عبر وسائل التواصل اإللكتروني، وتخفيض أسعار الوجبات 

المقدمة يف المطاعم. وبناًء عىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، 

رضا  مستوى  تحسين  يف  تسهم  التوصيات،  من  عددا  الباحث  قدم 

الطالب يف البرامج التحضيرية.

للتواصل  سهلة  وسائل  إيجاد  عىل  العمل  الدراسة:  توصيات  ومن 

التحضيرية  البرامج  عمادة  يف  والمسؤولين  الطالب  بين  اإللكتروني 

والجامعة بشكل عام؛ ليتمكن الطالب من إيصال صوته بيسر وسهولة، 

باإلرشاد  )خاص  إلكتروني  برنامج  إيجاد  عىل  العمل  ضرورة  وكذلك 

األكاديمي( يسمح باستقبال شكاوى واستفسارات الطالب، وتوجيهها 

إىل الجهة المختصة حسب طبيعة المشكلة، مما يسمح بسهولة التعامل 

يعايشها  التي  األكاديمية  البيئة  وتحسين  الطالب،  استفسارات  مع 

الطالب بشكل مباشر، مثل: المطاعم والمواقف وغير ذلك مما يحتاجه 

من  للطالب  األكاديمي  باإلرشاد  االهتمام  التوصيات  ومن  الطالب، 

حيث إعداد وتأهيل المرشدين األكاديميين، وتوفير البرامج التدريبية 

األكاديمي،  المرشد  مع  متعددة  تواصل  قنوات  وتوفير  لهم،  الالزمة 

وكذلك إعادة النظر يف طرق تقويم الطالب المتبعة لتكون متنوعة 

بدال من اعتمادها عىل طريقة واحدة فقط، وإشراك الطالب يف صناعة  

القرارات المرتبطة بهم مثل )الجداول الدراسية، ومواعيد االختبارات( 

صناعة  يف  يساهم  طالبي  استشاري  مجلس  إيجاد  خالل  من  وذلك 

القرارات المرتبطة بهم، ومن التوصيات إعادة النظر يف طبيعة توزيع 

الساعات الدراسية للمقررات، واألخذ يف االعتبار حجم الجهد المبذول من 

لها  المعتمدة  الساعات  عدد  انخفاض  مع  المقررات  بعض  الطالب يف 

بالمقارنة بمقررات أخرى.ضرورة إجراء دراسات حول مقارنة رضا الطالب 

اإلمام محمد بن سعود االسالمية مع رضا  التحضيرية بجامعة  البرامج 

للوقوف عىل  األخرى  السعودية  بالجامعات  التحضيرية  البرامج  طالب 

بالبرامج  العمل  تطوير  منها يف  لالستفادة  واالختالف،  التشابه  أوجه 

التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية.

دراساتدراسات
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إىل  إتاحتها  وسهولة  المعلومات  لتقنية  الواسع  االنتشار  أدى 

التاريخ  يشهدها  لم  استباقية  بصورة  المعلومات  حجم  تضخم 

اإلنترنت  عىل  الضخمة  البيانات  قضية  من  جعل  مما  قبل،  من 

مثارًا للجدل، من حيث جدوى وجودها بهذه الصورة العشوائية. 

وعندما نتحدث عن البيانات الضخمة، فإننا نتحدث عن كميات 

بحجم  والمصادر،  األنواع  متعددة  البيانات  من  تخيلها  يمكن  ال 

كبيرة من  التيرابايت، ومع وجود كميات  المئات من  إىل  يصل 

ازدادت  البيانات،  البيانات، ومخازن  البيانات المخزنة يف قواعد 

الحاجة إىل تطوير أدوات تمتاز بالقوة لتحليل البيانات واستخراج 

المعلومات والمعارف منها، فاألساليب التقليدية واإلحصائية ال 

من  المعلومات،  من  الهائل  الكم  هذا  مع  تتعامل  أن  تستطيع 

إىل  تهدف  كتقنية  البيانات  يف  بالتنقيب  يسمى  ما  ظهر  هنا 

تقنية  البيانات، وهي  من  هائلة  كميات  من  المعرفة  استخراج 

المعلوماتية، واستخدامها  حديثة فرضت نفسها بقوة يف عصر 

عىل  القدرة  المجاالت  جميع  يف  والمنظمات  للشركات  يوفر 

البيانات،  المعلومات يف قواعد  االستكشاف، والتركيز عىل أهم 

المستقبلية  التنبؤات  بناء  عىل  التنقيب  تقنيات  تركز  كما 

القرارات  باتخاذ  يسمح  مما  واالتجاهات،  السلوك  واستكشاف 

الصحيحة واتخاذها يف الوقت المناسب.

:Data Mining مفهوم تنقيب البيانات
الرسومات، أصوات،  األرقام،  »الجمل،  انها:  البيانات عىل  تعرف 

فيديو، أشكال أو أي مزيج يتألف منها«، بينما تعرف المعلومات 

عىل أنها: »البيانات التي يتم معالجتها وتحويلها إىل شكل مفيد 

وذي معنى لمتخذ القرار«.

المؤتمت  أو  اآليل  »االستكشاف  بأنه:  البيانات  تنقيب  ويعرف 

ألنماط شائقة، وغير جلية مخفية يف قاعدة بيانات معينة«.

التنقيب عن البيانات هو: »حقل متعدد التخصصات، يستفيد من 

المجاالت بما يف ذلك تقنية قاعدة البيانات، الذكاء االصطناعي، 

والتعرف عىل  واإلحصاءات  العصبية،  والشبكات  اآليل،  والتعلم 

المعرفة،  واكتساب  المعرفة،  عىل  القائمة  والنظم  األنماط، 

واسترجاع المعلومات، والحوسبة عالية األداء، والصورة، ومعالجة 

 Data( اإلشارات، وتحليل البيانات المكانية، والبيانات التصورية

Visualization(، والتي تعتمد بشكل كلِّي عىل اإلدراك البصري«.

بقلم: د. أسامة محمد عبدالله يوسف 

مشرف مقرر الحاسب اآليل

تنقيب البيانات
Data Mining

أن تكتشف أكثر

التقنية
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تاريخ تنقيب البيانات:
الجيل  برز  حيث  أجيال،  بثالثة  البيانات  تنقيب  أنظمة  مرَّت 

يف  رئيسي  بشكل  استخدمت  وقد  الثمانينات،  عقد  يف  األول 

مختبرات البحوث لحل مشكلة معينة، واقتصر استخدام أنظمة 

الجيل األول عىل الباحثين المتخصصين المدربين عىل استخدام 

تقنية تنقيب بيانات أو أكثر مثل C4.5، وهي خوارزمية شجرة 

قرار معروفة وشائعة، ومع ذلك فإن العالم الفعيل أو الحقيقي 

أكثر تعقيًدا من الوضع يف المختبر. وقد بدأ الباحثون بعد إدراك 

الذي تستغرقه هذه  الطويل  والوقت  البيانات،  معالجة  أهمية 

أدوات  مع  التقليدية  اإلحصائية  البرمجة  أدوات  بدمج  المهمة 

البيانات،  وتقسيم  البيانات،  جمع  قوة يف  أكثر  بقدرات  تتمتع 

والتحول، وأخذ العينات، وهذا أدى إىل ظهور الجيل الثاني من 

تطلب  وقد  تقريبا.  1995م  عام  البيانات  عن  التنقيب  أنظمة 

الجيل األول والثاني من أنظمة التنقيب عن البيانات مجموعة 

عن  التنقيب  تقنيات  وخبرة  المستخدمين،  من  عالية  مهارات 

البيانات، أو الخوارزميات، أو تدريب مسبق يف اإلحصاء، ويصعب 

دمج هذه النظم مع بيئة العالم الحقيقي. 

الماضية،  القليلة  العقود  البيانات يف  عن  التنقيب  وقد حظَي 

منظمات  يف  وأيضا  األكاديمية،  الناحية  من  متزايد  باهتمام 

عىل  البداية  منذ  البيانات  عن  التنقيب  واستند  األعمال، 

اآللة،  وتعليم  النموذج،  وإدراك  اإلحصاء،  مثل:  التخصصات، 

ومجاالت قواعد البيانات للنظرية والمنهجيات.

االستخدام  إدراك  التسعينات  عقد  خالل  المنظمات  بدأت  وقد 

االستخدام  عن  تماما  مختلف  كنظام  للبيانات  االستراتيجي 

العميل

العلوم  مجال  يف  البيانات  لجمع  السريع  النمو  أدى  وقد 

واستخراج  تحليل  إىل  الحاجة  وكذلك  التجارية،  والتطبيقات 

المعرفة المفيدة من هذه البيانات، إىل جيل جديد من األدوات 

والتقنيات، تم تجميعها تحت مصطلح تنقيب البيانات.

ويستخدم التنقيب عن البيانات بشكل واسع يف منظمات األعمال 

كتقنية مساعدة لخلق المعرفة، وللمساعدة يف المنافسة العالمية 

التنقيب عن  لتوظيف  المنظمات  للشركات. وتتطلع  المتوقعة 

البيانات للتأثير يف معلوماتها؛ ألجل صنع قرارات أكثر فاعلية.

العوامل المحركة لثورة التنقيب يف البيانات:
يمكن تقسيم العوامل المحركة لثورة التنقيب يف البينات إىل 

قسمين رئيسيين، هما: 

أ. العوامل المتعلقة بجانب العرض:

تكنولوجيا  خاصة  المعلومات،  تكنولوجيا  تطورات  تأثيرات   •

تخزين البيانات، ومعالجتها.

• انخفاض تكاليف االتصاالت االلكترونية؛ مما يسر الوصول إىل 

قواعد البينات.

العصبية،  الشبكات  أبرزها:  من  جديدة  تحليل  أساليب  ظهور   •

نظم الخوارزميات الوراثية، شجرة القرار وقواعد االستقراء.

• ثـورة أجيـال الحاسـب، والتي تمخضـت عن والدة أجيــال جديـدة 

من البرمجيات الصديقة للمستخدم، مثل: مايكروسوفت ويندوز، 

وبرمجيات العميل- الخادم )Client-Server( وغيرها.

• التطور الهائل يف أساليب التخزين، ومن أبرز هذه األساليب تلك 

المتعلقة بمستودعات البيانات )Data Warehouse( وأسواقها.

ب. العوامل المتعلقة بجانب الطلب:

تنامي الحاجة إىل نتائج تحليلية سريعة من طرف المؤسسات،   .1

فالمنافسة الشديدة، والتغيرات السريعة يف بيئة العمل.

المديرين  عىل  لزاما  أصبح  حيث  الهرمي،  التنظيم  انحسار   .2

من  احتياجاتهم  عىل  الحصول  يف  أنفسهم  عىل  االعتماد 

الذين  الدعم  محليل  دور  انحسر  بعدما  التحليلية،  المعلومات 

كانوا يعتمدون عليهم.

تكنولوجيا  مجال  يف  خاصة  والنشر،  التأليف  حركة  ازدهار   .3

المعلومات واإلنترنت، وكل ما يرتبط بعصر االقتصاد الرقمي.

حيث نجد أن القوة الدافعة الرئيسية للنمو السريع لحقل التنقيب 

البيانات تعود إىل عدة عوامل ذات مساهمات كبيرة، مثل  عن 

توافر كميات كبيرة من البيانات، بسبب زيادة القدرة عىل توليد 

أنظمة  بأفضل  البيانات  تخزين  عىل  القدرة  وزيادة  البيانات، 

وتنظيف  لجمع  البيانات  تخزين  وتكنولوجيا  البيانات،  قواعد 

اعتقاد بوجود  االنترنت، وهناك  للوصول إىل  المعامالت  بيانات 

ومستودع  البيانات،  عن  التنقيب  نشاط  بين  تكافلية  عالقة 

التطبيقات  أهم  أحد  البيانات،  عن  التنقيب  ويعد  البيانات، 

الرئيسية لمستودع البيانات.

التقنية
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العوامل المحركة لثورة التنقيب يف البيانات:
قسمين  إىل  البينات  يف  التنقيب  لثورة  المحركة  العوامل  تقسيم  يمكن 

رئيسيين، هما: 

أ. العوامل المتعلقة بجانب العرض:

تخزين  تكنولوجيا  خاصة  المعلومات،  تكنولوجيا  تطورات  تأثيرات   •

البيانات، ومعالجتها.

قواعد  إىل  الوصول  يسر  مما  االلكترونية؛  االتصاالت  تكاليف  انخفاض   •

البينات.

نظم  العصبية،  الشبكات  أبرزها:  من  جديدة  تحليل  أساليب  ظهور   •

الخوارزميات الوراثية، شجرة القرار وقواعد االستقراء.

• ثورة أجيال الحاسب، والتي تمخضت عن والدة أجيال جديدة من البرمجيات 

العميل-  وبرمجيات  ويندوز،  مايكروسوفت  مثل:  للمستخدم،  الصديقة 

الخادم )Client-Server( وغيرها.

• التطور الهائل يف أساليب التخزين، ومن أبرز هذه األساليب تلك المتعلقة 

بمستودعات البيانات )Data Warehouse( وأسواقها.

ب. العوامل المتعلقة بجانب الطلب:

المؤسسات،  طرف  من  سريعة  تحليلية  نتائج  إىل  الحاجة  تنامي   -1

فالمنافسة الشديدة، والتغيرات السريعة يف بيئة العمل.

2- انحسار التنظيم الهرمي، حيث أصبح لزاما عىل المديرين االعتماد عىل 

أنفسهم يف الحصول عىل احتياجاتهم من المعلومات التحليلية، بعدما 

انحسر دور محليل الدعم الذين كانوا يع sليهم.

المعلومات  تكنولوجيا  مجال  خاصة يف  والنشر،  التأليف  حركة  ازدهار   -3

واإلنترنت، وكل ما يرتبط بعصر االقتصاد الرقمي.

عن  التنقيب  لحقل  السريع  للنمو  الرئيسية  الدافعة  القوة  أن  نجد  حيث 

توافر كميات  كبيرة، مثل  ذات مساهمات  إىل عدة عوامل  تعود  البيانات 

كبيرة من البيانات، بسبب زيادة القدرة عىل توليد البيانات، وزيادة القدرة 

تخزين  وتكنولوجيا  البيانات،  قواعد  أنظمة  بأفضل  البيانات  تخزين  عىل 

البيانات لجمع وتنظيف بيانات المعامالت للوصول إىل االنترنت، وهناك 

اعتقاد بوجود عالقة تكافلية بين نشاط التنقيب عن البيانات، ومستودع 

الرئيسية  التطبيقات  أهم  أحد  البيانات،  عن  التنقيب  ويعد  البيانات، 

لمستودع البيانات.

مميزات التنقيب عن البيانات: 
يتميز التنقيب عن البيانات بالخصائص التالية:

1- غالبا ما يكون حول تحليل البيانات الثانوية التي بها تم جمع البيانات 

ألغراض أخرى.

أو يف   )Database( البيانات  قواعد  عادة يف  مخزنة  البيانات  تكون  قد   -2

.)Data warehouse( مستودع البيانات

3-  يكون حجم البيانات كبيرا نسبيا.

4- يمكن ان يكون الغرض اكتشاف االنماط الخفية يف البيانات.

5- يتم عمل التنقيب لدعم صنع القرار الفعال، وتحسين الكفاءة التشغيلية 

أو إليجاد المعرفة. 

أهداف التنقيب يف البيانات:
تتمثل يف قمسين من البيانات هما:

ايجاد  إىل  التنقيب  من  النوع  هذا  ويهدف  الوصفية:  البيانات  أ- 

البيانات،  مجموعات  يف  العناصر  صفات  او  العامة  النماذج 

وهذا غالبا يحتوي عىل دوال مجمعة مثل المتوسط، والتباين، 

البيانات  عن  التنقيب  يقدم  اخر  وبمعنى  وغيرها،  والمجموع 

الوصفية تقريرا عن البيانات نفسها.

التنبؤية  البيانات  عن  التنقيب  يهدف  التنبؤية:  البيانات  ب- 

يمكن  نموذج  خلق  بهدف  البيانات؛  من  المعنى  استنتاج  إىل 

استخدامه للتنبؤ ببيانات المستقبل، ويتم ذلك من خالل تجميع 

الصفات  تحليل  ثم  ومن  التشابه،  إىل  استنادًا  البيانات  عناصر 

المشكلة يف عناصر البيانات.
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فوائد التنقيب عن البيانات:
1- يزيد من ربحية العميل، ويقلل التكاليف من خالل التسويق 

إساءة  يكشف  كما  الجديدة،  األسواق  ويكشف  الهادف، 

والمبيعات،  االتجاه  تحليالت  ويجري  واالحتيال،  االئتمان 

ويراقب إدارة المخزون.

والنماذج،  واالستثناءات  المشبوهة  البيانات  يكشف   -2

والتشوهات التي قد تبقى غير مكتشفة بين أحجام كبيرة من 

البيانات، وهذا يعزز معرفة ما يجري يف المنظمة، كما يزود 

ضرورية  ومعلومات  كبيرة،  بمعلومات  والمدققين  المديرين 

لصنع القرارات األفضل.

والتصميم  التصنيع،  مثل  المجاالت  من  عدد  يف  يستخدم   -3

دعم  ونظم  الجودة،  وضبط  الخطأ،  واكتشاف  الهندسي، 

القرارات، والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

يسهل عملية تقييم تكامل البيانات يف المنظمة.  -4

العالقة من  المعلومات ذات  يستخدم الستخالص جزئية من   -5

مجموعات بيانات ضخمة، استنادًا إىل استفسارات المستخدم 

للمعرفة.

استخدامات التنقيب عن البيانات
 يف ضوء المفهوم العام للتنقيب يف البيانات يبدأ التساؤل عن 

الفوائد التي يمكن للمنظمات تحقيقها من استخدام التنقيب يف 

البيانات؟ وما هي المنظمات التي بدأت باستثمار هذه التقنية 

يف أنشطتها؟ 

واحدة من القطاعات المهنية التي بدأت باالستفادة من هذا المفهوم:

الصحية  السجالت  يف  النمو  مع  ذلك  وتم  الصحية:  الرعاية   •

االلكترونية، والتي تمكن لمقدمي الرعاية الصحية والباحثين 

استخدام التنقيب عن البيانات من مخازن هائلة من البيانات؛ 

لكشف أنماط ٍمعرفية، واستخدام هذه المعلومات لبناء النماذج 

التنبؤية لتحسين التشخيص ونتائج الرعاية الصحية.

 

• تجارة التجزئة: من خالل تطبيق أدوات التنقيب عن البيانات، 

وسالسل البيع بالتجزئة، أصبح من السهل اكتشاف أي السلع التي 

يتوافد المستهلكون فيها بغزارة إىل المحالت التجارية والقيام 

أموالهم، وعىل  ينفقون معظم  بهم، وكيف  الخاص  بالتسوق 

أي من المنتجات المتواجدة يذهب المال، كل هذه المعلومات 

والتي يمكن أن تكون غير واضحة للكثير من التجار، يمكن أن 

تساعدهم عىل توجيه استثماراتهم لزيادة إيراداتهم يف الواقع. 
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تقنيات التنقيب عن البيانات: 
وتقنيات  والتنبؤ،  التصنيف  هو  البيانات  تنقيب  أساس  إن 

اآللة  تعلم  وعلوم  اإلحصاء  علم  من  مستمدة  البيانات  تنقيب 

وعلوم الحاسب، وهي:

1- الجار األقرب: 

عن  للتنبؤ  تهدف  التي  البيانات  التنقيب يف  تقنيات  من  تعد 

طريق مقارنة السجالت الشبيهة بالسجل المراد التنبؤ، له وتقدير 

القيمة المجهولة لهذا السجل، بناء عىل معلومات لتلك السجالت، 

وكثيرًا ما تستخدم خوارزمية الجار األقرب يف مجال األعمال، ومن 

يف  المستخدمين  تساعد  التي  تلك  االستخدام  الشائعة  األمثلة 

الشراء عن طريق اختيار السلع األقرب الحتياجاتهم مقارنة بسلع 

قد تم شراؤها بالفعل.

2- التجزئة العنقودية:

ويتم  مجموعات،  يف  المتشابهة  السجالت  تجميع  عملية  هي 

قاعدة  داخل  يجري  لما  المستوى  عايل  االستكشاف  بهدف  ذلك 

وضع  إىل  العنقودية  التجزئة  تهدف  عام  وبشكل  البيانات، 

العناصر المتجانسة يف مجموعات منفصلة. 

   شكل رقم )3-2(: يوضح تقنية التجزئة العنقودية

3- شجرة القرار:

استكشايف يظهر عىل شكل شجرة، كما  القرار هي نموذج  شجرة 

سؤااًل  فروعها  من  فرع  كل  يمثل  دقيق  وبشكل  اسمها،  يعبر 

تنتمي  البيانات  قاعدة  من  أجزاًء  أوراقها  وتمثل  تصنيفياً، 

للتصنيفات التي تم بناؤها. 

سؤال  أفضل  إيجاد  هي  القرار  شجرة  بناء  يف  األساسية  القاعدة 

عند كل فرع من فروع الشجرة، بحيث يقسم هذا السؤال البيانات 

إىل قسمين، القسم األول منها ينطبق عليهم السؤال، والقسم 

الثاني ال ينطبق، وهكذا يتم من خالل سلسلة من األسئلة بناء 

شجرة القرار بفروعها المتسلسلة.

شكل رقم )3-3(: يوضح تقسيم السلوك الشرائي يف إحدى 

المناطق باستخدام خوارزمية شجر القرار.

ورغم أن شجرة القرار تستخدم يف االستكشاف وتحضير البيانات 

للعمليات اإلحصائية، إال أنها أيضاً تستخدم وبشكل أكثر للتنبؤ، 

ومن المهم جدًا عند بناء خوارزمية شجرة القرار، أن يؤخذ بعين 

االعتبار أن تكون قابلة للتطبيق بقدر اإلمكان، وبشكل مثايل 

عىل كل البيانات المتوفرة.

4- الشبكات العصبية:

تعد الشبكات العصبية وأشجار القرار من أهم تقنيات التنقيب 

إليها  التوصل  يتم  التي  الدقيقة  للنتائج  نظرًا  البيانات؛  يف 

باستخدام هذه الخوارزميات، وإلمكانية تطبيقهما يف حل العديد 

من المشاكل وبكافة األنواع، هذا عىل الرغم من صعوبتهما والتي 

أدت لعدم االنتشار بشكل واسع لهما. 

مخ  تركيبة  تركيبتها  يف  تشبه  العصبية  الشبكة  خوارزمية 

نقل  يف  المخ  يعمل  كما  الطريقة  بنفس  تعمل  فهي  اإلنسان، 

واكتشاف  االستنتاجات،  إىل  والتوصل  المعلومات،  ومعالجة 

ما  بعض  تطبيق  خاللها  من  ونستطيع  والتنبؤات،  األنماط 

شبكة  تركيب  يوضح  التايل  والشكل  الطبيعي،  المخ  يطبقه 

وتعطي  والدخل  العمر،  متغيري  تأخذ  وهي  بسيطة،  عصبية 

نتيجة تنبؤية ما إذا كان الشخص سيقبل عىل ارتكاب فعل معين
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مراحل عملية التنقيب يف البيانات  
يمكن تلخيص مراحل وخطوات عملية التنقيب يف البيانات كما ييل:

يعد   :)Business Understanding( األعمال  طبيعة  فهم   -1

المطلب األول الكتشاف المعرفة هو فهم المشاكل، والمسائل 

تحقيق  يمكن  كيف  أخر،  وبمعنى  األعمال.  تواجهها  التي 

المنفعة األعظم من التنقيب يف البيانات، مما يتطلب وجود 

صيغة واضحة ومحددة ألهداف األعمال.

 

2- فهم البيانات )Data Understanding( : تعد مسألة معرفة 

عملية  نجاح  يف  مهما  عامال  البيانات،  وطبيعة  ماهية 

معرفة  إن  حيث  المعرفة.  واكتشاف  البيانات،  يف  التنقيب 

البيانات بصورة جيدة تعني مساعدة المصممين عىل استخدام 

الخوارزميات، أو األدوات المستخدمة للمسائل المحددة بدقة 

عالية. وهذا يقود إىل تعظيم فرص النجاح باإلضافة إىل رفع 

الفعالية والكفاءة لنظام اكتشاف المعرفة. 

3- تهيئة البيانات )Data Preparation( : وتشمل الخطوات التالية:

المتوقعة  المتغيرات  اختيار  وتعني    )Selection(االختيار  •

وحجم العينة.

 Construction and( وتحويلها  المتغيرات  صياغة   •

تصاغ  أن  دائما  يجب  حيث   )Transformation Variables

المتغيرات الجديدة لبناء النماذج الفعالة.

البيانات  فمجاميع   )Data Integration(  : البيانات   تكامل   •

يف دراسة التنقيب عن البيانات من الممكن خزنها يف قواعد 

بيانات متعددة األغراض، التي تكون بحاجة إىل توحيدها يف 

قاعدة بيانية واحدة.

تصميم وتنسيق البيانات :)Data Formatting( حيث تتعلق   •

هذه الخطوة بإعادة ترتيب حقول البيانات، كما يتطلب يف 

نموذج التنقيب يف البيانات.

 Model Building and( وثبوتها  الحل  نماذج  صياغة   -4

Validation(: إن بناء وصياغة نموذج الحل السليم والدقيق، 

الخطأ والصواب، حيث كثيٌر ما تحتاج  يتم من خالل عملية 

التنقيب عن  المختصين يف  إىل مساعدة  العملية  هذه  مثل 

البيانات؛ بهدف اختبار وفحص مختلف البدائل للحصول عىل 

أفضل نموذج لحل المشكلة قيد الدراسة.

 Evaluation and(  : النموذج  نتائج  وتعليل  التقييم   -5

والتحقق  النموذج  صياغة  يتم  حالما    )Interpretation

ثبات  من  التحقق  عملية  مباشرة  تجري  وصدقه،  ثباته  من 

حزمة البيانات التي يتم تغذيتها بواسطة النموذج. وبما أن 

نتاجات هذه البيانات معروفة، فإن النتائج المتوقعة، تقارن 

التشغيل،  قيد  البيانات  حزمة  ثبات  الفعلية يف  النتائج  مع 

دقة  من  التحقق  إىل  المفاضلة  أو  المقارنة  هذه  وتؤدي 

النموذج.

6 - نشر وتوزيع النموذج )Model Deployment( : حيث تشتمل 

المنظمة  داخل  النموذج  وتوزيع  نشر  عىل  الخطوة  هذه 

لمساعدة عملية صنع القرار. وأن النموذج الصالح يجب أيضا 

أن يحقق الرضا لدى المستفيدين، طالما أن اختيار النموذج 

البد أن يتم من خالل الدراسة االسترشادية، أو نموذج مصغر 

من الدراسة الشاملة.
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فأمر  مروان،  بن  الملك  عبد  إىل  سارق  أعرابّي  ُأحضر 

بقطع يده، فأنشأ يقول:

يدي يا أمير المؤمنين ُأعيذهـــــا

بعفِوَك أن تلقى مكاناً يشينها   

وال خيَر يف الدنيا وكانت حبيبًة

إذا ما شمايل فارقتها يمينهـا   

المؤمنين،  أمير  يا  ُأمه:  فقالت  قطعها،  إال  فأبى 

وحيدي وكاسبي، قال: بئس الكاسب كان لك، وهذا 

اجعله  المؤمنين،  أمير  يا  الله، قالت:  حد من حدود 

من بعض ذنوبك التي تستغفر الله منها ! فعفا عنه.

قال أحد النحاة: 

رأيت رجالً ضريًرا يسأل الناس يقول:

ضعيًفا مسكيًنا فقيًرا ... 

فقلت له: ياهذا ... عالم نصبت )ضعيفا مسكينا فقيرًا( ؟؟ 

فقال: بإضمار »ارحـــمـــوا« .... 

قال النحوي: 

فأخرجت كل ما معي من نقود وأعطيته إياه فرًحا بما قال. 

وذات مرة أصرَّ أحُد المهتمين باللغة العربية عىل أن يتحدَث أوالُده باللغة العربية الفصحى

ففي يوم طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر؛ فأحضرت ابنته القنينة، وخاطبته: هاك الَقنينة 

يا أبي )بفتح القاف(

فقال لها : اكسريها )يقصد كسر حرف القاف(

فما كان من البنت إال أن رمت القنينة عىل الحائط بقوة، فتناثر الحبر ملوثا الجدار وما جاوره من فرش.

استراحة العدد
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الرياضة
تمنحك القوة والمرونة والصحة

من  الرغم  وعىل  الصحيح،  اللياقة  مفهوم  عن  نفسك  وتسأل  حائرا  تقف  ربما 

»الخصر  البعض  عند  فإنها  األشخاص،  باختالف  تختلف  عدة  مفاهيم  وجود 

النحيف«، ونجدها عند البعض اآلخر »الوزن المالئم«، وآخرين تعنى بالنسبة 

عىل  للحصول  األهم  الشيء  لكن  والصحة«،  بالعافية  العام  »الشعور  لهم 

وأشمل،  أعم  بشكل  مفهومها  إىل  النظر  هو  الكلمة  لهذه  مالئم  تعريف 

الدهون،  نسبة  أو  االحتمال  أو  القوة،  عن  حديث  مجرد  ليست  فاللياقة 

ولكنها تجمع ذلك كله، فمن الممكن أن تكون قويا وليس لديك قوة 

احتمال، أو لديك قوة احتمال وليس لديك مرونة. 

عام  تعريف  تقديم  يمكننا  ال  أنه  كله  ذلك  من  ونستخلص 

وعناصرها  مكوناتها  بعيدا عن  اللياقة  لمفهوم  وشامل 

هذه  بين  التوازن  وتحقيق  ذكرها،  التايل  الخمسة 

وسليمة  صحية  لياقة  يساوي  المكونات، 

لجسم اإلنسان، وعليك بدراسة كل عنصر 

عىل حدة، وأن تضع يدك عىل مواطن 

نقاط  ومعالجة  والضعف،  القوة 

صحتك  عىل  يؤثر  ذلك  ألن  ضعفك؛ 

بوجه عام 

الصفحة الطبية
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عناصر اللياقة األساسية

• قوة التحمل يف وجود الطاقة التي تعتمد عىل األكسجين. 

• القوة العضلية.

• قوة التحمل العضيل .

• المرونة .

• التكوين الجسماني. 

وإليك تناولها بشيء من التفصيل 

• قوة التحمل :

لفترة  العضلية  المجموعة  كل  تشغيل  عىل  الجسم  قدرة  بها  يقصد 

عىل  تعتمد  التي  الطاقة  باستخدام  معتدل،  نحو  وعىل  طويلة، 

األكسجين. ويستخدم األكسجين يف تحليل المواد النشوية وتحويلها 

والبروتينات،  الدهون  تحليل  عىل  يساعد  كما  دائمة،  طاقة  إىل 

من  تزيد  األكسجين  عىل  تعتمد  التي  الرياضية  باألنشطة  والقيام 

معدل ضربات القلب، وتزيد من قدرة األعضاء عىل االنقباضات، حيث 

وأقوى،  أفضل  بشكل  الدم  تدفق  عىل  القوية  االنقباضات  تساعد 

وبالتايل تهيئ الجسم لممارسة أي نشاط بشكل أفضل .

• القوة العضلية :

هي قدرة عضالت الجسم عىل توليد قدر من القوى يف فترة قصيرة، 

التمرينات  وهذه  األكسجين،  عىل  تعتمد  ال  التي  الطاقة  مستخدمة 

األنسجة  العضالت وزيادة حجمها، بل وزيادة حجم  تساهم يف تقوية 

المتصلة بها، وزيادة كثافتها؛ ألن هذه التمارين تؤدي إىل توسيع الخاليا 

وبناء العضالت. وبعيداً عن الناحية الجمالية، كلما ازداد حجم العضالت 

واألنسجة المتصلة بها كلما كان الجسم أكثر مرونة وأقل تعرضا للضرر 

عند الحوادث، كما يساعد عىل التحكم يف وزنك عىل المدى الطويل، 

حيث يمكن األنسجة المحيطة بالعضالت من حرق سعرات حرارية أكثر 

من الدهون حتى أثناء فترات الراحة. 

جدول  وضع  من  البد  النتائج،  أفضل  عىل  للحصول  تهمك:  نصائح 

تعمل عىل تشغيل مجموعة  التي  األنشطة  التركيز عىل  مع  منظم، 

فيها  وبطريقة  وتركيز  ببطء  التمرينات  وممارسة  محددة،  عضلية 

مقاومة للجاذبية، كما أن الطاقة الموجهة تؤدي إىل أفضل النتائج، 

وتساعد عىل عدم التعرض لألذى والضرر. وبالنسبة لألنشطة التي ال 

تعتمد عىل األكسجين )أي التي تعتمد عىل الطاقة الال هوائية( فهي 

تساعد عىل إفراز الحمض اللبني يف أنسجة العضالت، وهذا الحمض 

يسبب اإلحساس باأللم، ولكن إذا قمت ببسط عضالتك وتهيئتها قبل 

الضغط  تمارين  وممارسة  ذلك،  حدوث  دون  سيحول  التمارين  وبعد 

تزيد من قوة عضالتك، مع األخذ يف االعتبار أن االعتدال يف ممارسة 

أي شيء هو المفتاح لتجنب أي ضرر، ويحقق الفائدة المرجوة، ونجد 

نشاط،  أي  البدء يف  قبل  وهام  التحمية شيء ضروري  تمرينات  أن 

والبد من تناول قسط من الراحة لمدة يوم أو يومين لكي تستعيد 

العضالت وضعها الطبيعي. 

• المرونة: 

هي القدرة عىل بسط العضالت واألربطة، ونعني بزيادة المرونة بسط 

هذا  بها عىل  واالحتفاظ  لها،  الطبيعية  الحدود  عن  المرنة  األنسجة 

العملية تتكيف األنسجة مع  الوضع لبضع لحظات، ومع تكرار هذه 

حدودها الجديدة، وكلما زادت مرونة الجسم كلما قلت مخاطر التعرض 

لإلصابة بأي أذى أو ضرر عند ممارستك ألي نشاط رياضي، بل ويرفع 

من مستوى أدائك .

أي  يف  البدء  قبل  وهام  ضروري  شيء  التحمية  تمرينات  ممارسة 

لإلصابة  عرضة  تكون  ال  حتى  الرشاقة  تكسبك  فهي  رياضي،  نشاط 

بالمزق أو الشد العضيل، وبسطها بعد ممارسة النشاط الرياضي يرخى 

الشد العضيل، مع مراعاة اإلحساس  المجهدة ويمنع حدوث  العضالت 

بهذه التمارين عىل أنها مجهود يبذل فقط بحيث ال تسبب أية آالم 

اإلنسان، فابسط عضالت مناطق معينة يف جسمك يف  تضر بجسم 

اليوم الواحد، ويكون ذلك بصفة منتظمة عدة مرات عىل األقل يف 

األسبوع الواحد .

• التكوين الجسماني:

جسم  يف  الموجودة  والعضالت  والعظام  الدهون  نسبة  يف  يتمثل 

اإلنسان  صحة  عن  إجمالية  نظرة  النسب  هذه  وتعطينا  اإلنسان، 

ولياقته، فيما يتصل بوزنه وعمره وحالته الصحية، وغالباً ما يتالزم 

الوزن مع نسبة الدهون، وال يحل أحدهما محل اآلخر، وال تعني الزيادة 

بلياقة  الذين يتمتعون  الكثير من األشخاص  السمنة؛ ألن  الوزن  يف 

للعضالت  نتيجة  وذلك  به،  المسموح  الحد  عن  زائدة  أوزانهم  عالية 

كنت  إذا  ولكن  رياضي،  نشاط  ممارستهم ألي  عند  يكتسبونها  التي 

تعانى من نسبة دهون عالية يعنى ذلك التعرض لمخاطر صحية، تبدأ 

بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر، ومن الصعب تحديد 

هذه النسب عىل وجه دقيق، وعىل الرغم من ذلك فإن استخدام طريقة 

»قياس طيات الجلد« التي يتم فيها إتخاذ معيار خاص لقياس الدهن تحت 

الجلد - وهى طريقة أقل دقة من غيرها - إال أنها تعطى نتائج جيدة. 

ويتراوح معدل نسبة الدهون الطبيعي يف جسم الرجل ما بين 12% إىل 

18% تقريبا، وىف النساء تكون أعىل قليال حيث تتراوح ما بين %14 

إىل 20%، ومع أن زيادة الدهون عن المعدل الطبيعي له مخاطر، فإن 

قلتها عن المعدل ال ينصح به؛ ألن الدهون لها بعض الفوائد والمزايا 

فتمد اإلنسان بالطاقة وتحافظ عىل درجة حرارة جسمه .

هناك بعض النصائح التي ينبغي عليك اتباعها وأخرى تتجنبها لكي 

اللياقة  بعناصر  االلتزام  مع  الصحيح،  بمفهومها  اللياقة  إىل  تصل 

الخمس األساسية: 

أي  البدء يف  عند  رياضي: صحيح  نشاط  أي  البدء يف  عند  االعتدال 

بداية  عند  االعتدال  من  البد  طويلة  راحة  فترة  بعد  رياضي  نشاط 

ممارسته؛ ألن المجهود الزائد عن الحد يعرضك للضرر.

 ـ اإلفراط يف ممارسة النشاط الرياضي خطأ، من الخطأ ممارسة أي 
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الراحة،  إىل  يحتاج  فجسدك  الحد،  عن  زائد  أو  مكثف  بشكل  نشاط 

وذلك لتحقيق أقصى استفادة من النشاط الذي تمارسه وبأقل ضرر 

تنال  أن  البد  شديد،  إلجهاد  جسمك  عضالت  تعرض  فعندما  ممكن، 

بين  التنويع  وينبغي  ساعة،   24 لمدة  األقل  عىل  الراحة  من  قسطا 

بين  التنويع  مثل  كبيرًا،  أو  بسيطاً  مجهودًا  تتطلب  التي  األنشطة 

تمرينات الوزن و العجلة الهوائية.

رياضية صحيح؛ ألنها  أية تمارين  البدء يف  العضالت قبل  ـ تهيئة   

تكسب العضالت مرونة وتمنع حدوث األذى أو الضرر، كما أن تهدئة 

العضالت  ترخى  رياضي شيء ضروري؛ ألنها  نشاط  أي  بعد  العضالت 

وتقلل من معدل ضربات القلب، وتساعد الجسم عىل العودة إىل حالته 

الطبيعية بعد النشاط الرياضي وعىل المدى الطويل.

• بسط العضالت :- 

وبسط  اللياقة،   المهمة يف  العوامل  إحدى  هي  المرونة  أن  صحيح 

العضالت قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي سيسفر عن أداء أفضل، 

وجسم أصح، وضرر أقل، ولياقة أفضل بشكل عام، والتغاضي عن األلم 

فإذا  إشارات،  من  جسمك  يرسله  ما  إىل  جيدًا  اإلنصات  وعليك  خطأ، 

العضالت والمفاصل  ألم  الفور، فإن  التوقف عىل  بألم فعليك  شعرت 

يعنى الكثير، والتغاضي عن اآلالم البسيطة يؤدي إىل آالم أكبر فيما 

بعد، وإذا استمر األلم لفترة طويلة عليك استشارة الطبيب، أواستشارة 

تالئم  خطة  لك  وسيرسم  مشكلتك،  عنك  يخفف  متخصص  مدرب 

أهدافك، كما أنه يوجهك يف استخدام األدوات الرياضية، ويصحح لك 

ما كنت تمارسه من عادات رياضية خاطئة. 

• الملل 

مما  الرتابة،  لكسر  وذلك  أنشطة،  من  تمارسه  فيما  بالتنويع  عليك 

يساهم وبشكل غير مباشر يف لياقة الجسم بوجه عام.

 

• الشريك الرياضي: 

الحل؛  هو  الشريك  فإن  األساسية  مشكلتك  هو  الحافز  وجود  كان  إذا 

ألنه سيشجعك عىل االستمرار، واالرتفاع بمستواك وبذل مجهود أكبر 

للتنافس معه، بشرط أن تتكافأ قدراته مع قدراتك. 

• فقد التركيز: 

غير  أخرى  أمور  أية  التفكير يف  أو   ، خطأ  حولك  يدور  بما  االنشغال 

التركيز فيما  ما تمارسه من نشاط، سيعرضك لألذى والضرر، فعليك 

تفعله للحصول عىل نتيجة أفضل، فإذا فقدت تركيزك فعليك اإلقالل 

فيما تمارسه عىل الفور. 

• مراقبة النظام الغذائي: 

تتناوله  وما  اللياقة،  مسألة  الفعال يف  الجزء  الغذائي  النظام  يعّد   

بدوره  يؤثر  أنه  كما  نشاط،  من  به  تقوم  ما  عىل  يؤثر  أطعمة  من 

عىل نتائج خطة اللياقة التي رسمتها لنفسك، والتي تساعد عىل بناء 

عضالتك، وتقلل من نسبة الدهون الموجودة يف جسمك، كما يساهم 

ما يمارسه اإلنسان من نشاط يومي أو نشاط رياضي يف حرق الكثير 

من السعرات الحرارية إىل جانب االعتدال يف ذلك. 

• نقص السوائل من الجسم خطأ:

نشاط  أي  ممارسة  عند  دقيقة  عشرين  كل  الماء  إىل  الجسم  يحتاج 

رياضي؛ لكي يعوض الفاقد، وتناول سوائل عىل الفور عند إحساسك 

بالعطش، حتى ال تتعرض للجفاف، وخاصة إذا كنت تمارس أي نشاط 

ما ألكثر من ساعة. 

االستمتاع بما تمارسه صحيح، اختر نشاطاً تستمتع به؛ ألنه سيلزمك 

بما سترسمه لنفسك من خطط، ويف نفس الوقت ال يكون مبررًا ألي 

شخص بعدم ممارسة أي نشاط إذا لم يحقق له المتعة .
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عدم  فإن  الوظيفة«،  لفقدان  يؤدي  االستخدام  »قلة  قاعدة  ضمن 

العظام؛ يؤدي إىل فقدان  التي تغطي  العضالت  النشاط والحركة يف 

العظام لقوتها وصالبتها، من خالل اضمحالل وزوال طبقة الكالسيوم 

عن العظام، وبالتايل  تضمر العظام تماماً، مثل العضالت التي ال يتم 

استخدامها .

وصالبة  لقوة  يؤدي  العظام  تغطي  التي  العضالت  وصالبة  وقوة 

العظام المتصلة بهذه العضالت من خالل األوتار، وبالتايل فإن أي شد 

أو توتر عضيل يؤدي لوقوع العظام تحت ضغط انقباض العضالت 

وهذا الضغط يؤدي لزيادة ترسب الكالسيوم عىل العظام.

وأنشطة القوة العضلية مثل تدريبات رفع األثقال، أو استخدام الجسم 

 ،Chin-up أو تمرينات الـ ،Push-up كمقاومة، كما يف تمرينات الـ

التي تؤدي إىل قوة وصالبة العظام .

الجاذبية  ضد  الجسم  حركة  فيه  تتم  نشاط  أي  فإن  حال  أي  عىل 

 ، الجريRunningف  أو   ،Jogging الهرولة  أو  المشي،  مثل  األرضية 

أو نط الحبل، أو الرياضات الجماعية مثل كرة القدم، والسلة ، واليد 

وكذلك ألعاب المضرب ، يؤدي إىل صالبة وقوة العظام واألوتار التي 

تربط العظام بالعضالت .

 وأما أصحاب اللياقة المنخفضة، أو الذين لديهم عظام رقيقة وهشة، 

فإن البداية يجب أن تكون بممارسة أنشطة ال توقع عبئاً كبيرًا عىل 

العظام، مثل المشي، أو السباحة، أو التمرينات السويدية الخفيفة  

Calisthenics، وبعد اكتساب درجة أعىل من اللياقة يمكن التحول إىل 

التدريبات باستخدام الجسم كمقاومة، أو باستخدام األثقال .

مرض  من  والعالج  الوقاية  مجال  يف  الرياضي  التدريب  فوائد  ومن 

زيادة  يف  الحركي  البدني  النشاط  مساهمة  هي  العظام  هشاشة 

السعرات  أن  كما  الغذاء،  يف  الموجود  للكالسيوم  الجسم  امتصاص 

الحرارية التي يتم حرقها أثناء النشاط، يعطي الفرصة لزيادة كمية 

أو أي مواد  الكالسيوم،  الذي يتم تناوله والذي يحتوي عىل  الغذاء 

أخرى، ُتساعد عىل سهولة ترسب الكالسيوم عىل العظام .

كما وأن نقص أو قلة التدرب ) النشاط والحركة ( يؤدي إىل ضعف 

وهشاشة العظام، فإن التدريب الزائد عن حده يؤدي إىل نقص كبير 

يف نسبة الدهون يف الجسم، ويؤدي يف النهاية إىل مشاكل صحية 

كما هو الحال مع رياضة اإلناث يف سباقات التحمل، أو رياضة الجمباز، 

األدنى  الحد  عن  الجسم  الدهن يف  كمية  نقص  إن  حيث  الباليه،  أو 

المطلوب لصحة الجسم )أي الدهن األساسي ( يؤدي عند اإلناث إىل 

تماماً،  انقطاعها  خالل  من  إما  الشهرية،  العادة  يف  بخلل  اإلصابة 

الشهرية  العادة  المحدد عادًة، والخلل يف  الوقت  أو عدم حدوثها يف 

 ) العظام  ) أي  للكالسيوم وبالتايل إصابتها  العظام  يصاحبه فقدان 

بالهشاشة والضعف بحيث يصبح سهل الكسر .

كما أن هرمون األنوثة اإلستروجين ، هو المسؤول عن حفظ صالبة 

فعالية  زيادة  إىل  يؤدي  الجسم  يف  الهرمون  فوجود  العظام،  وقوة 

عملية ترسب الكالسيوم عىل العظام.

دور النشاط البدني

يف الوقاية والعالج من المرض
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صحة العينين المخاطر
الصحية للنظارات الشمسية

د. راجح سعدي حرب

العينين من خطر األشعة فوق  الشمسية تحمي  النظارات  بالتأكيد، 

استخدامها ضروري يف هذه  وبالتايل  الساطعة،  للشمس  البنفسجية 

يف  مشاكل  من  يعانون  الذين  األفراد  قبل  من  خصوصا  الحاالت، 

فإن  حال  أي  عىل  الساطعة،  الشمس  أشعة  تفاقمها  التي  العينين 

اختيار نوع النظارة وحسب رأي خبراء صحة العينين، يجب أال يكون 

قائماً فقط عىل الموضة »style« لوحده حيث إن لون النظارة يجب 

أخذه يف االعتبار، وذلك عىل ضوء الحقائق التالية:

النظارات السوداء القاتمة جداً »Very Dark«: تؤدي إىل اضطرار   •

بؤبؤ العين Pupil    لالتساع  ) كمحاولة للرؤية بوضوح أكثر 

بسبب التعتيم الشديد الذي تتعرض له( وهذا االتساع يف بؤبؤ 

 Ultra Violet العين، يسمح لألشعة الشمس فوق  البنفسجية

Rays  باختراق أعمق داخل العين، حيث إن عدسات النظارة حتى 

لو كانت قاتمة، ال تستطيع أن تمنع بشكل كامل اختراق األشعة 

وبالتايل  العينين،  إىل  الوصول  ُثمَّ  للعدسة،  البنفسجية  فوق 

اتساع حدقة العينين ) البؤبؤ ( يؤدي إىل زيادة قدرة األشعة فوق  

البنفسجية عىل النفاذ واالختراق بشكل أعمق داخل العينين. 

األسود  الرمادي  وكذلك   »Green« األخضر  اللون  ذات  العدسات   •

أو   ،»»Rose الوردي  اللون  ذات  العدسات  من  أفضل  الخفيف 

.»»yellow األصفر

العدسات الصفراء والبرتقالية خفيفة اللون قد تؤدي إىل ضعف   •

القدرة عىل تمييز األلوانcolor   perception؛ وبالتايل صعوبة 

التمييز بين إشارات المرور الضوئية، مما يعرض السائقين الذين 

يستخدمون هذه األلوان إىل الحوادث عند إشارات المرور.

عدسات النظارة الشمسية السليمة من ناحية صحية، يجب أن   •

تكون من النوع الذي يمتص Absorbعىل األقل 95% من أشعة 

لها  تتعرض  أخرى  إشعاعات  أي  أو  البنفسجية،  فوق  الشمس 

العينيان.

داخل  أو  الظليلة،  األماكن  يف  الشمسية  النظارات  استخدام   •

المنزل، أو مكان العمل؛ يؤدي عىل المدى الطويل إىل نقص 

وخفض قدرة العينين الطبيعية عىل التكيف مع ضوء الشمس 

لفقدان  يؤدي  االستخدام  قلة  قاعدة  ضمن  وذلك  العادي، 

الوظيفة Use it or lose it  والتي تحكم نشاط أعضاء وأجهزة 

الجسم الفسيولوجية، وبالتايل فإن استخدام النظارات الشمسية 

إىل  يؤدي  الستخدامها،  تحتاج  ال  التي  واألماكن  األوقات  يف 

حرمان العينين من فرصة التدريب عىل التكيف الناجح والفاعل 

مع ضوء الشمس الطبيعي.

عند استخدام النظارات أثناء النشاط الرياضي، كما هو الحال يف   •

سباق الدراجة، أو كرة السلة، أو كرة القدم، أو السباحة، احرص 

عىل اختيار نظارات تتمتع بالمواصفات التالية:

 High Impact العدسات المصنوعة من مادة بالستيكية قوية  -1

Plastic، وليس من مادة الزجاج مهما كان قوياً.

اإلطارات مصنوعة أيضاً من مادة صلبة وقوية.  -2

العدسات واإلطار الخاص بهما مشدودين بإحكام لبعضهما البعض.  -3

استخدام مواد مطاطية قوية ومناسبة لحجم الرأس؛ لربط    -4

العدسات بقوة عىل العينين.
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إرشادات لتجنب المخاطر 

الصحية للعدسات الالصقة: 
استخدام العدسات الالصقة Contact lenses أصبح ظاهرة شائعة عند 

مختلف الفئات العمرية تقريباً ومن الجنسين وألسباب مختلفة من 

ضمنها »التجميل« وإعطاء مظهر جميل للعينين، ولهذا السبب فإن 

العدسات  لتأثير استخدام هذه  خاصاًً  الطبية أولت اهتماماً  األوساط 

المخاطر  لمنع  الخاصة  اإلرشادات  ييل  وفيما  العينين،  صحة  عىل 

الصحية الناجمة عن استخدام العدسات الالصقة والتي تنطبق بشكل 

خاص عىل اإلناث:

1. يجب تجنب استخدام أدوات التجميل الخاصة بالعينين والتي 

تكون« مضادة للماء« Water Proof، حيث إن مقدارًا ضئياًل 

منها سوف يتسرب للعين عاجاًل أم آجاًل مما يؤدي إىل احتمال 

الالصقة،  العدسة  ألسفل  جزئياتها  أو  المادة  هذه  تسرب 

من  الخروج  تستطيع  وال  هناك،   Trapped محاصرة  وتصبح 

آالم شديدة ستحدث يف  فإن  الحالة  العدسة ويف هذه  أسفل 

تجميل  مواد  من  المتسربة  المادة  هذه  »انحشار«  منطقة 

العينين المضادة للماء.

2. يف حالة استخدام الزيت يف إزالة الماسكارا Mascara، وتسرَب 

للعين، فإن حالة غشاوة  الزيت والماسكارا(  جزٌء منه )خليط 

العدسة   ( للعين  تحدث   Cloudines الرؤية  يف  وضبابية 

الالصقة(.

أدوات  إزالة  يف  الشروع  قبل  العدسات  نزع  حاالت  يف  حتى   .3

الزيت  جزءًا ضئياًل من  فإن   eye makeup العينيين تجميل 

وبالتايل  العينيين،  يف  يبقى  سوف  إزالتها  يف  المستخدم 

ستحدث حالة عدم وضوح الرؤية عند وضع العدسات الالصقة 

أمام  الضبابية  الحالة  هذه  ستستمر  وعادة  التايل،  اليوم  يف 

العينيين لمدة قد تمتد إىل يوم كامل، أي: 24 ساعة.

ما تسمى بأدوات خطوط العين eye shadow والتي تحتوي   .4

التي تدخل  المادة  عىل مواد خاصة تعمل عىل زيادة تماسك 

يف تركيبتهاFrosted eye shadow تكون عادة تحتوي عىل 

كميات ضئيلة وبسيطة جدًا من مادة الميكا mica، ) وهي 

مواد شبه زجاجية يمكن أن تشطر إىل رقاقات صغيرة تستخدم 

عىل  تحتوي  الماسكارا   ، الوقت  نفس  ويف  كهربائي(  كعازل 

جزئيات بسيطة من النايلون nilon، الخطورة يف هذه المواد 

الداخلة يف تركيب ألeye shadow والماسكارا هو أنها مواد 

التي  المواد  بقية  مثل  للعين،  المائي  السائل  يف  تتحلل  ال 

عند  العين  من  خروجها  يمكن  وبالتايل  السوائل،  يف  تذوب 

للعين من  عملية تطهير  الواقع  والتي هي يف  الدموع  إفراز 

جميع المواد الغريبة التي قد تسبب األذى للعينين، عىل أي 

حال فإن المواد غير القابلة للتفسخ وكذلك الميكا والنايلون، 

عندما تتجمع يف العين منفردة أو مجتمعة، فإنها تسبب آالم 

مبرحة للعينين عند انحصارها تحت العدسة الالصقة، وقيامها 

. Cornea بخدش سطح قرنية العين

وتجنب المخاطر المذكورة أعاله، يكون يف مراعاة ما ييل:  .5

تجنب استخدام أدوات تجميل العينين makeup المضادة   •

للماء، وبالتايل يجب استخدام األنواع التي تذوب يف الماء 

فقط.

يجب وضع العدسات الالصقة قبل استخدام makeup ألن   •

ذلك يؤدي لتجنب وضع تسرب المادة لداخل العين أثناء 

ألـ  وضع العدسة، حيث إن تسرب المواد الداخلة يف تركيب 

makeup حتى لو كان من النوع الذي يذوب يف الماء، يؤدي 

 soft eye contacts الناعمة  الالصقة  العدسات  إتالف  إىل 

وبالتايل تكون هناك حاجة لشراء عدسات جديدة يف كل مرة 

تتسرب فيها أجزاء مادة التجميل لداخل العينين.
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صحة العينين واستخدام الكمبيوتر
فحسب   Technology strikes again ثانية  مرة  تهاجم  التكنولوجيا 

رأي خبراء طب العيون، فإن استخدام الكمبيوتر، وألعاب الفيديو يزيد 

من مشاكل الذين يعانون من أمراض العيون البسيطة، مثل طول 

أو قصر النظر حيث تحاول العينان أن تتكيف الستخدام الكمبيوتر 

التكيف هذه  الواضحة( وخالل عملية  الرؤية  )تحاول مساعدتك يف 

يكون  والذي  الزائد،  والتعب  لإلجهاد  العينان  تتعرض   adaptation

حسب رأي خبراء صحة العيون كما ييل:

لحاالت  يتعرضون   ،  farsightedness النظر  بطول  المصابون   -

تعتيم جزئي وعدم الرؤية الواضحةBlurred vision ، والتعب 

الكمبيوتر  استخدام  أثناء  أكبر  بشكل  العينين  يف  واالجهاد 

مقارنة باألشخاص العاديين أو حتى من يعانون من قصر النظر 

الغريبة  األشياء  رؤية  بإمكانهم  والذين   short sightedness

بوضوح أكثر مقارنة باألشياء البعيدة.

باسم  المعروف  العيون  مرض  من  يعانون  الذين  األفراد   -

Astigmatism )والذي يخل يف قدرة العينين عىل عكس الضوء 

عند  يتعرضون   )Retina( العين  شبكية  عىل  مباشرة  والصورة 

استخدام أجهزة الكومبيوتر، وألعاب الفيديو لحاالت صداع شديد، 

مصحوب بآالم وتعب عام يف الجسم، وهذا بدوره يضيف إىل 

العبء النفسي stress المصاحب الستخدام الكمبيوتر خصوصاً 

إذا كان النجاح يف العمل، يعتمد عىل عدم ارتكاب أخطاء يف 

استخدام الكمبيوتر، بغض النظر عن نوع هذه األخطاء.

االستخدام الطويل ألجهزة الكمبيوتر، وألعاب الفيديو يؤدي إىل   -

والذين ال يعانون  األفراد األصحاء،  العينين، حتى عند  إجهاد 

من مشاكل يف النظر.

درجة  وخفض  لحصر  العيون؛  صحة  خبراء  يقدمها  التالية  النصائح 

اإلجهاد والتعب الذي تتعرض له العينان أثناء استخدام هذه األجهزة:

غرفة  يف   Indirect Sunlight مباشرة  غير  إضاءة  استخدام   •

الكمبيوتر.

حجب ضوء الشمس الزائد المنعكس عىل شاشة العرض باستخدام   •

ساتر خاص لشاشة العرض.

اعمل قدر اإلمكان عىل المحافظة عىل أن تكون خلفية الصورة   •

يف الشاشة screen back ground متعارضة تماماً مع األلوان 

األحرف أو األشياء المعروضة.

لمدة  مؤقتة  راحة  فترة  تأخذ  أن  حاول  ساعتين  استخدام  بعد   •

الجلوس  كرسي  مغادرة  األفضل  ومن  دقيقة(،   15( ساعة  ربع 

عادية،  إضاءة  أي  أو  الشمس،  تدخله  آخر  مكان  إىل  والذهاب 

والقيام بتمرينات إطالة ومرونة للجسم، وبشكل خاص الظهر 

والساقين، والرقبة وأصابع ورسغ اليد »فترة الراحة« هذا يخفف 

اإلجهاد الذي تتعرض له العينان وبقية الجسم أثناء استخدام 

هذه األجهزة.

نصائح متفرقة:

.Adjustable chair استخدام كرسي مناسب لطولك  -

العمل يف مكان work station  يسمح بوضع الـ keyboard  يف   -

مكان مريح لالستخدام بالنسبة لك.

الـ  copy holder يمكن تعديله Adjustable  حيث  استخدام   -

 reference copy يساعد هذا النوع عىل وضع النسخة األصلية

قريباً من الشاشة screen ، حيث يخفف هذا اإلجراء من اإلجهاد 

الناجم عن كثرة تحريك الرأس والعينيين ما بين النسخة األصلية 

وشاشة العرض.
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