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القرى القديمة في منطقة عسير جميلة برسمها المعماري، وتراثها 

العمراني الفريد بما تحويه من زخارف ونقوش وألوان ورسومات باعثة 

للفرح واالحتفال بالحياة،فجمعت بين جمال البناء وروعته وتماسكه. 
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االفتتاحية

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبيه الكرمي.. وبعد؛

تظل املنابر الإعالمية م�سعاًل هامًا ومنارة م�سيئة يف �سناعة الوعي وبناء املعرفة وت�سكيل العقل والوجدان، وتكوين البنية الثقافية 

التي متثل قوة الدفع الأوىل لكل تنمية؛ فال ميكن ت�سور  اأي تنمية اقت�سادية اأو علمية اأو اجتماعية مبعزل عن التنمية الثقافية، ول 

�سبيل اإىل التنمية الثقافية اإل بالقراءة والراأي والطالع والبحث. وتبقى امل�سوؤولية تالحق املوؤ�س�سات الأكادميية لتتحمل اأدوارها يف 

هذا الإطار، فاإن دورا مهمًا واأ�سياًل من اأدوار ها يكمن يف اجلانب الثقايف والتنويري.

واإذ ت�ست�سعر عمادة الربامج التح�سريية اأهمية م�ساركتها يف ر�سالة الثقافة والتنوير التي تتحمل جانبا منها جامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية على عاتقها، فقد تكونت لدى العمادة رغبة ملحة يف اإ�سدار ثقايف متنوع يحرتم الراأي العقالين وينحاز للدار�سة 

اجلادة، يقبل التنوع والختالف يف اإطار من الأهداف املن�سبطة، واحلرية امل�سوؤولة.

ومن ثم جاءت جملة اأ�سداء لتن�سر الروؤى الطموحة، والأفكار الهادفة، والدرا�سات اجلادة، وتفتح الباب لكل الآراء، والأفكار  الأدبية 

والعلمية والفنية والتقنية، يف حماولة لن�سر حالة متوقدة من الإ�ساءة املعرفية. 

واهلل املوفق،،،            

افتتـاحية العـدد
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله الكريم محمد بن 

عبد اهلل وبعد؛

تتحمل  تظل  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  فإن 

مسؤوليتها بشرف، وتؤدي دورها باعتزاز،  انطالقًا من رسالتها الهادفة 

وتحقيقا ألهدافها الواعية، فمما ال ريب فيه أن أحد أهم أدوار  الجامعات 

بما  الوعي،  مساحة  وزيادة  الرسالة  نشر  هو  التعليمية   والمؤسسات 

تقدمه للطالب والطالبات والمجتمع بصفة عامة.

ثقافة  صناعة  على  قادرة  مستنيرة،  إعالمية  لمنابر  بحاجة  نظل  لكننا 

وصقل  الشخصية،  بناء  هدفها  والرصانة  بالتنوع  تتسم  أكاديمية 

الوجدان، وتوجيه السلوك، كما نتطلع إلى إيجاد مساحة للكتابة والتعبير  

والمجتمع  عامة،  المجتمع  يخدم  الذي  المسؤول  والرأي  الفكرة  عن 

األكاديمي خاصة.

البرامج  عمادة  تطلقها  التي  البادرة  هذه  في  التفاؤل  ليحدوني  وإنني 

التحضيرية التي تعودنا منها على المبادرات الجادة والطموحة التي تخدم 

الجامعة وتساهم في تحقيق تطلعاتها؛ لذا فأنا أعلق على هذه المجلة 

الكثير من التوقعات، وأتطلع  لمزيد من التوفيق والتميز لعمادة البرامج 

قادتها،  ويوفق  البالد  هذه  يحفظ  أن  شأنه  جل  اهلل  سائال  التحضيرية،  

ويديم عليها نعمة األمن واألمان.

كلمة مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )بالنيابة(

د.فوزان بن عبدالرحمن الفوزان
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انطالق المرحلة الثالثة 
لبرنامج خادم الحرمين 

لالبتعاث الخارجي

التعـليم الدكتور د.عزام بن حممد الدخيل عن  اأعلـن وزير 

انطالق املرحلة الثالثــة لربنامــج خادم احلرمني ال�ســريفيـن 

لالبتعـاث اخلارجــي وظيفتك وبعثتك، يف اآلية جديدة تنتهي 

ب�سمان فر�ص العمل للمبتعثني بعد تخرجهم مبا�سرة.

وظيفتك  برنامج  �سمن  10اآلف  فر�سة  على  التقدمي  وبداأ 

بلـغت فر�ص  التي  الثالثـة  املـرحلة  الأوىل من  لل�سنة  وبعثتك 

البتعـاث فيها حتى الآن 43600 فر�ســة. 

بن  نا�سر  الدكتـــور  للبعـثات  التعليم  وزارة  وكيل  واأو�ســح 

اأن التخ�س�سـات يف هـذه املرحلة حددتها  حممــد الفوزان، 

معها،  التوقيع  مت  التي  التوظيف  جهات  احتياجات  طبيعة 

اأتاح  ما  وهو  خمتلفة،  حكومية  وهيئة  موؤ�س�سة   14 و�َسِملت 

فر�سًا متعددة من التخ�س�سات النوعية التي تهدف اإىل نقل 

ملء  ت�سمن  البتعاث،  دول  من  جديدة  ومعلومات  معارف 

الوظائف التي مت التفاق عليها مع تلك اجلهات. 

وبنينّ اأن هذه املرحلة �سهدت تو�سعًا يف املراحل الدرا�سية؛ حيث 

اأتاحت -لأول مرة- الفر�سة لدرا�سة الدبلومات التقنية والفنية 

بجميع اأنواعها؛ �سواء بعد الثانوي اأو الدبلوم املتو�سط، الذي 

اأو  البكالوريو�ص)�سنتني(”التج�سري”،  درجة  لإكمال  يهدف 

الدبلوم بعد البكالوري�ص. 

ذي  عن  تو�سعًا  �سهدت  البكالوريو�ص  مرحلة  اأن  اإىل  واأ�سار 

قبل؛ فِعَو�سًا عن القت�سار على العلوم الطبية يف املرحلتني 

التخ�س�سات  مــن  العديد  يف  املــجــال  فتح  مت  ال�سابقتني، 

أخبار وفعاليات
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الهند�سية التي حتتاجها التنمية يف اململكة.

واأو�سحت وزارة التعليم يف بيان �سحايف، اأن ال�سروط الواجب 

توافرها يف املتقدمني تتمثل يف اأن األ يزيد عمر املتقدم ملرحلة 

على  احل�سول  على  مي�ص  ومل  عــامــًا،   22 على  البكالوريو�ص 

ال�سهادة الثانوية العامة اأكرث من ثالثة اأعوام، كما لن يحالف 

احلظ املتقدمني ممن ح�سلوا على معدل تراكمي عام اأقل من 

90 يف املئة اأو ما يعادلها، اإ�سافة اإىل احل�سول على درجة ل تقل 

عن 80 يف املئة يف اختباري القدرات، والتح�سيلي يف ن�سختهما 

العربية اأو الإنكليزية، اأو من طريق اأنظمة الختبارات املحو�سبة.

وبينت اأن ال�سروط الواجب توافرها لدرجة املاج�ستري ت�سمل 

احل�سول  على  مي�سي  واأل  عامًا،   27 املتقدم  عمر  يكون  اأن 

يكون  واأن  اأعــوام،  اأكرث من خم�سة  البكالوريو�ص  �سهادة  على 

يقل عن )2.75 من  ا فما فوق، ومبعدل ل  التقدير جيد جدًّ

يف  مياثلها  ما  اأو   ،)100 من   80( اأو   )5 من   3.75( اأو   )4

ال�سهادات الأجنبية.

الدكتوراه  ملرحلة  للمتقدمني  ال�سرتاطات  اأن  اإىل  واأ�سارت 

على  احل�سول  وعمر  عامًا،   35 على  العمر  يزيد  األ  تت�سمن 

�سهادة املاج�ستري مب�سي خم�سة اأعوام على الأكرث، واأن يكون 

ا فما فوق، و مبعدل ل  التقدير يف مرحلة املاج�ستري جيد جدًّ

يقل عن )2.75 من 4( اأو )3.75 من 5( اأو )80 من 100( 

اأو ما مياثلها يف ال�سهادات الأجنبية.

�سرطًا  املرحلة  هذه  يف  للمتقدمني  ا�ستحدثت  باأنها  واأفــادت 

جديدًا موحدًا يف كل الدرجات العلمية والذي يتوافق وم�سمى 

هذه املرحلة »وظيفتك وبعثتك« وهو حتقيق املتطلبات اخلا�سة 

جلهة التوظيف يف هذه املرحلة، اإذ كانت �سابقًا حتدد بع�ص 

الإعالن عنها  والتي كان  املقاعد لالبتعاث من هذه اجلهات 

والختبارات  ال�سخ�سية  املقابالت  رغم  على  ا�ستحياء  على 

يجتاز  باأن  املعجزة  ح�سول  حال  ويف  التعجيزية،  التحريرية 

باملر�ساد  النهائي  الفرز  عقبة  تبقى  العقبات  تلك  املتقدم 

لتبقى هذه املقاعد للموؤهلني من اأ�سحاب الوا�سطة بعيدًا عن 

العدل وال�سفافية.

بال�سفافية  ميتاز  وبعثتك«،  »وظيفتك  برنامج  اأن  واأو�سحت 

التزام  اإىل  اإ�سافة  ال�سروط واملتطلبات،  العالية والو�سوح يف 

اجلهات امل�ساركة بالتوظيف فور انتهاء املتقدم من الدرا�سة، 

ي�ساعد  اإذ  اإيجابية،  ومعنوية  نف�سية  اأبعادًا  للربنامج  اأن  كما 

التوظيف على زيادة ال�ستقرار ويحفز التفوق ويدعم الطموح 

لدى الطالب املبتعث لي�ساعد يف التغلب على �سغوط البعد عن 

والتقاليد  والعادات  الدين  اإىل حاجز  اإ�سافًة  والأهل،  الوطن 

والتعليمات  بالأنظمة  واجلهل  اليومية  التعامالت  و�سعوبة 

وفهم اللغة خ�سو�سًا يف البداية. 

أخبار وفعاليات
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الإر�ــســادي  الربنامج  التح�سريية  الــربامــج  عمادة  اأقــامــت 

بها  يــدر�ــص  الــتــي  الكليات  يف  الــعــمــادة  لــطــالب  التعريفي 

الطالب،  وُعر�ص خالل اللقاء الفيلم الإر�سادي على الطالب 

فوا  ف الطالب على النظام اجلامعي، وتعرنّ امل�ستجدين، وتعرنّ

البنود  اأهــم  لهم  و�سرح  التح�سريية،  الربامج  عمادة  على 

التخ�س�سات  يف  الت�سكني  طريقة  مثل  التنظيمية  باللوائح 

املعدل  ح�ساب  وطريقة  التح�سريي،  الربنامج  انتهاء  بعد 

كما  املــقــررات.  جلميع  احلرمان  ح�ساب  واآلية  الرتاكمي، 

املنا�سب  بال�سلوك  اللتزام  �سرورة  على  الطالب  على  نبه 

اجلامعي  احلــرم  داخــل  التدخني  كعدم  اجلامعي  للطالب 

وبيان لئحة العقوبات اخلا�سة بذلك. ويف ختام  الربنامج 

ا�ستف�ساراتهم  على  لالإجابة  الطالب  مع  مفتوح  لقاء  اأقيم 

فيما يتعلق بالربامج التح�سريية، والنظام اجلامعي،علمًا 

وتعريفهم  الطالب،  توعية  اإىل  يهدف  الربنامج  هذا  باأن 

مع  التح�سريية  الربامج  عمادة  ودور  اجلامعية،  باملرحلة 

الطالب امل�ستجدين، وتو�سيح دور ق�سم الإر�ساد الأكادميي 

يف العمادة، ومكاتب الإر�ساد الأكادميي يف الكليات للطالب 

امل�ستجدين، واخلدمات التي تقدمها لهم، وتعريف الطالب 

الربامج  وعمادة  باجلامعة،  اخلا�سة  والأنظمة  باللوائح، 

الطالب  لدى  العتمادي  التفكري  منط  وتغيري  التح�سريية 

اإىل العتماد على الذات. كما مت ال�ستماع ل�سكاوى الطالب، 

وامل�ساكل التي واجهتهم خالل الفرتة ال�سابقة من الف�سل 

ف الطالب  الدرا�سي احلايل لإيجاد احللول املنا�سبة، وتعرنّ

من خالل الربنامج على جميع التخ�س�سات املتاحة داخل 

كل م�ساٍر من م�سارات الربامج التح�سريية، واآلية الت�سكني 

يف التخ�س�سات.    

البــرنـــامـــج اإلرشادي التعريفي 
للـطــالب الـمـسـتــجـديــن

أخبار وفعاليات
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اأقامت عمادة الربامج التح�سريية بجامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية برناجمًا تدريبيًاحتت عنوان: »متيز الأداء 

الرجال  من  بها  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  املهني«  والإبـــداع 

ذته  والن�ساء، وذلك ملدة ثالثة اأيام ، والربنامج التدريبي نفَّ

�سركة توجهات م�سرتكة للتعليم والتدريب بالتعاون مع �سركة 

اخلليج للتعليم والتدريب.

ا�ستخدام  هــي:  حمــاور  خم�سة  على  الربنامج  ا�ستمل  وقــد 

التقنية يف التدري�ص اجلامعي، واأخالقيات الأ�ستاذ اجلامعي، 

ومعايري اجلودة يف العملية التدري�سية، وكيف تكتب م�سروعًا 

بحثيًا تناف�سيًا، والتخطيط الإ�سرتاتيجي اجلامعي.

بن  عبدالرحمن  د.  التح�سريية  الربامج  عميد  �سرح  وقد 

�سليمان النملة اأن ع�سو هيئة التدري�ص هو اأحد اأهم حماور 

العملية التعليمية، واأن الرتقاء مب�ستواه املعريف واملهاري من 

�ساأنه اأن ينعك�ص ب�سورة وا�سحة على املخرجات التعليمية؛ 

طويلة  تدريبية  حزم  اإجــراء  على  حتر�ص  العمادة  فاإن  لذا 

ب�سفة  التدري�سي  كادرها  مب�ستوى  الرتقاء  اأجل  من  املدى 

مت�سلة. واأ�ساد »د.النملة« مب�ستوى تنفيذ الربنامج التدريبي 

الـ  حاجز  جتاوز  عن  اأ�سفر  الربنامج  تقييم  اأن  اإىل  م�سريًا 

90% من حيث تقييم املحتوى العلمي املقدم والأداء التنظيمي 

تفاعاًل  �سهد  التدريبي  الربنامج  اأن  موؤكدًا  التدريب،  وبيئة 

واحلــوارات  املناق�سات  عك�سته  املتدربني،والذي  من  مثمرًا 

البناءة التي �سهدهاالربنامج.

لالحتياجات  وفقا  ـــدَّ  ِع
ُ
اأ مت  الربنامج  اأن  »د.النملة«  ونــوه 

للتدريب،  كمحاور  وحتديدها  قيا�سها  مت  التي  التدريبية 

واأ�سار اأن الربنامج و�سعت له عدة اأهداف متثلت يف تطوير 

الأكادميي  بالعمل  والرتقاء  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  قدرات 

با�ستخدام م�ستويات متوازية من جوانب العملية التعليمية، 

من  املــزيــد  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لإك�ساب  تتجه  والــتــي 

م�ستواهم  رفع  ت�سهم يف  التي  واملعارف  واملهارات  اخلربات 

تعليمية  اأدوار  على  ــالع  لــالطِّ ا�ستعدادهم  وتنمية  املهني 

باملتدربني  الــو�ــســول  اإىل  الــربنــامــج  هــدف  كما  ــدة.  جــدي

الأداء  احرتافية  مــن  متقدمة  م�ستويات  اإىل  واملــتــدربــات 

الرتكيز  مع  املختلفة،  اجلامعية  امل�ستويات  مع  التدري�سي 

ب�سفة اأ�سا�سية على الربامج التح�سريية.

وك�سف«د.النملة« عن اأن برامج التنمية املهنية التي تقدمها 

بها  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  التح�سريية  الربامج  عمادة 

�سوف ت�سهد فياملرحلة املقبلة نقلة نوعية وتخ�س�سية ممتدة 

املهني  الأداء  من  متقدمة  مراحل  ت�ستهدف  منطية،  وغري 

يف  ودعمها  اجلامعة  قيادة  توجيهات  موؤكدًا  وال�ست�سرايف، 

تبني هذا الجتاه يف تنمية اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص.

تحت عنوان »تميز األداء واإلبداع المهني«
 للكادر التدريسي بها

ً
 تدريبيا

ً
عمادة البرامج التحضيرية تقيم برنامجا

تحت عنوان »تميز األداء واإلبداع المهني«
 للكادر التدريسي بها

ً
 تدريبيا

ً
عمادة البرامج التحضيرية تقيم برنامجا

أخبار وفعاليات
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الربامج  بعمادة  الت�سال  مهارات  ق�سم  اأ�سدر 

للم�سطلحات  ومرئية  �سوتية  ن�سخة  التح�سريية 

الت�سالية باللغة الإجنليزية ،وقد نفذها م�سرف 

التدري�ص  هيئة  اأعــ�ــســاء  اأحـــد  مب�ساركة  املــقــرر 

هذا  ،ويــاأتــي  الأم«  »لغة  بها  الناطقني  بالعمادة 

م�ستوى  تطوير  يف  العمادة  من  حر�سًا  الإ�ــســدار 

ق�سم  اأ�ساف  كما   ، اأدائهم  من  والرفع  الطالب 

مهارات الت�سال عرب ال�سحابة الإلكرتونية »غوغل 

درايف« خدمة تقوم على ا�ستقبال الأ�ستاذة لأعمال 

من  »الفيديو«  العملي  بالتطبيق  اخلا�سة  الطالب 

ق�سم  عــدل  وقــد  وتقييمها.  عليها  الطـــالع  اأجــل 

قدمت  فــقــد  املــنــهــج  تنظيم  التــ�ــســال  ــارات  ــه م

والكتابة  واحلديث  والــقــراءة  ال�ستماع  مهارات 

يف  ال�سابق  يف  كونها  من  بــدًل  الف�سل  بداية  اإىل 

يف  ي�ساهم  ممــا  الكتاب  مــن  املــتــاأخــرة  الف�سول 

عليها  والتدريب  املــهــارات  هــذه  الطالب  اإك�ساب 

تفا�سيل  يخدم  الذي  النظري  الإطار  اإىل  اإ�سافة 

هذه املهارات املهمة للطالب. 

مهارت االتصال 
والمصطلحات اإلنجليزية

مهارت االتصال 
والمصطلحات اإلنجليزية

أخبار وفعاليات

تحت عنوان »تميز األداء واإلبداع المهني«
 للكادر التدريسي بها

ً
 تدريبيا

ً
عمادة البرامج التحضيرية تقيم برنامجا

تحت عنوان »تميز األداء واإلبداع المهني«
 للكادر التدريسي بها

ً
 تدريبيا

ً
عمادة البرامج التحضيرية تقيم برنامجا
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نادي البرامج التحضيرية يقدم 
أنشطة وبرامج متنوعة  للطالب

الثقافية  والعالقات  الروابط  وتوثيق  الأداء  تطوير  �سمن 

الطالب  بني  ودعمها  والفنية،  والريا�سية  والجتماعية 

ينظم  املحلي.  واملجتمع  واجلامعة  العمادة  يف  واملدربني 

الإثرائية  الربامج  من  جملة  التح�سريية  الربامج  نادي 

والأن�سطة والأندية املتنوعة لطلبتها؛ لتحقيق اجلودة  يف بناء 

الأن�سطة  تقدم  حيث  املعا�سر،  للطالب  املتزنة  خ�سية  ال�سنّ

مهارات  هيئة  على  امل�ستهدفة  للفئات  الرتبوية  والربامج 

امل�ستمرين،  والتدريب  التعلم  على  تعتمد  جاذبة  تطبيقية 

أخبار وفعاليات
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– احلا�سب  – الريا�سيات  وذلك من خالل نوادي ) اللغة الإجنليزية 

الآيل – املهارات – العلوم (.

و قد حظي هذا النادي باهتمام وعناية من العمادة لتحقيق عدة اأهداف 

اأهمها تر�سيخ القيم الجتماعية؛ كالتعاون، واملناف�سة ال�سريفة، واحلوار 

الطالبية  واملواهب  املهارات  واكت�ساف  الآخــر،  الــراأي  واحــرتام  اء  البننّ

والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه ال�سليم خلدمة الفرد  واملجتمع، 

اإ�سافة اإىل الرتقاء والهتمام بالطالب اأكادميًيا واجتماعًيا وترفيهًيا، 

وتدريب الطالب على التفكري الإيجابي حلل امل�سكالت التي تواجههم، 

الربامج  جميع  يف  الطالب  من  قــادة  اإعـــداد  يف  الإ�سهام  جانب  اإىل 

الإثرائية وتدريب زمالئهم م�ستقبال.

الرحمن  عبد  الدكتور  التح�سريية  الربامج  عميد  اأو�سح  ال�ساأن  وبهذا 

ال�سفية من  الأن�سطة  غري  و  الإثرائية  الربامج  اأن  النملة  �سليمان  بن 

اأهم العوامل امل�ساعدة يف تنمية املهارات ال�سخ�سية و الأكادميية لدى 

ما  اجلــوانــب  هــذه  التح�سريية  الــربامــج  ــت عمادة  اأول قد  و  الــطــالب، 

ت�ستحقه من عناية من خالل اإن�ساء “ نادي الربامج التح�سريية”

أخبار وفعاليات
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الإمــام  بجامعة  التح�سريية  الــربامــج  عــمــادة  تنظم 

الربامج  مــن  جمموعة  الإ�سالمية  �سعود  بــن  حممد 

امللتحقني  والــطــالــبــات  لــلــطــالب  املكثفة  الــتــدريــبــيــة 

هـ   1437-1436 الــعــام  لهذا  التح�سريية  بالربامج 

والذين يتجاوز عددهم 8000 طالب وطالبة، و�ست�سمل 

بعناية منها:   املعدة   الربامج  الــدورات عددًا من  هذه 

برنامج الطريق اإىل اجلامعة ، وتنمية مهارات التفكري 

الدرا�سة  ومهارات  والتخطيط،  الطالب،  لدى  العليا 

ومــهــارات  التح�سريية،  الــربامــج  لطالب  الأ�سا�سية 

الت�سال،  الريا�سيات، ومهارات  الإبداعي يف  التفكري 

القرار،   اتخاذ  على  والــقــدرة  امل�سكالت  حل  وكيفية 

من  فــريــق  بتنفيذها  ويــقــوم  ال�سحابية،  واحلو�سبة 

من�سوبي العمادة  من املتخ�س�سني يف جوانب القيادة 

والإبداع و التنمية الب�سرية  وتطوير الذات . وتنفذ هذه 

الربامج  التدريبية  ح�سب معايري عاملية ليكون الطالب 

اقتدار  بكل  املهارات  تلك  من  متمكنًا  العام  نهاية  يف 

ومن ثم يكون موؤهال على نحو اأف�سل للدرا�سة اجلامعية 

وللحياة العملية بعد تخرجه.

ح هذا ال�ساأن عميد الربامج التح�سريية الدكتور  وو�سنّ

عبد الرحمن بن �سليمان النملة قائاًل :

»تاأتي  مثل هذه الدورات انطالقًا من اأهداف الربامج 

مهارات  و�سقل  تعزيز  اإىل  ت�سعى  التي  التح�سريية 

التفكري العتمادي لدى الطالب  الطلبة وتغيري منطية 

والتفكري  الـــذات،  على  والعتماد  ال�ستقاللية،  نحو 

الإبداعي، و�سوًل اإىل الهدف ال�سرتاتيجي الذي يتمثل 

التاأ�سي�ص  خــالل  مــن  اجلامعة  خمــرجــات  جتويد  يف  

للحياة  وتهيئتهم  والطالبات  للطالب  واملهاري  العلمي 

اجلامعية التي يتطلبها �سوق العمل م�ستقباًل«

ضمن البرامج اإلثرائية  

عمادة البرامج التحضيرية تنظم دورات تدريبية لطلبتها

أخبار وفعاليات
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بن  عبدالرحمن  الدكتور  التح�سريية  الربامج  عميد  د�سن 

�سليمان النملة موقع » مدونة طالب وطالبات عمادة الربامج 

 )www.ppd-imam.com( الرابط  »على  التح�سريية 

من  والطالبات  الطالب  اأنامل  تخطة  ما  فيها  ُيدون  ،والتي 

خواطر ومقالت وكتابات وق�سائد،وُت�ستقبل هذه امل�ساركات 

 )ppd.imam2015@gmail.com( املدونة  بريد  على 

حيث يكتب املُ�سارك ا�سمه وم�ساره الدرا�سي.

واأ�سار د.النملة اإىل اأن هذه املدونة �ستتيح للطالب والطالبات 

�سقل مواهبهم وتنميتها يف جمال الكتابة الأدبية والعلمية، 

درجة  اإىل  للو�سول  ال�سريفة  املناف�سة  اإىل  �ستدفعهم  كما 

متقدمة من التميز والإبداع.    

تدشين مدونة 
طالب وطالبات التحضيرية

أخبار وفعاليات
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�سارك طالب عمادة الربامج التح�سريية يف الدورة التاأ�سي�سية 

للك�سافة واملقامة مبقر املع�سكر الك�سفي باجلامعة، وقد اأعدت 

حيث  ال�سحية  الثقافة  ق�سم  يتابعه  ك�سفياًّ  فريقًا  العمادة 

�سارك فيه اأكرث من خم�سني طالبًا، ويعد الن�ساط الك�سفي 

اأ�سرف  وقد  العمادة  تقيمها  التي  الريا�سية  الأن�سطة  من 

على هذا الن�ساط الدكتور: �سالح م�سعد ُعبادة حيث اأقام 

ندوة بعنوان تف�سري الوعد والقانون الك�سفي حلث الطالب 

الطالب  يكون  اأن  مبادئه  من  الذي  الك�سفي  بالوعد  للعمل 

وموؤدبًا،  ودودًا  له،  لوطنه حمبُا  ونافعًا  و�سادقًا،  خمل�سًا، 

واأن يكون ب�سو�سًا، مقت�سدًا نظيفًا، و�سجاعًا.

القادمة  الأ�سابيع  يف  بالعمادة  الك�سفي  الفريق  و�سينفذ 

ك�سفية  ورحــالت  اجلامعة،  وخــارج  داخــل  تطوعية  اأعماًل 

للطالب املتميزين

 

مشاركة الفريق الكشفي 
في »الدورة التأسيسة« للجوالة

أخبار وفعاليات
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عمادة  مع  بالتعاون  التح�سريية  الــربامــج  عمادة  اأقــامــت 

القيادية  »املــهــارات  يف  تدريبية  دورة  ــــداع  والإب املوهبة 

�سمن  تاأتي  والتي  العمل«،  �سوق  يتطلبها  التي  الأ�سا�سية 

طالب  عند  الوعي  رفــع  اإىل  يهدف  الــذي  براعة  م�سروع 

والإ�سهام  الأعــمــال،  قــيــادة  جمــال  يف  اجلامعة  وطالبات 

الدرا�سة  مرحلة  خالل  لديهم  القيادية  الكفاءة  تعزيز  يف 

واثقة  بخطى  ال�سري  يف  البدء  على  مل�ساعدتهم  اجلامعية 

�سمن  ياأتي  امل�سروع  ذلك.وهذا  بعد  الوظيفي  طريقهم  يف 

حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي  املجتمعية  املبادرات  من  جمموعة 

اأدوات  من  متكينه  خالل  من  الب�سري  العن�سر  يف  التنمية 

املعرفة واملهارة للو�سول اإىل مواقع النجاح املتقدمة.

قيادة األعمال لطالب التحضيرية

أخبار وفعالياتأخبار وفعاليات



مجــلــة أصـــداء    العدد األول18

تنظم عمادة الربامج التح�سريية تناف�ساًّ علمياًّ بني طالب 

العلمي  البحث  اإعــــداد  مــهــارة  يف  التح�سريية  الــربامــج 

فقد  التعلم«.  مهارات  بحثية يف  ورقة  »اأف�سل  م�سمى  حتت 

احلاجة  الطالبي  للمجتمع  الواقعية  املتابعة  نتائج  اأظهرت 

الطالب  اأداء  ت�ساعد يف حت�سني  و�سائل جديدة  اإيجاد  اإىل 

يحقق  العلمي  التناف�ص  اأن  يتبني  وبذلك  املعرفة،  لكت�ساب 

العلوم  ومنها  الــعــلــوم،  جميع  يف  ومفيدة  اإيجابية  نتائج 

الطبية والتطبيقية والإدارية والإن�سانية واللغوية، وانطالقًا 

التي  التعلم،  مهارات  ق�سم  مبادرة  كانت  الأهمية  هذه  من 

اقرتاح  خالل  من  العلمي،  التناف�ص  قيم  جت�سيد  يف  تتمثل 

الفكرة وتب�سيطها، واإعطاء جميع الطالب فر�سة مت�ساوية 

ال�سرتاك  عملية  وتنظيم  العلمي،  التناف�ص  يف  لال�سرتاك 

يف التناف�ص، وحتكيم الأوراق البحثية املقدمة من الطالب 

ح�سب معايري حمددة، وتخ�سي�ص حوافز ت�سجيعية تتنا�سب 

مع اجلهود املبذولة يف اإعداد الورقة البحثية.

بل  تنفيذها  يف  جديدة  لي�ست  البحثية  الورقة  اأن  ويت�سح 

التعلم  التدري�سية ملقرر مهارات  هي مطلوبة �سمن اخلطة 

يزيد  ل  الطالب  من  جمموعة  به  يقوم  جماعي  عمل  وهي 

عددهم عن )5( طالب ي�سرتكون يف اإجراء الورقة البحثية، 

مقرر  درجــات  �سمن  درجــات  البحثية  للورقة  وخم�س�ص 

الورقة  يف  الطالب  اأداء  م�ستوى  ولرفع  التعلم.  مــهــارات 

البحثية املقررة م�سبقًا يجرى التناف�ص العلمي بني الطالب 

تناف�ص  اإن  حيث  طــالــب.   )2726( عــددهــم  يبلغ  الــذيــن 

اأهــدافــًا  يحقق  البحثية  الــورقــة  اإعـــداد  جــودة  يف  الطالب 

متعددة ومتنوعة ملقرر مهارات التعلم ب�سفة عامة، والورقة 

اأ�س�ص  تر�سيخ  الأهــداف  اأهم  ومن  خا�سة  ب�سفة،  البحثية 

التناف�ص العلمي بني الطالب وحت�سني اأداء الطالب لكت�ساب 

والو�سول  الطالب،  بني  اجليدة  العالقات  واإقامة  املعرفة، 

الــذاتــي،  والتعلم  الــوقــت،   واإدارة  امل�ستقبل  اأهـــداف  اإىل 

امل�سكالت،  وحل  والتلخي�ص  والقراءة  الإبداعي  والتفكري 

واأع�ساء  الطالب  بني  العلمي  والتوا�سل  القرارات،  واتخاذ 

ذلك  �سوء  ويف  وجتــويــده.  العمل  واإتــقــان  التدري�ص،  هيئة 

يجري الإعالن عن اإقامة التناف�ص العلمي بني الطالب من 

خالل الو�سائل املتاحة وعن طريق اأع�ساء هيئة التدري�ص ثم 

ير�سح ورقتان بحثيتان لكونهما اأف�سل عمل من كل �سعبة يف 

مهارات التعلم وُتقيَّم من قبل جلنة حمكمة لتحديد اأف�سل 

ورقة بحثية واحدة لكل �سعبة باعتبارها فائزة يف التناف�ص 

واعتبارها  اجلميع  اأف�سل  اختيار  ثم  ال�سعبة  م�ستوى  على 

اأ�سحاب  الطالب  جمموعة  ومينح  الأوىل  باملرتبة  الفائزة 

املراكز الأوىل لكل �سعبة حوافز ت�سجيعية منا�سبة. 

تنافس علمي للطالب 
على أفضل ورقة بحثية للطالب

أخبار وفعاليات
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عمادة  “نقاء”  التدخني  ملكافحة  اخلريية  اجلمعية  مت  َكرَّ

ال�سمو  �ساحب  رعاه  الذي  احلفل  يف  التح�سريية  الربامج 

رئي�ص  �سعود  اآل  م�ساري  بن  عبداهلل  بن  في�سل   . د  الأمــري 

اجلمعية  �سرف  وع�سو  والتقومي  للقيا�ص  الوطني  املركز 

للجمعية  الــعــام  املــديــر  وقــال  الــتــدخــني،  ملكافحة  اخلــرييــة 

ياأتي  التكرمي  اأن  املعيوف:  �سليمان  بــن  حممد  الأ�ــســتــاذ: 

“ريا�ص  م�سروع  برامج  جميع  تنفيذ  من  النتهاء  مبنا�سبة 

بال تدخني” واملدرجة لعام 2014م بنجاح، وتد�سني الربامج 

امل�ساريع  اإدارة  اأن  اإىل  م�سريا   ، 2015م  لعام  اجلــديــدة 

عرفانا  مل�ساريعها  الداعمني  تكرمي  على  تعودت  باجلمعية 

جلهودهم الكبرية يف اإجناح براجمها واأن�سطتها.

التدخني   ملكافحة  اخلــرييــة  اجلمعية  اأن  بالذكر  اجلــديــر 

التدخني،  ملكافحة  برناجمًا  نفذت  العمادة  مع  وبالتعاون 

ا�ستمل  كما  العمادة،  لطالب  متنقل  معر�ص  على  ا�ستمل 

الدكتور:  قدمها  التدري�ص،  هيئة  لأع�ساء  عمل  ور�سة  على 

التدخني،  ملكافحة  اخلريية  اجلمعية  من  حمادة”  “كمال 
العمادة  وطـــالب  الــتــدريــ�ــص،  هيئة  اأعــ�ــســاء  فيها  و�ــســارك 

وكانت حماورها تتحدث عن اأ�سباب وقوع ال�سباب يف براثن 

التدخني، وع�سف ذهني  التدخني، وقناعات الطالب حول 

لالأفكار، والربامج التوعوية للطالب، والإعالمية للمجتمع، 

وُتعُد هذه الربامج �سمن حزمة من الربامج التي �ستنفذ بني 

العمادة وجمعية نقاء .

جمعية مكافحة التدخين 
كرم عمادة البرامج التحضيرية

ُ
ت

أخبار وفعاليات
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انطالق البرنامج التعليمي 
»عيادة الرياضيات«

انطلق الربنامج التعليمي لق�سم الريا�سيات بعمادة الربامج 

من  لقلق   « �سعار  حتت  الريا�سيات«  »عيادة  التح�سريية 

التح�سيلي  امل�ستوى  رفــع  اإىل  يهدف  ــذي  وال الريا�سيات« 

للطالب مبقرر الريا�سيات، وتنمية الجتاهات الإيجابية نحو 

درا�سته،واأتيح الت�سجيل لطالب العمادة، علمًا باأن الربنامج 

يقدمه نخبة من اأ�ساتذة مقرر الريا�سيات بالعمادة ويخدم 

هذا الربنامج م�سار العلوم التطبيقية وم�سار العلوم الإدارية 

وفق اجلدول الآتي :

الزمناليومرمز المقررالمسار
8.15-9.15 �سباحًامن الأحد اإىل اخلمي�ص050العلوم التطبيقية 1

8.15-9.15 �سباحًامن الأحد اإىل اخلمي�ص060العلوم التطبيقية 2

2.00-3.15 بعد الظهرمن الثنني اإىل اخلمي�ص016العلوم الإدارية

أخبار وفعاليات
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كثيرة تلك الدراسات والبحوث التي تناولت مفهوم األمن الفكري، وتعرضت له باتجاهات ومداخل مختلفة؛ 
لكنني ال أتفق مع كثير منها؛ إذ تضع مفهومًا لألمن الفكري باعتباره سياجًا مانعًا يحجب األفكار من الوصول 
لألفراد، وهذا ربما نظريًا يمكن تحقيقه؛ لكنه عمليًا يصعب تنفيذه. ففي عصرنا الحالي ال تستطيع أن تمنع 
المعلومة والفكرة من الوصول للناس، فأضحت المعلومة متاحة في كل مكان، والفكرة ليس بينها وبين 
العقول حاجزاً، ولقد اجتهدت الكثير من الدول في منع وصول األفكار لشعوبها، لكنها اجتهادات أحبطها 

الفشل، وأعيتها الحيل، وبات تحقيق األمن الفكري معضلة تواجه األفراد والمجتمعات.

األمن الفكري: 
مستويات التفكير واتجاهات التطبيق 

د. عبدالرحمن بن سليمان النملة
عميد البرامج التحضيرية 

المقاالت

وعلى الرغم من نبل الغايات التي ي�سعى الكثريون لتحقيقها 

من خالل م�ستويات خمتلفة ومقاربات متنوعة ل�سمان الأمن 

و�سلبياتها؛   اإيجابياتها  لها  امل�ستويات  هذه  اأن  اإل  الفكري؛ 

عند  الفكري  الأمــن  حتقيق  به  اأنيط  الــذي  الأول  فامل�ستوى 

املختلفة  والدعوات  الأفكار  منع  واحلجب،  املنع  هو  البع�ص 

من الو�سول لالأفراد، واخرتاق منظومتهم الفكرية، وبالتايل 

ال�سمانة  هو  واحلجب  املنع  اأن  امل�ستوى  هذا  اأ�سحاب  وجد 

الفعلية لتحقيق مفهوم الأمن الفكري على اأر�ص الواقع.
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لكن هذا امل�ستوى من التناول رمبا جتاوزه الزمن، فلم تعد 

املعلوماتي  التدفق  املنع واحلجب جمدية مع هذا  �سيا�سات 

الب�سر من كل مكان،  التقنية التي حتا�سر  الهائل، وقنوات 

املحجوبة،  املعلومة  على  للح�سول  املختلفة  والــبــدائــل 

الواحد،  الــراأي  وفر�ص  احلقيقة  احتكار  مقبوًل  يعد  ومل 

قبول  وعدم  الواحد،  الجتاه  مع  يتحقق  ل  الفكري  فالأمن 

مع  يتعاي�ص  ل  جوهره  يف  الفكري  فالأمن  املختلف،  الآخــر 

وجد  الجتــاه  هذا  ولعل  الآخــر،  واإق�ساء  الفكري  الإمــالء 

التهاوي مع ظهور الإعالم اجلديد الذي متيز  طريقه نحو 

و�سرعة  النت�سار  و�سعة  الــراأي  حرية  اأهمها؛  �سمات  بعدة 

اخلرب  �سانع  هو  املتلقي  فاأ�سبح  امل�سدر،  وتنوع  التداول، 

ومن  املعلومة،  م�سدر  هــنــا وهو 

ميكن  كــيــف  اأتـــ�ـــســـاءل 

واملــنــع  احلــجــب  تطبيق 

يف ظــل هـــذه الــتــغــريات 

واملعطيات اجلديدة؟

من  الثاين  امل�ستوى  اأمــا 

لتح�سني  يتجه  فهو  التناول 

الذاتي  الت�سلح  ومنحها  الأفكار 

الأفــكــار  بــه  تــواجــه  اأن  ت�ستطيع  الــذي 

بالتح�سني  يعرف  ما  وهو  امل�سللة،  والدعوات  الفا�سدة 

املعريف، لكن هذا امل�ستوى اأي�سا تِرُد عليه مالحظات؛ اإذ اإن 

�سراع الأفكار تتغلب فيه الفكرة الأقوى ُحجية وامل�سحوبة 

الوقت،  ذات  يف  املوؤثرة  امل�ساعدة  العوامل  من  مبجموعة 

ومنها التاأثري العاطفي للفكرة، ف�سال عن اإقحام رمبا البعد 

من  ُيعدُّ  مما  وخالفه،  والقبلي  والعرقي  والإثــنــي  الديني 

العوامل امل�ساعدة لتغلب اأفكار واأطروحات على اأخرى.

الجتــاه  هو  يعد  اأي�سًا مل  الجتــاه  هــذا  اأن  اأجــد  هنا  ومــن 

فهناك  الفكري،  الأمــن  حتقيق  يف  تاأثريًا  والأقــوى  الأف�سل 

على  تقوى  ل  قد  الأفـــراد  لــدى  متباينة  فكرية  منظومات 

مواجهة الأفكار الواردة امللتحفة بعباءات ت�سادف هوى يف 

البع�ص الآخر، ومن ثم كان  البع�ص وجتد قبوًل لدى  نف�ص 

من ال�سروري اإيجاد طريق اآخر من التناول ميلك اآلية تنقية 

الفا�سد  من  والتخل�ص  وغايتها،  اأهدافها  ومعرفه  الأفكار، 

ه. منها واملوجَّ

لذا اأرى اأن اإعمال العقل بتح�سينه من خالل تنمية مهاراته 

يف التفكري والنقد والإبداع هو رمبا ال�سبيل الأمثل لتحقيق 

ي�ستقبل  حني  فالعقل  الفرد؛  م�ستوى  على  الفكري  الأمــن 

مما  وفلرتتها  تنقيتها  على  القدرة  لديه  يكون  املعلومات 

ي�سوبها من اأوجه ق�سور ونق�ص وتداخل واأهداف م�سبوهة، 

موثوق  وقناعات  فكرية  ومنظومات  حقائق  تناق�ص  ورمبا 

بها، ف�سال عن تقييمها؛ ومن ثم اتخاذ قرار قد ي�سمح لها 

احلجة  من  لديه  العقل  فهذا  عدمه.  من  العقل  اإىل  بالولوج 

والربهان ما يفلرت به املعلومات الواردة اإليه، ول ياأخذها على 

علتها فقط، فيبحث ليفهم ويقتنع ليدرك، ويتو�سل يف تفكريه 

لالإبداع والإبتكار واإ�ستحداث الأفكار اجلديدة والإبداعية.  

ا  هذ و

اإعمال  يف  الجتاه 

والنقد  التفكري  يف  العقل 

ديننا  به  طالبنا  والتحليل 

عز  اهلل  فيقول  احلنيف، 

َمَواِت  وجل “اإنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ

اللَّْيِل  َواْخِتالِف  ْر�ِص 
َ
َوالأ

ْلَباِب. 
َ
الأ ْويِل 

ُ
لأ لآَياٍت  َهاِر  َوالنَّ

َوُقُعوًدا  ِقَياًما   
َ َّ
َيْذُكُروَن اهلل ِذيَن  الَّ

َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلى 

َنا َما َخَلْقَت  ْر�ِص َربَّ
َ
َمَواِت َوالأ ال�سَّ

َفِقَنا  �ُسْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهَذا 

)اآل عمران،  اِر«.  النَّ َعَذاَب 

وقد   ،)191-190 الآية 

المقاالت
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العقل  “حركة  باأنه  التفكري من هذا املنطلق  البع�ص  ف  عرَّ

بني املعلوم و املجهول”.

من  بذلك  يرتبط  ومــا  الناقد  التفكري  يف  العقل  فاإعمال 

ت�سرب  من  للعقل  الــواقــي  ال�سياج  ل  ي�سكِّ فرعية  مــهــارات 

مع  تتنافى  والتي  اإلــيــه،  املقبولة  غري  واملعتقدات  الأفــكــار 

البناء الفكري الذي ت�سمنه هذا العقل،  والتي من �ساأنها اأن 

تتلف ما حولها من اأفكار. والتفكري الناقد يعني قدرة الفرد 

املختلفة،  املواقف  يف  املعار�ص  اأو  املوؤيد  الــراأي  اإبــداء  على 

لذا فهو تفكري تاأملي يهدف اإىل اإ�سدار حكم اأو اإبداء راأي 

لختبارات  الـــواردة  والبيانات  املعلومات  باإخ�ساع  وذلــك 

والتعرف  ال�سواهد  اأو  الأدلة  لإقامة  وذلك  ومنطقية  عقلية 

فالعقل هنا ميثِّل  لفظها.  اأو  قبولها  ثم  القرائن؛ ومن  على 

كل  هوية  من  يتحقق  الذي  الفريو�سات  مكافح  اأو  احلار�ص 

الفكري  البناء  يظل  حتى  الفكري،  بنائه  اإىل  الداخلني 

لالإن�سان اآمنًا حممياًّ. 

ومن جهة اأخرى نحو املجتمع يجب اتباع منظومة من املبادئ 

والدينية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  كافة  لتتبناها  والأ�س�ص 

واملــواطــنــة،  ــوحــدة،  وال والنــتــمــاء،  والتوعية،  كال�سفافية، 

للت�سدي  الفكرية  اجلبهات  وتكوين  وامل�ساركة،  والتفاعل، 

للحمالت املغر�سة. مع اأهمية تقلي�ص الفجوة بني ما يحدث 

على اأر�ص الواقع؛ وما ي�ساع عنه من معلومات مغلوطة، ويكون 

ال�سبيل الوحيد حينئذ هو طرح املعلومات ال�سحيحة دائمًا.

التاأجيج  من  احلــد  هو  هنا  واخلطاب  ــالم  الإع دور  ويكون 

من  كبرية  موجات  يف  تت�سبب  لأنها  وال�ستعداء  والت�سنيف 

العمل  ثقافة  ن�سر  مع  الوطنية،  للطاقة  املنهكة  ال�سراعات 

بحيادية  والتعامل  والــنــقــا�ــص،  احلـــوار  يف  الــرقــي  وثقافة 

الأجــيــال  تثقيف  وكــذلــك  املختلف،  الآخـــر  مــع  ومو�سوعية 

فقط  الواقعي  العامل  يف  لي�ص  ال�سلوك  مب�سوؤولية  القادمة 

املوؤ�س�سات  دور  تفعيل  مع  اأي�سا،  الفرتا�سي  العامل  يف  بل 

اأم  الرتبوية..  اأم  ال�سيا�سية،  اأم  الدينية،  �سواء  املجتمعية 

بني  التوا�سل  لتحقيق  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اأو  غريها، 

املحافظة  اأجل  من  واملجتمع  الفرد  بني  والتفاعل  الأجيال 

املوروث  وامتداد  الهوية  وثبات  الفكري  البناء  وحدة  على 

املوؤ�س�سات  لهذه  الآليات  خلق  �سرورة  عن  ف�سال  الثقايف، 

التي  الفر�ص  من  وال�ستفادة  احلقيقية،  اأدوراهـــا  لأداء 

تاأثريها  ميتد  اأن  دون  املعلوماتي  والنفتاح  العوملة  متنحها 

اإىل امل�سا�ص بالهوية واملاألوف الثقايف الوطني.  

ه�سا�سة  يف  �ساهمت  رمبا  جمتمعية  اأ�سبابًا  هناك  اأن  غري 

البناءات الفكرية اأمام الأفكار الدخيلة، وعدم قدرتها على 

املواجهة على النحو املطلوب، خا�سة اإذا وجدت هذه الأفكار 

ما ت�ستند اإليه على اأر�ص الواقع من اأ�سانيد اجتماعية واإدارية 

الجتماعية  التنمية  برامج  ق�سور  يف  تتمثل  واقت�سادية 

والقت�سادية عن تلبية حاجات الأفراد واملجتمعات، وارتفاع 

معدلت البطالة والفقر وغياب العدالة الجتماعية يف كثري 

احلقوق  حماية  يف  والت�ساهل  الإ�سالمية،  جمتمعاتنا  من 

وتطبيق العدالة الجتماعية وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص يف 

هذه املجتمعات، والتهاون يف توفري حياة كرمية للمواطنني، 

وعدم الهتمام مب�سكالتهم ومطالبهم، يف ظل تراجع اأداء 

الإ�سالمية،  جمتمعاتنا  من  كثري  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 

يف  وق�سورها  امل�ستدامة،  للتنمية  التخطيط  يف  وف�سلها 

مواجهة امل�سكالت والأزمات التي تنزل مبجتمعاتها.

واإعمال  الناقد  بالتفكري  يبداأ  الفكري  الأمن  فاإن  هنا  ومن 

فر�ص  ــاحــة  واإت التنمية  فــر�ــص  يف  للتو�سع  وميــتــد  العقل، 

الندماج املجتمعي بهدف الق�ساء على ذرائع ال�ستقطاب، 

مع اإعالء قيمة العمل والإنتاج وامل�ساركة املجتمعية، وتعزيز 

واحلفاظ  الــقــيــادة،  حــول  ال�سف  ووحـــدة  الكلمة  اجتماع 

ت�سبح  حتى  جمتمعاتنا  داخل  الوطني  الجماع  حالة  على 

الأمن  يتحقق  بهذا  بع�سا.  بع�سه  ي�سد  املر�سو�ص  كالبنيان 

الفكري الذي نن�سده لديارنا وجمتمعاتنا واأجيالنا القادمة.

المقاالت
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)الطباعة  مب�سمى  م�سطلح  ا�ستخدام  مدة  منذ  انت�سر 

الرقمية( بخالف ما كان يعرفه الكثريون من ال�سم الدارج 

)طباعة الأوف�ست(.

وهذه حماولة للتعريف بكل نوع والفرق بينهما وا�ستخدامات 

كل منها.

منذ اأن ظهرت الطباعة يف منت�سف القرن اخلام�ص ع�سر 

على  تعتمد  التي  الأوف�ست  بالطباعة  تعرف  وهي  امليالدي 

الورق، يدخل  اإىل  الألواح املعدنية املطاطية ثم  الأفالم ثم 

يف مكوناتها الأ�سا�سية الأحبار واملياه، وتعتمد اأي�سا الطباعة 

الأوف�ست على ف�سل الألوان حيث يتم عمل عدد من الأ�سطح 

بعدد الألوان امل�ستخدمة يف الطباعة.

وحتى وقت قريب كانت الطباعة الأوف�ست ل يعرف غريها يف 

اأنها تتميز بعدة مزايا جعلتها النوع  الأ�سواق التجارية حيث 

الوحيد املنت�سر واملعروف لدى املهتمني بالطباعة منها:

طباعة كميات كبرية بتكلفة قليلة.  -

كالورق  خمتلفة  طباعة  اأ�سطح  على  الطباعة  اإمكانية   -

واخل�سب والقما�ص واملعادن واجللود والبال�ستيك.

300 جرام مبا يف ذلك  اأوزان ورق تتعدى  الطباعة على   -

ورق الكرتون ) الورق امل�ستخدم عادة يف مراكز الت�سوير 

80 جرام(.

اجلودة العالية يف الطباعة والألوان.  -

وعند احلاجة اإىل عدد حمدود من الن�سخ لأي مطبوع كان 

املكتبية  الت�سوير  اآلت  ا�ستخدام  اإىل  الطبيعي  الجتاه 

املعروفة ملنا�سبة تكلفتها مقارنة بكمياتها القليلة.

ومع مرور الزمن تطورت �سناعة الطباعة بعد ظهور اأجهزة 

وقدراتها  وبراجمها  مبلحقاتها  الآيل  احلا�سب  واأنظمة 

الهائلة ما اأعطى اإنتاجية ذات جودة منا�سبة وتكلفة ووقت 

وجهد اأقل.

الزمن  هذا  يف  اللكرتوين  املطبوع  اقتناء  يف  الرغبة  ومع 

تكلفة  جعل  ما  قليلة  بكميات  طباعة  اإىل  احلاجة  ن�ساأت 

الطباعة الرقمية

م/ابراهيم بن عبدالكرمي املحيميد

مدير عام مطابع اجلامعة

المقاالت
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الطباعة  التقليدي  النظام  با�ستخدام  جدا  عالية  طباعته 

الأوف�ست لذا ظهرت تقنية جديدة ا�سمها ) الطباعة الرقمية 

( التي ن�ساأت وقامت على اأ�سا�ص ا�ستبعاد كثري من اخلطوات 

امليكانيكية امل�ستخدمة يف طباعة الأوف�ست كالأفالم والألواح 

املعدنية واملطاطية حيث اختزلت كل مراحل التجهيز لتتم 

الطباعة مبا�سرة من الكمبيوتر اإىل املاكينة يف وقت ق�سري 

التي ل ميكن تنفيذها على مكائن  للكميات ال�سغرية  جدا 

اأن حجم ماكينات الطباعة  الأوف�ست لرتفاع تكلفتها. كما 

الرقمية تعد اأ�سغر بكثري عن تلك امل�ستخدمة يف الأوف�ست.

وت�ستخدم الطباعة الرقمية يف احلالت الآتية:

عند احلاجة لطباعة كميات قليلة تقل عن خم�سمائة ن�سخة.  -1

يف طباعة البيانات املتغرية حيث ميكن تغيري كل مطبوع   -2

ال�سخ�سية،  الر�سائل  )مثل  توقف  دون  الطباعة  اأثناء 

عنوان خمتلف على كل مطبوع(.

ال�سرعة يف الطباعة والتكلفة املعقولة.  -3

الطباعة على نوع واحد من الأ�سطح وهو الورق وباأوزان   -4

ل تتجاوز 350 جرام.

الطباعة على م�ساحات حمدودة.  -5

التقليدية  للطباعة  مكملة  تعترب  الرقمية  فالطباعة  لذا 

الأوف�ست حيث اأن لكل منهما ا�ستخدام خمتلف عن الآخر 

كما  بينهما  تناف�ص  يوجد  ول  لبع�سهما  مكمالن  فهما 

يعتقد البع�ص، ومن غري املتوقع اأن يلغي اأحدهما الآخر يف 

اإن املقيا�ص املرجع يف الطباعة هي  امل�ستقبل املنظور حيث 

الأوىل، فعند احلاجة مثال لطباعة كتاب  بالدرجة  التكلفة 

الأف�سل  اأن  �سك  فال  ن�سخة  خم�سمائة  تتجاوز   ل  بكمية 

الطباعة الرقمية لأنها الأرخ�ص، بينما لو زادت الكمية عن 

ذلك ت�سبح التكلفة اأغلى يف حال الطباعة الرقمية ولذلك 

تتم طباعته بنظام الأوف�ست لأنه اأرخ�ص يف هذه احلالة.

والكلفة  ال�سرعة  يحقق  الرقمية  الطباعة  ا�ستخدام  اإن 

عدم  ب�سبب  البيئة  على  املحافظة  اإىل  وبالإ�سافة  الأقل 

ا�ستخدام املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف الأوف�ست، يف حني 

والألوان  الطباعة  يف  اجلودة  حتقق  الأوف�ست  الطباعة  اأن 

م�ساحات  على  والطباعة  الكبرية  للكميات  الأقل  والكلفة 

كبرية واأ�سطح وخامات متنوعة غري الورق مع اأعمال اإنهاء 

وت�سطيب خارجي اأف�سل مما ل يتحقق بالطباعة الرقمية.

التقني  للتقدم  طبيعي  نتاج  الرقمية  فالطباعة  وبعد، 

اليوم يف جمال احلا�سب الآيل وتقنية  الذي ي�سهده العامل 

احل�سول  يف  ي�ستثمره  اأن  الإن�سان  ا�ستطاع  املعلومات 

معينة  حدود  �سمن  عال  مب�ستوى  متميزة  طباعة  على 

الطباعة  اإىل  تلقائي  ب�سكل  توجه  �سبب  لأي  جتاوزها  اإذا 

عالية  بجودة  طباعة  له  �ستحقق  التي  الأوف�ست  التقليدية 

وكلفة منا�سبة.

المقاالت
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واقع وتطلعات
الدكتور باسل فيصل سعد الزعبي

المقاالت



27مجــلــة أصـــداء    العدد األول

واأنطق  بالقلم،  الذي علم  العليم احلكيم  احلمد هلل 

لغة  لنا  و�سخر  تقومي،  اأح�سن  يف  وخلقه  الإن�سان، 

واأ�سلم  واأ�سلي  خاللها،  من  ونتوا�سل  بها،  نتفاهم 

على النبي العربي الأمني، وبعد:

وتت�سح  وحدتها،  ون�سيج  ــة،  الأمَّ هوية  متثل  اللغة  اإنَّ 

ة لها، فهم  اأهميتها جليًّا من خالل حاجة النا�ص املا�سَّ

منها،  حاجاتهم  اإدراك  وي�ستطيعون  بها،  يتوا�سلون 

جمتمع  ت�سور  ميكن  ول  خاللها،  مــن  ويــتــدار�ــســون 

يتعاي�ص بدون لغة، ومل يقف حدُّ اأهمية اللغة عند ذلك 

الآخرين حيث قيل:  لغات  تعلم  العلماء على  بل حثنا 

)من تعلم لغة قوم اأمن �سرهم(. فكلُّ ما �سبق يوؤكد 

اأهمية اللغة و�سرورتها يف حياة النا�ص. 

اإنَّ اهلل - �سبحانه وتعاىل - اأعزَّ هذه الأمة باأن اأر�سل 

ة  – اإىل النا�ص كافَّ – �سلى اهلل عليه و�سلم  حممًدا 

املتعبد  القراآن  لغة  لغتها  جعل  وحني  ونذيًرا،  ب�سرًيا 

ُعدَّ  اأمنوذًجا  مثَّل  والــذي  القيامة،  يوم  اإىل  بتالوته 

اأك�سبها احلفظ  القمة يف الف�ساحة والبالغة، وهذا 

والدميومة والنت�سار والعامليَّة حني �سارت علومها من 

علوم الدين، وحني اأ�سبح لزاًما على العرب والعجم 

من امل�سلمني تعلُّمها؛ لأنَّها لغة الدين واملعتقد؛ ويوؤكد 

»واإمنا  القيم اجلوزية رحمه اهلل:  ابن  قاله  ما  ذلك 

فعرف  العرب،  َمْن عرف كالم  القراآن  ف�سل  يعرف 

يف  ونظر  البيان،  وعلم  العربية،  وعلم  اللغة  علم 

ال�سالح  �سلفنا  انربى  ولذا  وخطبها«  العرب  اأ�سعار 

فقعدوا  وقد�سيتها،  اللغة  هذه  جتاه  بالواجب  للقيام 

و�سرفها،  نحوها،  علوم  اأ�س�ص  واأر�ــســوا  قواعدها، 

وبالغتها، واآدابها، وما يتعلق بكل جانب من جوانبها، 

حتى تكامل بنيانها، وانتظمت حبات عقدها، فكانت 

املثال  غدت  حتى  والدللة  البناء  يف  خالدة  جواهر 

الأروع يف الف�ساحة.

وخري ما يوؤكد اأهمية ومكانة اللغة العربية ال�ست�سهاد 

باأقوال غري العرب حيث قال امل�ست�سرق املجري عبد 

المقاالت
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هاماًّ  �سندًا  الإ�سالم  يف  »اإنَّ  جرمانو�ص:  الكرمي 

للغة العربية اأبقى على روعتها وخلودها فلم تنل 

منها الأجيال املتعاقبة على نقي�ص ما حدث للغات 

انزوت متامًا  املماثلة، كالالتينية حيث  القدمية 

املعابد«.  جدران  بني 

ــوهــان فــك:  وقـــال ي

القواعد  »ولقد تكفلت 

الــــتــــي و�ـــســـعـــهـــا الـــنـــحـــاة 

جهد  -يف  الـــعـــرب 

ــل،  ــكــل ال يـــعـــرف  ل 

وتــ�ــســحــيــة جــديــرة 

بالإعجاب- بعر�ص 

الف�سحى  الــلــغــة 

وت�سويرها يف جميع مظاهرها ... حتى بلغت كتب 

الكمال  من  م�ستوى  عندهم  الأ�سا�سية  القواعد 

جاك  الفرن�سي  وقــال  مل�ستزيد«.  بزيادة  ي�سمح  ل 

ال�ستعمار  قاومت  التي  القوى  اأقــوى  »اإنَّ   : بريك 

اللغة  بل  العربية،  اللغة  هي  املغرب  يف  الفرن�سي 

التي  فهي  بالذات،  الف�سحى  الكال�سيكية  العربية 

حالت دون ذوبان املغرب يف فرن�سا، اإنَّ الكال�سيكية 

وقد  اجلزائرية،  الأ�سالة  بلورت  التي  هي  العربية 

كانت هذه الكال�سيكية العربية عاماًل قويًّا يف بقاء 

ال�سعوب العربية«. وقال امل�ست�سرق الفرن�سي رينان: 

ُة  »من اأغرب املُْدِه�سات اأن تنبَت تلك اللغُة القومينّ

و�سط  الــكــمــال  درجـــة  اإىل  وتــ�ــســل 

ــل،  الــُرحَّ مــن  ـــٍة  اأمَّ عند  ال�سحاري 

بكرثِة  اأخواتها  فاقت  التي  اللغة  تلك 

نظاِم  وح�سِن  معانيها  ــِة  ودقَّ مفرداتها 

حياتها  اأطــوار  كلِّ  يف  لها  ُيعرف  ومل  مبانيها، 

اإلنّ  �ساأنها  من  نعلم  نكاد  ول  �سيخوخٌة،  ول  طفولٌة 

فتوحاتها وانت�ساراتها التي ل ُتبارى، ول نعرف 

�سبيهًا بهذه اللغة التي ظهرت للباحثني كاملًة 

ج وبقيت حافظًة لكيانها من كلِّ  من غري تدرنّ

�سائبة«.

اإنَّ الواقع املرير الذي تعانيه اللغة العربية يتمثل 

يف جوانب متعددة ومنها: ركاكة و�سعف اأ�سلوب 

فاأبناوؤها  اأفــرادهــا،  بني  اللغويِّ  التوا�سل 

والكتابي  الكالمي  امل�ستويني  على  اأ�سبحوا 

ي�ستعملون اللغة يف اأ�سلوب ابتعدوا فيه عن 

الوجه امل�سرق والف�سيح لها، حيث �سيطرت 

المقاالت
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اإىل  وي�ساف  �سوره،  اأرقى  يف  اللحن  وبدا  العاميَّة، 

مفردات  خالل  من  والتوا�سل  املفردات  هجر  ذلك 

لي�ست عربيَّة يف وقت اأ�سبح يخيل اإىل هوؤلء النا�ص 

اأنَّ ذلك من الرقيِّ والتطور، وترى الزدراء والنظرة 

الذين  اللغة  اأبناء  من  القليلة  القلة  اإىل  النتقادية 

يتهمون  األ�سنتهم، حيث  العربية على  ما زالت حتيا 

حني  اللغة  اأجمل  فما  والرجعية.  والتكرب  بالت�سدق 

تنطقها ف�سيحة عذبة ! ومن اجلوانب التي اأح�سبها 

و�سائل  مــن خــالل  ون�سمعه  نـــراه  مــا  كــربى  ــًة  طــامَّ

تقراأ  حني  العجاب  فالعجب  الجتماعي،  التوا�سل 

اجلملة، فتجد املفردات التي قد حت�سبها اأنها لي�ست 

منها  اأكــرب  فيها  اخلطاأ  ذلــك  جانب  واإىل  ًة،  عربيَّ

نف�سها، وهنا تقف حائًرا، ويع�سف الذهن بت�ساوؤلت: 

هل  هجرناها؟  حتى  منفرة  الف�سيحة  العربية  هل 

اأم  فيها  ال�سعف  هل  لغتنا؟  من  اأم  ا  منَّ الق�سور 

فينا؟ اإنَّه فينا واأخ�ص بالذكر اأهل العربية ومعلميها 

الذين ماتت الف�سحى على األ�سنتهم. فيا قومي، ويا 

اأبناء ال�ساد، العربية العربية والف�سحى الف�سحى! 

واإن  اإن نطقناها،  الأل�سن عذبة �سمحة  فاإنها ترقى 

اأحييناها على األ�سنتنا، واأ�سبحت حية نطًقا وكتابة، 

الرافعي:  العربة من قول م�سطفى �سادق  فالعربة 

ت اإل كان اأمره  ، ول انحطَّ »ما ذلَّت لغة �سعب اإل ذلَّ

يف ذهاب واإدبار، واإنَّ هذه العربية بنيت على اأ�سل 

متــوت«. ول  تهرم  فال  عليها  خالدًا  �سبابها  يجعل 

حفظ اهلل العربية والعرب.
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ومتداوًل،  معروفًا  املعريف  القت�ساد  مفهوم  اأ�سبح  بال�سك 

ولكن قبل ب�سعة �سنوات كان هذا املفهوم غري معروف كما 

هو الآن، وعندما بداأت يف كتابة مقايل هذا عن القت�ساد 

املعريف، وجدت ثالثة م�ساهد ما زالت عالقة يف ذهني.

وجاءت  اأعمل يف جامعة جنران  كنت  الأول عندما  امل�سهد 

يف ذهني فكرة ومبادرة ا�ستثمارية فتوجهت اإيل بنك �سهري 

مل  ال�سن  �سغري  �سعودياَّ  �ساباَّ  البنك  مدير  اأن  وفوجئت 

يتعدى الثالثني من عمره ولديه خربة بنكية ل ي�ستهان بها، 

ومعرفة  بدراية  التفا�سيل  اأدق  ويف  حمور  كل  يف  وناق�سني 

كبرية.

امللك  جامعة  يف  عملي  اأثناء  تقدمت  عندما  الثاين  امل�سهد 

�سعود لرئي�ص ق�سم مهارات تطوير الذات بفكرة »املقررات 

العقد  يتعدى  مل  �ساباًّ  اأي�سًا  وكان  الإلكرتونية«  التفاعلية 

الثالث من عمره، و�ساألني هل ت�ستطيع التنفيذ وكنت وقتها 

كما  التنفيذ  �سيكون  كيف  اأعلم  ل  ولكني  الفكرة،  اأمتلك 

ينبغي اأن يكون- فالتاريخ ل يوؤمن بالروؤى اأو باأ�سحابها ما مل 

االقتصاد المعرفي.. 
بوابة المستقبل

د/ عمرو صالح   
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تتحقق- وطلبت مهلة اأ�سبوع للرد، وتوجهت اإىل مكتبة امللك 

�سلمان التي تعد من اأكرب املكتبات علي الإطالق يف الوطن 

اأ�سئلة  يف  وحائرًا  عالقًا  ترتكني  اأن  اأبت  وكاأنها  العربي، 

و�ساعدتني ووجدت �سالتي يف  يدها  اإجابات، ومدت  بدون 

العمل،  باملكتبة، ومب�ساعدة دوؤوبة من فريق  الثمينة  الكتب 

وخالل فرتة ق�سرية كان اأول مقرر اإلكرتوين لعمادة ال�سنة 

جائزة  تعاىل  اهلل  بف�سل  ومنحت  باجلامعة،  التح�سريية 

مادية ومعنوية و�سهادة تكرمي من اجلامعة.

لريادة  الأول  الدويل  املوؤمتر  ح�سوري  اأثناء  الثالث  امل�سهد 

الأعمال الذي اأقامته جامعة امللك �سعود عام 1430هـ، حيث 

تناول املوؤمتر من خالل املناق�سات والجتماعات اخلطوات 

الهتمام  توليها  اأن  العربية  الدول  على  يجب  التي  العملينّة 

املنطقة  م�ستوى  يف  نوعه  من  الأول  ُيعدُّ  واملوؤمتر  الالزم، 

لتناوله كافة الروؤى والتجارب يف دعم واإمناء ريادة الأعمال 

وتطبيق  املعرفة  واقت�ساديات  الريادي  التفكري  وتنمية 

التطبيقي  التعليم  نحو  والتحول  املعريف  املجتمع  مفهوم 

بريطانيا  وزراء  ورئي�ص  اململكة  قيادات  وقد ح�سره  املنتج، 

ال�سابق، وجمموعة من القت�ساديني الدوليني.

فتعلمت اأنه مل يعد ال�سعر الأبي�ص معنى اخلربة والكفاءة، 

فاملعنى احلقيقي للكفاءة هو املعرفة وامتالك اأدواتها، ومل 

ولكن  والتقدير،  الحرتام  من  قيمته  الأبي�ص  ال�سعر  يفقد 

وميتلك  يدي من ميتلكها،  بني  لتكون  �ُسحبت  املعرفة  قيمة 

َت  ُيوؤْ َوَمْن  َي�َساُء  َمْن  ْكَمَة  احْلِ »ُيوؤِْتي  تعايل:  قال  اأدواتها، 

ْلَباِب«
َ
وُلو اْلأ

ُ
ُر اإِلَّ اأ كَّ ا َكِثرًيا َوَما َيذَّ وِتَي َخرْيً

ُ
ْكَمَة َفَقْد اأ احْلِ

)�سورة البقرة،269(

وتعلمت اأن املعرفة متثل ال�سفة الأ�سا�سية املميزة للمجتمع 

م�ست  عميقة  حتولت  حتققت  خاللها  من  اإذ  الإن�ساين، 

هي  ريب  بال  فاملعرفة  احلياة،  مناحي  كل  تقريًبا  وغطت 

املهمة لالقت�ساد واملجتمع على حد �سواء،  املكت�سبات  اأحد 

املحرك  اجلديد  ال�ساعد  القت�ساد  هذا  اأ�سحت يف  حيث 

اإىل  هائلة  قيمًا  باإ�سافتها  القت�سادية  للمناف�سة  الأ�سا�سي 

املنتجات القت�سادية من خالل زيادة الإنتاجية.

ظهر  جديد  مفهوم  املعريف  القت�ساد  اأن  بالذكر  واجلدير 

اعتمادًا  ويعتمد  الت�سالت،  وثورة  ال�سناعية  الثورة  عقب 

اأ�سا�سياًّ على تكنولوجيا املعلومات، واأنه مفهوم يرى التحول 

معلوماتي  جمتمع  اإىل  ال�سناعي  واملجتمع  القت�ساد  من 
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اأكرث ات�ساعًا وتنوعًا، وهو القوة الدافعة التي ين�سغل معظم 

اأفرادها باإنتاج املعلومات اأو جمعها اأو اختزانها اأو معاجلتها 

على  رئي�سة  ب�سفة  تطوره  يف  يعتمد  والذي  توزيعها  اأو 

اأنه  اأي  الت�سالت  و�سبكات  الآلية  واحلوا�سيب  املعلومات 

يعتمد على التقنية الفكرية.

يعتمد  املعرفة  اقت�ساد  اأن  القول  ميكن  ذلك  على  وبناًء 

فنجاح  وا�ستثمارها  املعلومات  ن�سر  على  اأ�سا�سياًّ  اعتمادًا 

جمع  يف  فعاليتها  على  كثريًا  يعتمد  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

املعرفة وا�ستخدامها لإنتاج �سلع جديدة، ومن هذا املنطلق 

يتطلب اقت�ساد املعرفة نوعًا جديدًا من التعليم والتدريب، 

لأن تطور املعرفة ال�سريع يتطلب التدريب مدى احلياة، كما 

يتطلب م�ستوى علمياًّ وتكنولوجياًّ للعمالة اأعلى من ال�سابق، 

ويتنّ�سم بالقدرة على توليد وا�ستخدام املعرفة، اأو مبعنى اآخر 

القدرة على الإبداع.

واملجتمعات العربية تواجه حتديات ج�ساًما يف �سبيل اإر�ساء 

ولعل  والجتماعية،  منها  القت�سادية  التنموية  جهودها 

الإمكانات  ا�ستثمار  على  القدرة  التحديات  هذه  اأهم  من 

ة، وحتي نكون من�سفني  مَّ
ُ
والطاقات الب�سرية الهائلة لدى الأ

امل�ستدامة،  التنمية  كلنّ مقومات  العربي ميتلك  الوطن  فاإن 

كما  متميزة،  علمية  وكفاءات  وقدرات  ب�سرية  طاقات  من 

واملوارد  املادية  واملتطلبات  املقومات  كل  اأي�سا  ميتلك 

يليق  واقت�سادي  علمي  تطور  بتحقيق  الكفيلة  الطبيعية 

توجيه  يف  الريادي  ودوره  مكانته  ا�ستعادة  من  ومتكنه  به، 

الرتقاء  اأجل  ومن  للجـميع،  اخلري  نحو  الإن�سانية  امل�سرية 

اقت�ساديات  نحو  العربي  الوطن  باقت�ساديات  والنتقال 

وخرجت  املوؤمترات  واأقيمت  الدرا�سات  اأجريت  املعرفة؛ 

هذه اجلهود مبجموعة من املقرتحات والتو�سيات تتلخ�ص 

فيما يلي:

وذلك  العربية،  التحتية  للبنية  متنا�سقة  خطط  و�سع  اأوًل: 

تكنولوجيا  على  والعتماد  الت�سال،  ب�سبكات  يتعلق  ما  يف 

والت�سغيل  الرتكيب  على  قادرة  ب�سرية  وموارد  م�ستقلة 

درجة  بتحقيق  الهتمام  مع  املتبادلة،  العربية  وال�سيانة 

اجلرائم  مكافحة  يف  وال�سبكي  املعلوماتي  الأمان  من  اأعلى 

واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  مبادرات  وتفعيل  املعلوماتية، 

واملجتمع املدين لإن�ساء مواقع معرفية، ويف هذا يقوم مركز 

بن  حممد  الإمام  بجامعة  املعلوماتية  اجلرائم  درا�سات 

�سعود بجهود ج�سيمة من خالل متويل الدرا�سات والبحوث 

املهتمة بهذا املجال.

ثانيًا: ال�ستفادة من التجارب الرائدة يف تطبيقات القت�ساد 

املبني على املعرفة يف الدول املتقدمة يف هذا املجال، وتنظيم 
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لقطاع  الداعمة  والقانونية  الت�سريعية  البيئة  ومراجعة 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت بعامة، وحماور القت�ساد 

املعريف بخا�سة؛ التي تدفع نحو حتقيق املزيد من ممار�سات 

القت�ساد املعريف.

ثالًثا: اإن�ساء مواقع وم�سارات وحا�سنات لالبتكار والإبداع، 

عمل  اآليات  وو�سع  الفكرية،  امللكية  حماية  قوانني  ودعم 

لرباءات الخرتاع وت�سجيلها، وتقوم عمادة املوهبة والإبداع 

والتميز بجامعة الإمام حممد بن �سعود بجهود عظيمة نحو 

هذا ال�ساأن.

الهتمام  خالل  من  اجلديدة  املعرفة  بناء  رابعًا: 

املخ�س�ص  الإنفاق  وزيادة  الأ�سا�سية،  بالبحوث 

وتوطيدها،  التقنية  ونقل  والتطوير،  البحث  لن�ساطات 

واملعاهد  التكامل بني اجلامعات  والرتكيز على حتقيق 

ُتعد  املتخ�س�سة، ومراكز البحوث، واملوؤ�س�سات، والتي 

وتقوم  التقنية،  على  واحل�سول  املعرفة  لتوليد  مراكز 

للبحوث  متويلها  طريق  عن  العلمي  البحث  عمادة 

حممد  الإمام  بجامعة  البحثية  والكرا�سي  والدرا�سات 

طريق  خارطة  خالل  من  مدرو�سة  بخطوات  �سعود  بن 

مل�ستقبل البحث العلمي العربي.

املوؤ�س�سات  يف  املعريف  القت�ساد  مقررات  اإدخال  خام�ًسا: 

والتدريب  التعليم  خمرجات  وربط  والأكادميية،  التعليمية 

الإقتداء  يجب  منوذجًا  اأجد  هذا  ويف  العمل،  �سوق  بحاجة 

به؛ وهو ما تقوم به وكالة التطوير واجلودة بعمادة الربامج 

التح�سريية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من 

جهوٍد طيبة لتطوير براجمها. 

 – ال�سعودية  العربية  باململكة  التعليمية  القيادات  وت�سعي 

انت�سار  قبل  املعريف  القت�ساد  ممار�سة  اإيل  اهلل-  حماها 

هذا املفهوم فهي بالفعل تعطي الفر�سة لالأفكار اجلديدة، 

ولل�سباب حملة لواء الوطن، وتربي جياًل من رواد امل�ستقبل 

بالتدريب على املعرفة، ون�سر التكنولوجيا وكل ما هو جديد 

الب�سري  العقل  يف  الأمثل  ال�ستثمار  على  وتعمل  واإيجابي، 

مبادرة بفتح بوابة امل�ستقبل.
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الحــيــرة 
في اختيـار 

التخصص

فر�سالتي للطالب :
ل  باأنه  ثق متاما  تعرف تخ�س�سك اجلامعي  اأن  قبل   : اأوًل 

اأحد ي�ستطيع حتديد تخ�س�سك املنا�سب لك �سواك اأنت، ول 

اأحد يعرف ما حتب بقدر ما تعرف اأنت عن نف�سك، ول اأحد 

ي�ستطيع اأن يعلم ميولك الدرا�سية بقدر ما تعرف اأنت، وحتى 

اإن كان حبنّك وولعك ب�سيء ظاهر لالآخرين فقد يكون جمرد 

ى الهواية ول ي�سلح تخ�س�سًا درا�سياًّ يبنى عليه  حب ليتعدنّ

امل�ستقبل كما اأنك رمبا حتب �سيئًا، ولكن قدراتك ل ت�ساعدك  

على بلوغه وهنا فاإن هذا التخ�س�ص ل ينا�سبك.

ثانيًا: من اأهم الأمور التي عليك تعلمها لت�ساعد نف�سك على 

التخ�س�ص  يف  القناعة  هي  اجلامعي  التخ�س�ص  اختيار 

اأو  توجيه �سديق  بناء على  الطالب يختار تخ�س�سًا  فبع�ص 

قريب دون قناعته به مما يوؤثر على حت�سيله الدرا�سي بعد 

التخ�س�ص ..

عليك  اأمور  هناك  لك   املنا�سب  التخ�س�ص  لتحديد  ثالثًا: 

و�سعها ن�سب عينيك و يجب فهم كل نقطه منها:

اأن ت�ست�سري  اأنت ول مينع  ادخل التخ�س�ص الذي حتبه   -1

اختيارك  اأن  واعلم  نا�سحًا،  اأو  خبريًا  اأو  جمربًا  فيه 

و�ستبدع  ومتيزًا  انتاجًا  اأكرث  �سيجعلك  حتبه  لتخ�س�ص 

بوك  في�ص  ومدير  موؤ�س�ص  زوكربريج  مارك  قال  كما 

التنفيذي حينما �ُسئل كيف جنحت فقال: »من ال�سهل اأن 

ه«. تفعل �سيئًا حتبنّ

العربي كله، مما  العالم  التي تواجه الشباب في  الجامعي من أكبر المشاكل  التخصص  يَُعدُّ  اختيار 
مرور  وبعد  أقاربه،  أو  أصدقائه  أحد  أو  والديه  نصح  على  بناًءا  التخصصات  أحد  يدخل  الطالب  يجعل 
السنة تلو السنة يجد نفسه ال يستطيع تقّبل التخصص الجامعي مما يدعوه للتثاقل، وإلى التردد أو 

التفكير بترك الدراسة أو االنتقال لتخصص آخر.

أ. علي بن حمد السحيباني

مدير شؤون الطالب
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فر�سة  له  اأن  جتد  الذي  التخ�س�ص  ادخل  الفر�سة،   -2

وظيفية اأكرب من غريه ، حاول قدر الإمكان البتعاد عن 

التخ�س�سات التي ل يحتاجها �سوق العمل  ، فاإذا كنت 

التخ�س�سات  ابتعد عن  ترغب بوظيفة منا�سبة ومهيئة 

ق�سٍم  يف  بكرثة  الطالب  فت�سجيل  بالطالب،  املزدحمة 

معني يقلل الفر�ص الوظيفية فيه ، والتوفيق اأوًل واأخريًا 

من اهلل عز وجل.

وقد يت�ساءل الطالب :باأن التخ�س�ص الذي يريده ويجد نف�سه 

فيه مزدحمًا فهل يغريه ؟

تتميز  باأن  التخ�س�ص   بعد  دورك  ياأتي  ولكن   ، ل  اجلواب 

اطالعك  املنا�سب  ومن   ، زمالئك  بني  اأكرب  فر�ستك  لتكون 

يف  وال�ستزاده  الدرا�سيه  املناهج  غري  معرفيه  موارد  على 

ًا: العلوم امل�ساعدة ولناأخذ مثاًل عملينّ

�ساب دخل يف جمال الت�سويق وكان مع يف تلك ال�سنة 1000 

معه جميعا  وتقدموا  ال�سنة  نف�ص  وتخرجوا جميعا يف  طالب 

لنف�ص ال�سركة للبحث عن وظيفة فكم ن�سبه قبوله من %100 

؟ تقريبا %0.1

ولكن اإن متيز باإجادته للغة الإجنليزية وكان مطلعًا على بع�ص 

الفنون واملقالت الدورية يف نف�ص املجال وقراأ عدة كتب لرواد 

 %70 تقل عن  ل  وقد  الن�سبة  �ستتغري  العامل طبعا  املجال يف 

لأنه متميز عن زمالئه الآخرين وهو بتميزه �سنع فر�سته.

القدرة ، كل �سخ�ص منا لديه قدرات خا�سة فيه ويعرف   -3

يجيد  ل  اأنه  يعلم  من  فهناك   ، �سعفه  ونقاط  عيوبه 

الريا�سيات وبالتايل قد ل ينجح مهند�سًا، وهكذا، فلي�ص 

اأعلم بنقاط �سعفك يف هذا املجال غريك، فكل جمال 

يتطلب قدرات معينة خا�سة به؛ لذا يجب على من يفكر 

اختيار التخ�س�ص اأن يتقنه .

الأمور يجب جتنبها عند  فهناك عدد من  واإىل جانب ذلك 

مو�سوعية  غري  لكونها  نظرا  اجلامعي؛  التخ�س�ص  اختيار 

حياته،  يف  الهامة  املرحلة  هذه  على  املقبل  للطالب  وم�سللة 

الن�سياق  اأو  الأ�سدقاء  مع  للبقاء  التخ�س�ص  اختيار  ومنها 

اأو البحث عن  وراء ما يروج يف املجتمع دون تق�صٍ للحقائق 

اأو  الطالب  رغبة  �سد  الأ�سرة  لرغبات  الن�سياع  الوجاهة، 

التاأثر بالدعاية �سواء داخل الكليات اأم خارجها، ويف النهاية 

اأهمية يف حياة الطالب  تظل خطوة اختيار التخ�س�ص ذات 

املهنية والتعليمية، وحتتاج اإىل اهتمام جاد و�سعي للح�سول 

على اأكرب قدر من املعلومات والبدء يف �سن مبكرة يف اكت�ساف 

اخلتام  ،ويف  املنا�سب  الختيار  من  لتتمكن  الذات  مهارات 

ومن   ، ي�ستمر  فلن  رغبة  بال  عمل  من   : الطالب  اأخي  تذكر 

عمل بال قدرة فلن يبدع ،ومن فقدهما فلن ينتج ،ومن ظفر 

بهما فقد امتطى �سهوة النجاح باإذن اهلل..

المقاالت
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استراحة العدد

 دخل اخلليفة عمربن عبدالعزيز امل�سجد ..

وكان مظلما وفيه رجل نائم فلطمه عمر برجله لأنه مل يره 

 يف الظالم...

 فقال الرجل : ما هذا؟  اأاأنت حمار ؟!...

 ...فقال له : ل بل اأنا عمر.

 فقال مرافق عمر : يا اأمري املوؤمنني قال لك: يا حمار.

 فقال عمر : مل يقل: يا حمار، بل �ساألني فاأجبته.

رحم اهلل عمر ..

 ما اأروعه! .. وما اأحلمه! .. وما اأتقاه!

»عامل النا�ص باأخالقك ل باأخالقهم«

عامل الناس
بأخالقك ال بأخالقهم

نس الخاتم بالخاتم
ُ
أ

اأبو العبا�ص ال�سفاح اأول ملوك بني العبا�ص، كان يومًا م�سرفًا على �سحن داره ينظرها 

فاألقى  الــدار،  �سحن  اإىل  يدها  من  ف�سقط  بخامتها  فعبثت  �سلمة،  اأم  امراأته  ومعه 

ال�سفاح اأي�سًا خامته، فقالت يا اأمري املوؤمنني ما اأردت بهذا؟ قال: خ�سيت اأن ي�ستوح�ص 

خامتك فاآن�سته بخامتي غرية عليه لنفراده.

الطارق؟  من  فقال  طــارق:  بابه  فطرق  بخيال  كــان  نحويا  رجــال  اأن  جــاء 

ال�سائل،  فلين�سرف  النحوي:  فقال  م�ساألة،  ي�ساأل  �سائل  الطارق:  فاأجابه 

واأعطاه  النحوى  به  ف�سر  ين�سرف  ل  وا�سمي  اأحمد  ا�سمي  الطارق:  فقال 

م�ساألته ويكاد يكون الوحيد الذي ظفر منه ب�سيء.

السائل والنحوي البخيل

أحسن النساء 
وأقبح الرجال  

�سلمى بنت اأمين التميمية كانت من اأح�سن الن�ساء وزوجها من اأقبح الرجال، 

فقالت له يومًا: علمت اأين اأنا واأنت يف اجلنة. قال: ومل؟ قالت: لأين رزقت 

مثلك ف�سربت ورزقت مثلي ف�سكرت، وال�سابر وال�ساكر يف اجلنة.

وقيل لها: كيف ت�سربين على قبحه واأنت من احل�سن بحيث اأنت؟ فقالت: اأما اإنه 

 قد قدم ح�سنة عند اهلل، واأذنبت عنده ذنبًا، ف�سريين يف ثوابه، و�سريه يف عقابي.
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فاعلية برنامج قائم على التعلم اإللكتروني 

في تدريس الدراسات اإلجتماعية

لتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي والتحصيل
د.عمرو سيد صالح عبدالعزيز  

كليــة التربيـــة - جامعة الفيوم  

تمهيد:

التعليمية،  العملية  من  الأ�سا�سى  الهدف  يعد  ومل  التعلم،  لعملية  الوحيد  امل�سدر  هو  يعد  مل  املدر�سى  الكتاب  اأن  �سك  بال 

ول�ستيعاب مو�سوعاته كان على التالميذ حفظها واإ�ستظهارها، فعندما تعرف اأن اأحد اأهداف تدري�ص الدرا�سات الجتماعية 

هو تنمية مهارات التفكري لدي التالميذ، تظهر احلاجة اإيل �سرورة تطوير اإ�سرتاتيجيات جديدة للتعليم ملواجهة النفجار 

املعريف  حلل امل�سكالت باأ�سلوب علمى.

لكونه  الإلكرتوين  التعلم  على  القائمة  الكمبيوتر  برامج  ُتَعدُّ 

حت�سني  فى  ت�ساعد  التى  املتاحة  التكنولوجية  الو�سائل  اأحد 

لطرق  الت�سويق  عامل  ي�سيف  مما  التعليمية،  العملية  اأداء 

التدري�ص احلديثة،  فهذه الربامج ت�سهل املعلومات وتعاجلها 

وذلك بتقدمي املادة التعليمية يف عدة اأ�سكال جديدة وباأكرث 

اأنها  باإيجابية، كما  اأ�سلوب �سيق ليتفاعل معها التالميذ  من 

ت�سجعهم علي التعلم الذاتي، وتعالج الفروق الفردية بينهم.

وتاأ�سي�سًا على ما �سبق فاإنه ميكن اأن ت�سهم برامج الكمبيوتر 

من خالل اإمكانياتها املختلفة  فى تب�سيط املعلومات ومعاجلتها 

اإمكانية  اإىل  يوؤدي  مما  للتالميذ،  املعرفى  الأ�سلوب  لتنا�سب 

ومهارات  عامة،  ب�سفة  لديهم  العليا  التفكري  مهارات  تنمية 

ت�ساهم يف ذات  كما  املعريف ب�سفة خا�سة،  وراء  ما  التفكري 

الوقت يف تنمية التح�سيل لديهم.

دراسات
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مشكلة الدراسة: 
التي  ال�ستطالعية  الدرا�سة  خالل  ومن  �سبق  ما  �سوء  فى 

قام بها الباحث، وعمله بكونه خبريًا للدرا�سات الجتماعية، 

اإ�سافة اإيل وجود العديد من الدرا�سات التى اأكدت �سرورة 

ا�ستخدام برامج الكمبيوتر القائمة علي التعلم الإلكرتوين؛ 

هذا  متطلبات  تفر�سها  �سرورة  اأ�سبح  اإ�ستخدامها  لأن 

بع�ص  تواجه  الجتماعية  الدرا�سات  مادة  فاإن  الع�سر، 

ال�سعوبات والتحديات فى الإعتماد على تدري�سها بالطرق 

املعتادة التى تعتمد على احلفظ والتلقني، والبعد فى بع�ص 

التفكري  مهارات  تنمية  وعن  التالميذ  واقع  عن  الأحيان 

عامة، ومهارات التفكري ما وراء املعريف خا�سة، والجتاهات 

املرتبطة بهذه املادة.  

الت�ساوؤل  عن  الإجابة  حتاول  احلالية  الدرا�سة  فاإن  لذلك   

الرئي�ص التايل: 

التعلم  على  القائم  احلا�سوبي  الربنامج  فاعلية  ما   -

لتالميذ  الجتماعية  الدرا�سات  تدري�ص  يف  الإلكرتوين 

وراء  ما  التفكري  مهارات  لتنمية  الإعدادي  الأول  ال�سف 

املعريف والتح�سيل؟.

ومن هذا الت�ساوؤل تتفرع الأ�سئلة التالية:

التعلم  على  القائم  احلا�سوبي  الربنامج  �سورة  ما   .1

لتالميذ  الجتماعية  الدرا�سات  تدري�ص  يف  الإلكرتوين 

ال�سف الأول الإعدادي؟.

التعلم  على  القائم  احلا�سوبي  الربنامج  �سورة  ما   .2

تنمية  يف  الإعدادي  الأول  ال�سف  لتالميذ  الإلكرتوين 

مهارات التفكري ما وراء املعريف ؟.

التعلم  على  القائم  احلا�سوبي  الربنامج  �سورة  ما   .3

الإلكرتوين لتالميذ ال�سف الأول الإعدادي والتح�سيل؟.

ما فاعلية الربنامج احلا�سوبي القائم على التعلم الإلكرتوين   .4

الأول  ال�سف  لتالميذ  الجتماعية  الدرا�سات  تدري�ص  يف 

الإعدادي لتنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف؟.

التعلم  على  القائم  احلا�سوبي  الربنامج  فاعلية  ما   .٥
لتالميذ  الجتماعية  الدرا�سات  تدري�ص  يف  الإلكرتوين 

ال�سف الأول الإعدادي لتنمية التح�سيل؟.

أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلى:

تنمية مهارات التفكري ما وراء املعريف لتالميذ ال�سف   -

الأول الإعدادي من خالل الربنامج احلا�سوبي القائم 

علي التعلم الإلكرتوين.

من  الإعدادي  الأول  ال�سف  لتالميذ  التح�سيل  تنمية   -

خالل الربنامج املعد.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلى:

ت�سميم برنامج احلا�سوبي قائم على التعلم الإلكرتوين   .1

مهارات  لتنمية  الإعدادي  الأول  ال�سف  لتالميذ 

التفكري ما وراء املعريف والتح�سيل.

مهارات  بتنمية  اخلا�سة  واملهارات  الأن�سطة  دمج   .2

الأول  ال�سف  لتالميذ  املعريف  وراء  ما  التفكري 

الإعدادي فى منهج الدرا�سات الجتماعية.

يف  املناهج  مطوري  احلالية  الدرا�سة  ت�ساعد  قد   .3

تطوير طرق التدري�ص والنتقال من الطرق املعتادة 

اإىل اإ�سرتاتيجيات حديثة يف التدري�ص.

ت�سور  و�سع  يف  احلالية  الدرا�سة  ت�ساعد  قد   .4

ملراحل  بفاعلية  الإلكرتوين  التعلم  لتطبيق 

التعليم املختلفة.

فروض الدراسة:
تخضع الدراسة للفروض التالية:

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 

)05،( بني متو�سط درجات تالميذ املجموعة 

التجريبية ومتو�سط درجات تالميذ املجموعة 

لختبار  البعدى  التطبيق  فى  ال�سابطة 

 - املراقبة   - )التخطيط  من  كل  مهارة 

التقومي( ل�سالح املجموعة التجريبية.

دراسات
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بني   )،05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

ومتو�سط  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سط 

البعدى  التطبيق  فى  ال�سابطة  املجموعة  تالميذ  درجات 

معريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  لختبار  الكلي  للمجموع 

ل�سالح املجموعة التجريبية.

بني   )،05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

ومتو�سط  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سط 

البعدي  التطبيق  فى  ال�سابطة  املجموعة  تالميذ  درجات 

لالختبار التح�سيلي ل�سالح املجموعة التجريبية.

منهج الدراسة:  

خضعت الدراسة لما يلي:
• الأديبات والرجوع 	 تناول  الو�سفي: مت من خالل  املنهج 

للدرا�سات ال�سابقة، لو�سع الإطار النظري للدرا�سة.

• بالت�سميم 	 احلالية  الدرا�سة  اأخذت  التجريبى:  املنهج 

ملجموعتني  والبعدي  القبلي  القيا�ص  ذي  التجريبي  �سبه 

ق  ُطبِّ حيث  جتريبية(،  وجمموعة  �سابطة،  )جمموعة 

الربنامج احلا�سوبي القائم على التعلم الإلكرتوين على 

فدر�ست  ال�سابطة  املجموعة  اأما  التجريبية،  املجموعة 

بالطريقة التقليدية.

متغيرات الدراسة:
 ا�ستملت الدرا�سة احلالية على املتغريات التالية:

التعلم  على  القائم  احلا�سوبي  الربنامج  امل�ستقل:  املتغري   .1

الإلكرتوين املقرتح الذى اأعده الباحث لوحدتني من وحدات 

منهج الدرا�سات الجتماعية لل�سف الأول الإعدادي.

املتغريان التابعان: هما كالتايل:  .٢
 - الختبار التح�سيلي.

 - اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف. 

عينة الدراسة:
كونت عينة الدرا�سة من )70( تلميذة من تلميذات ال�سف 

الأول الإعدادي من مدر�سة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات 

باإدارة الإ�سماعيلية التعليمية، وتوزعت العينة اإىل جمموعتني 

)35( تلميذة ممثلة املجموعة �سابطة، و)35( تلميذة ممثلة 

املجموعة التجريبية.

حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

مدر�سة  من  الإعدادي  الأول  ال�سف  تلميذات  من  عينة   .1
الإ�سماعيلية  باإدارة  بنات  الإعدادية  الزهراء  فاطمة 

التعليمية مبحافظة الإ�سماعيلية.

وحدة »رحلة يف الف�ساء« للجغرافيا، ووحدة »م�سر عرب   .٢
فى  الإعدادى  الأول  لل�سف  للتاريخ،  القدمية«  الع�سور 

منهج الدرا�سات الجتماعية.

الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2013/2012.م.  .٣

األسلوب اإلحصائى:
امل�ساحبة  الإح�سائية  للدللة  العملية  الدللة  ح�سبت 

ملعرفة  امل�ستقلة  للعينات   )T - test( الإح�سائى  لالختبار 

كم التباين املف�سر فى املتغري التابع اإذا ما اعتربنا اأن املتغري 

الدللة  ح�ساب  مع  عليه،  موؤثرًا  اأو  معه  عالقة  فى  امل�ستقل 

الإح�سائية للفرق بني متو�سطي الأداء لدى املجموعتني.

اعتمد الباحث على ما يلي: 

 Effect موؤ�سر )مربع اإيتا( كطريقة حل�ساب حجم التاأثري[
. Size

. ]معادلة بالك )Black( كطريقة حل�ساب الفاعلية

أدوات الدراسة:
متثلت اأدوات الدرا�سة احلالية فيما يلي:

 المواد التعليمية: 
ً
أوال

حمتوى مقرر وحدة )رحلة يف الف�ساء( للجغرافيا، ووحدة 

الأول  لل�سف  للتاريخ،  القدمية«  الع�سور  عرب  »م�سر 

الإعدادى فى منهج الدرا�سات الجتماعية. 

- كرا�سة التلميذ.)اإعداد الباحث(

دليل املعلم. )اإعداد الباحث(   -

الربنامج احلا�سوبي القائم علي التعلم الإلكرتوين  -

  )اإعداد الباحث(

دراسات
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 أدوات القياس:
ً
ثانيا

- الختبار التح�سيلي. )اإعداد الباحث(

- اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف. )اإعداد الباحث(

تحليل نتائج الدراسة:
حتليل نتائج اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف:  .1

    اأجريت كما يلي: 

املجموعة  تالميذ  درجات  ملتو�سط  املئوية  الن�سبة  ح�ساب   -

التجريبية يف اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف القبلي 

والن�سبة املئوية ملتو�سط درجات تالميذ املجموعة التجريبية 

يف اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف البعدي.

املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  تنمية  ن�سبة  اأن  وجد   -

الدرا�سات  مادة  يف  التجريبية  املجموعة  تالميذ  لدى 

الجتماعية بعد تطبيق الربنامج احلا�سوبي  )%95.1(، 

املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  تنمية  ن�سبة  من  اأعلى 

 ،)%4.9( احلا�سوبي  الربنامج  تطبيق  قبل  لديهم 

مبقدار )%90.2(.

ا�ستخدام معادلة )Blake( لقيا�ص مدى فاعلية الربنامج   -

املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الكمبيوتري 

لدى تالميذ املجموعة التجريبية. 

وجد اأنها ت�ساوي )1.01(، ومبا اأن هذه القيمة تقع يف   -

فاعلية  اإذًا   ،)2-1( وهو  )Blake(؛  حدده  الذي  املدى 

هذا الربنامج مرتفعة.

٢. حتليل نتائج الختبار التح�سيلي:
متت كما يلي:

الختبار  يف  الدرجات  ملتو�سط  املئوية  الن�سبة  ح�ساب   -

التح�سيلي القبلي والن�سبة املئوية ملتو�سط الدرجات يف 

الختبار التح�سيلي البعدي.

املجموعة  تالميذ  لدى  التح�سيل  تنمية  ن�سبة  اأن  وجد   -

تطبيق  بعد  الجتماعية  الدرا�سات  مادة  يف  التجريبية 

اأعلى من ن�سبة تنمية  الربنامج احلا�سوبي )%87.66( 

الكمبيوتري  الربنامج  تطبيق  قبل  لديهم  التح�سيل 

)12.34%(، مبقدار )%75،32(.

فاعلية  مدي  لقيا�ص   )Blake( بالك  معادلة  ا�ستخدام   -

تالميذ  لدى  التح�سيل  تنمية  يف  احلا�سوبي  الربنامج 

املجموعة التجريبية. 

تقع يف  القيمة  اأن هذه  ت�ساوي )1.15(، ومبا  اأنها  - وجد 

اإذًا فاعلية  الذي حدده )Blake(، وهو )2-1(،  املدى 

هذا الربنامج مرتفعة.

تفسير نتائج الدراسة:
1. تف�سري نتائج اختبار مهارات التفكري ما وراء املعريف:

اأكدت النتائج الح�سائية بعد تطبيق الربنامج ما يلي:

بني   )،05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

ومتو�سط  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سط 

البعدى  التطبيق  فى  ال�سابطة  املجموعة  تالميذ  درجات 

معريف  وراء  ما  التفكري  مهارة  لختبار  الكلي  للمجموع 

ل�سالح املجموعة التجريبية.

بني   )،05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

ومتو�سط  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سط 

البعدى  التطبيق  فى  ال�سابطة  املجموعة  تالميذ  درجات 

لختبار مهارة كل من )التخطيط – املراقبة – التقومي( 

ل�سالح املجموعة التجريبية.

• تفوق تالميذ املجموعة التجريبية علي تالميذ املجموعة 	

املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة؛ 

البعدي.

• التعلم 	 علي  القائم  الكمبيوتري  الربنامج  فاعلية 

الإلكرتوين يف تدري�ص الدرا�سات الجتماعية لتالميذ 

ما  التفكري  مهارات  لتنمية  الإعدادي  الأول  ال�سف 

وراء املعريف.

٢. تف�سري نتائج الختبار التح�سيلي:
   اأكدت النتائج الح�سائية بعد تطبيق الربنامج ما يلي:

بني   )،05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

ومتو�سط  التجريبية  املجموعة  تالميذ  درجات  متو�سط 

البعدى  التطبيق  فى  ال�سابطة  املجموعة  تالميذ  درجات 

لالختبار التح�سيلي ل�سالح املجموعة التجريبية.

• تفوق تالميذ املجموعة التجريبية علي تالميذ املجموعة 	

ال�سابطة؛ يف الختبار التح�سيلي البعدي.

• التعلم 	 علي  القائم  الكمبيوتري  الربنامج  فاعلية 

لتالميذ  الجتماعية  الدرا�سات  تدري�ص  الإلكرتوين يف 

ال�سف الأول الإعدادي لتنمية التح�سيل لديهم.

• نتائج 	 بني  طردية  عالقات  وجود  النتائج  اأكدت  كما 

ما  التفكري  مهارات  الختبار  يف  التجريبية  املجموعة 

وراء املعريف البعدي ونتائجهم يف الختبار التح�سيلي 

دراسات
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ما  التفكري  مهارات  منت  فكلما  البعدي، 

وراء املعريف كلما زاد التح�سيل لديهم.

• الربنامج 	 فاعلية  الباحث  يرجع 

احلا�سوبي القائم على التعلم الإلكرتوين 

يف تدري�ص الدرا�سات الجتماعية لتالميذ 

مهارات  لتنمية  الإعدادي  الأول  ال�سف 

اإىل  والتح�سيل،  املعريف  وراء  ما  التفكري 

الأ�سباب التالية:

• تنظيم البيئة ال�سفية مما ي�ساعد على اإطالق 	

وراء  ما  التفكري  مهارات  لتنمية  التفكري  حرية 

املعريف )التخطيط – املراقبة – التقومي(.

• تنظيم املادة التعليمية للربنامج احلا�سوبي مما 	

ي�ساعد على �سهولة ا�ستخدامه. 

• على 	 ي�ساعد  �سورة مهام مما  الدرو�ص يف  تنظيم 

الربنامج  مع  الإيجابي  والتفاعل  الإلكرتوين  التعلم 

احلا�سوبي.

• الدائري(	 اخلما�سي  )الت�سميم  اإ�سرتاتيجية  تطبيق 

بحيث توفر املدخالت للو�سول اإىل املخرجات املطلوبة 

مرورًا بالأطوار اخلم�سة للت�سميم.

• تت�سمن كرا�سة التلميذ علي اأن�سطة متنوعة مما ي�ساعد 	

علي التقومي الذاتي امل�ستمر.

• الربنامج 	 جعل  مما  امل�ستمرة  الراجعة  التغذية  توفري 

احلا�سوبي مرن مع اختبارات التالميذ.

• التفكري 	 الت�سجيع على  ت�ساعد على  تعليمية  بيئة  توفري 

احلر والتاأمل والتقومي امل�ستمر.

• الطالبية 	 والأن�سطة  الواجبات  من  جمموعة  طرح 

مع  وتطبيقاته  احلا�سوبي  الربنامج  وربط  �ساعد  مما 

املواقف احلياتية.

توصيات الدراسة:
فى �سوء ما اأ�سفرت عنه النتائج، ميكن طرح التو�سيات التالية:

مناهج . 1 فى  املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  توظيف 

الدرا�سات الجتماعية بجميع مراحل التعليم الأ�سا�سي.

الدرا�سات . 2 مناهج  يف  احلا�سوبي  الربنامج  تطبيق 

الجتماعية بجميع مراحل التعليم الأ�سا�سي.

تطبيق اإ�سرتاتيجية "الت�سميم اخلما�سي الدائري" يف . 3

جميع املقررات الدرا�سية.

عقد دورات تدريبية . 4

التفكري ما  تنمية مهارات  املعلمني علي كيفية  لتدريب 

وراء املعريف لدي التالميذ.

دمج مهارات التفكري ما وراء املعريف يف مناهج كليات . 5

الرتبية باجلامعات امل�سرية للمعلمني قبل اخلدمة.

دمج الأن�سطة التعليمية التي تنمي مهارات التفكري ما . 6

وراء املعريف يف جميع املقررات الدرا�سية. 

حتويل جميع املقررات الدرا�سية للتعليم الأ�سا�سي اإيل . 7

مقررات الكرتونية.

دراسات مقترحة: 
درا�ستها  ميكن  التي  امل�سكالت  ببع�ص  الدرا�سة  خرجت   

من خالل جمموعة من الدرا�سات يف جمال املناهج وطرق 

تدري�ص الدرا�سات الجتماعية، ومنها ما يلي:

• اأثناء اخلدمة يف تنمية مهارات 	 بناء برنامج للمعلمني 

التفكري ما وراء املعريف.

• القائمة 	 الكمبيوتر  برامج  فاعلية  على  للتعرف  درا�سة 

على التعلم اللكرتوين يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 

لدى تالميذ مراحل التعليم الأ�سا�سي.

• درا�سة للتعرف على فاعلية الت�سميم اخلما�سي الدائري 	

منهج  يف  املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  تنمية  يف 

الدرا�سات الجتماعية لدى تالميذ مرحلة الثانوية. 

دراسات
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قسم الحاسب اآللي
مواقع التوا�سل الجتماعية الإلكرتونية )هي جمموعة من 

اإن�ساء  للم�ستخدم  ميكن  التي  الإلكرتونية  واملواقع  الربامج 

موقع خا�ص به عليها، اأو حتميلها على جهاز هاتفه الذكي اأو 

اللوحي، وميكنه من خاللها الرتباط والتوا�سل مع الآخرين 

الهتمام  اأو  ال�سداقة،  اأو  املعرفة،  اأو  الــقــرابــة،  بــرابــط 

والهواية، اأو زمالء الدرا�سة والعمل؛ ونحو ذلك من روابط 

منها،  لال�ستفادة  الإيجابيات  معرفة  املهم  ومن  التوا�سل( 

ومعرفة ال�سلبيات لتالفيها وعدم الوقوع فيها.

وهذه املواقع والربامج انت�سرت على نحو وا�سع و�سريع بني 

امل�ستخدمني على م�ستوى العامل، مما اأدى اإىل ك�سر احلدود 

الجتماعية،  والتقاليد  والــعــادات  والأعـــراف  اجلغرافية، 

وجعله يبدو كقرية �سغرية تربط اأبناءه بع�سهم ببع�ص.

خدمات الشبكات االجتماعية

كربى  �سركات  وتربجمها  توؤ�س�سها  خدمات  وهــي 

الأن�سطة  ومل�ساركة  والأ�سدقاء  امل�ستخدمني  جلمع 

والهتمامات، وللبحث عن تكوين �سداقات والبحث 

عن اهتمامات واأن�سطة لدى اأ�سخا�ص اآخرين.

معظم ال�سبكات الجتماعية املوجودة حاليًّا هي عبارة 

عن مواقع ويب تقدم جمموعة من اخلدمات للم�ستخدمني 

مثل املحادثة الفورية والر�سائل اخلا�سة والربيد الإلكرتوين 

والفيديو والتدوين وم�ساركة امللفات وغريها من اخلدمات. 

اأحدثت  قد  الجتماعية  ال�سبكات  تلك  اأن  الوا�سح  ومــن 

الأ�سخا�ص  بني  وامل�ساركة  الت�سال  كيفية  يف  كبريًا  ًا  تغرينّ

الجتماعية  ال�سبكات  وتلك  املعلومات.  وتبادل  واملجتمعات 

وتنق�سم  احلايل  الوقت  يف  امل�ستخدمني  من  املاليني  جتمع 

فهناك  الأغـــرا�ـــص،  ح�سب  الجتماعية  ال�سبكات  تلك 

اأ�سدقاء  جتمع  واأخــرى  الدرا�سة  اأ�سدقاء  جتمع  �سبكات 

اأ�سهر  ومن  امل�سغرة،  التدوين  ل�سبكات  بالإ�سافة  العمل 

و   facebook حاليًا  املــوجــودة  الجتماعية  ال�سبكات 

فايفواأوركتو  بوونوهاي  وtwitterوليف   MySpace
.+google

 

صفحة القتنية / التكنواوجيا
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مواقع التواصل االجتماعي 

في الميزان
إعداد / محمد علي محجوب النيل
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نشأة الشبكات االجتماعية

يف  الظهور  يف  الجتماعية  ال�سبكات  من  جمموعة  ــداأت  ب

عام   Classmates.com مثل  الت�سعينيات  اأواخــــر 

SixDegrees. 1995 للربط بني زمالء الدرا�سة وموقع
com عام 1997 وركز ذلك املوقع على الروابط املبا�سرة 
بني الأ�سخا�ص. وظهرت يف تلك املواقع امللفات ال�سخ�سية 

للم�ستخدمني وخدمة اإر�سال الر�سائل اخلا�سة ملجموعة من 

الأ�سدقاء. وبالرغم من توفري تلك املواقع خلدمات م�سابهة 

مل توجد يف ال�سبكات الجتماعية احلالية اإل اأن تلك املواقع 

مل ت�ستطع اأن تدر ربحًا ملالكيها واإغالقت. وبعد ذلك ظهرت 

جمموعة من ال�سبكات الجتماعية التي مل ت�ستطع اأن حتقق 

بداية  مع  و  1999و2001.  الأعــوام  بني  الكبري  النجاح 

عام 2005 ظهر موقع يبلغ عدد م�ساهدات �سفحاته اأكرث 

ال�سهري  الأمريكي   MySpace موقع  وهو   google من 

العامل،  يف  الجتماعية  ال�سبكات  واأكــرب  ــل  اأوائ من  ويعترب 

ومعه مناف�سه ال�سهري في�ص بوك والذي بداأ اأي�سًا يف النت�سار 

املتوازي مع ماي �سبي�ص حتى قام في�ص بوك يف عام 2007 

باإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين وهذا ما اأدى اإىل زيادة 

اأعداد م�ستخدمي في�ص بوك ب�سكل كبري ويعتقد اأن عددهم 

اأنحاء  مــن  م�ستخدم  مليون   800 يتجاوز  حاليًا 

العامل.

حمل  اأ�سبحت  الجتماعية  ال�سبكات  تلك 

يف  الدار�سني  من  للكثري  الدرا�سة 

والباحثني  املجتمعات  جمــال 

املــوا�ــســيــع  مــــن  عـــــدد  يف 

والهوية  اخل�سو�سية  مثل 

وراأ�ـــــــص مــــال املــجــتــمــعــات 

وا�ستخدامات املراهقني.

أشهر الشبكات االجتماعية عربيًا

هناك بع�ص ال�سبكات الجتماعية العربية التي ظهرت موؤخرًا 

ال�سبكات  تقدمها  التي  اخلدمات  ملناف�سة  ترقى  ل  ولكنها 

الجتماعية  ال�سبكات  تلك  اأمثلة  ومن  الكربى  الجتماعية 

طورت  والتي  املواقع  واأ�سهر  اأكرب  من  وهو  مكتوب  العربية 

وتقدم  املوقع  اجتماعية جتمع م�ستخدمي  �سبكة  يف نظامها 

الأخرى  العربية  ال�سبكات  ومن  اخلدمات،  من  العديد  لهم 

مدينةوفايعواإكب�سوSerirZومللم حلفظ  بوكو�سبكة  اإخوان 

الروابط املف�سلة.

سلبيات وايجابيات مواقع التواصل االجتماعي

 كل �سيء يف احلياة له �سلبيات واإيجابيات ، ولكي ن�ستفيد من 
 هذا ال�سيء ل بد من حت�سيل الإيجابيات وتاليف ال�سلبيات.

لها  كثرية  اأ�سياء  مثل  مثلها  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع 

اإيجابيات و�سلبيات ، ولنتعرف اأوًل على اإيجابياتها.

االيجابيات

 ولعل اأبرز اإيجابيات هذه املواقع:

1-التوا�سل مع العامل اخلارجي وتبادل الآراء والأفكار 

 ومعرفة ثقافات ال�سعوب وتقريب امل�سافات.

2-ممار�سة العديد من الأن�سطة التي ت�ساعد على التقرب 

 والتوا�سل مع الآخرين.

3-تفتح اأبوابًا متكن من اإطالق الإبداعات وامل�ساريع التي 

حتقق الأهداف وت�ساعد املجتمع على النمو. 

4-ن�سر العلم و�سرعة الو�سول اإىل املعلومة ،وغريها الكثري.

صفحة التقنية / التكنولوجيا
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السلبيات
 لعل من اأكرث برامج مواقع التوا�سل الجتماعي �سلًبا على 

  )WhatsApp( الأ�سرة واملجتمع هو برنامج الوات�ص اأب

والإن�ستغرام )Instagram( اإذ اإن الكثري من امل�ساكل 

الأ�سرية؛ منها ما اأدى اإىل القطيعة التي ح�سلت ب�سببهما، 

الآخرين  جتاه  مفرطة  ح�سا�سية  من  البع�ص  لدى  ملا  وهذا 

الآخــر،  دون  اأحــدهــم  ترا�سل  فعندما  معهم؛  والتوا�سل 

ت�سيف  وعندما  يقعدها،  ول  الدنيا  ويقيم  الآخر  يتح�س�ص 

�سورة لرحلة اأو لقاء مع اأفراد دون اآخرين، يغ�سب الآخرون 

قد؛ كيف يدعى فالن ول اأدعى!؟!

ومن مشاكل الواتس أب 

:)WhatsApp(

 “على �سبيل املثال ل احل�سر” متابعة اآخر ظهور لك، ثم 

الت�سال بك، فاإذا مل ترد على الت�سال الهاتفي وقت اآخر 

ظهور لك، فاأنت غري مباٍل 

اأر�سل  اأو  باملت�سل، 

ــالــة  ـــك ر�ــس ل

وظـــــهـــــر 

ــرد على  ــاء )�ــســح مــــزدوج( ومل ت ــزرق عــالمــة الــو�ــســول ال

جمموعات  تكوين  حال  يف  كذلك. اأو  فاأنت  فــوًرا،  الر�سالة 

حترتم  ل  فاأنت  املجموعة،  هذه  من  وخرجت  “قروبات” 
لهم. اأو  معادي  اأو  لهم،  حمب  غري  اأو  املجموعة،  اأع�ساء 

عند حظر اأحدهم لكرثة ر�سائله غري مقبولة اأو املزعجة اأو 

 لأي �سبب كان، فقد فتحت على نف�سك باب حرب �سرو�ص.

والأخـــبـــار  واملــعــلــومــات  الــر�ــســائــل  تــنــاقــل  �سلبياته  ومـــن 

اأ�سبحت  ــا  ــه اإن ــل  ب ــاعــات؛  ــس ــالإ� ل روج  ــا  مم تــثــبــت،  دون 

والأكـــاذيـــب. واخلـــرافـــات  الــبــدع  لن�سر  ف�سيًحا   مــيــداًنــا 

البدع  وكم من  فيها،  راجت  املو�سوعة  الأحاديث   فكم من 

انت�سرت من خالله، وكم من املقاطع اخلاد�سة للحياء التقطت 

 من خاللها، وكم من الأ�سرار هتكت من خالل هذا الربنامج.

 ”WhatsAppاأب “الوات�ص  الربنامج  هذا  فم�ساكل 

والأ�سدقاء  والأ�سر  العائالت  من  فكم  اأحد،  على  تخفى  ل 

والزمالء، تعاين من �سلبيات هذا الربنامج.

:)Instagram( أما مشاكل اإلنستغرام
الإن�ستغرام لي�ص جمرد موقع للتوا�سل من خالل ال�سور 

واملقاطع؛ بل هو م�سروع جتاري وا�ستثماري من خالل 

عر�ص املنتجات والت�سويق لها والتعريف بها؛ اإل اأن �سوء 

ا�ستخدامه جعل منه جزءًا من م�ساكل مواقع التوا�سل 

التحديد. بوجه  الأ�سرة  على  اأخطرها  هو  يكن  مل   اإن 

 ففي ال�سابق كانت اأحوال النا�ص غري معلومة؛ بل �سرية 

فكل حركاتهم  اليوم  اأما  لهم،  النا�ص  اأقرب  حتى عن 

اأفراد  من  فرد  فكل  وعلنية؛  معروفة  فهي  و�سكناتهم 

الأ�سرة ي�سور وير�سل مبا�سرة عرب ح�سابه، ليباهي غريه 

فيما هو عليه من حال، حتى �سار النا�ص يف حال يرثى 

لها ملا يرتتب على تلك الإ�سافات من م�ساكل وخالفات 

ال�سور. ن�سر  يف  والت�سابق  املباهاة  تلك  جــراء   تن�ساأ 

امل�ساكل  اأخــطــر  اخلا�سة”  نظري  وجهة  “من  فهي 

ــــك مـــن عــــدة جــوانــب:  خــا�ــســة عــلــى الأ�ــــســــرة، وذل

عر�ص  على  يحر�ص  لالإن�ستغرام،  امل�ستخدم  اأن  منها 

والــزيــارات  الــرحــالت  متثل  التي  بــه،  اخلا�سة  �سور 
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اأو الأحداث  التي ح�سرها،  اأو  به  واملنا�سبات اخلا�سة 

التي تقع اأمامه اأو لبع�ص الأقارب والأ�سدقاء والزمالء 

واملعارف، وقد تكون تلك ال�سور امل�سافة غري منا�سبة 

اأو اأنها من قبل وجهة نظر البع�ص، 

الغري،  خل�سو�سية  انتهاك 

ذلك  مــن  الأعــظــم  اأو 

الغرية والتناف�ص بني 

ـــر خــا�ــســة يف  ـــس الأ�

املنا�سبات 

والـــ�ـــســـفـــر 

والــرحــالت، 

البع�ص  لتجد 

ل  �ــســورًا  ي�سيف 

متثل احلقيقة والواقع 

ين�سبها  و

اإلــــــيــــــه، 

لـــيـــاأتـــي 

مـــــــــــــــــن 

الكالمية  املــعــارك  لت�ستبك  ذلــك،  ببيان  عليها  يعلق 

رحم  وقطيعة  واقعية  ا�ستباكات  اإىل  تتحول  قــد  التي 

اجلميع. على  �سلبية  بنتائج  لتاأتي  وتوا�سل،   وعالقات 

الأقارب  بع�ص  ُيقبل  ول  مغلًقا  احل�ساب  يكون  عندما   اأو 

اإىل عداوة  لتتحول  الزمالء،  اأو  الأ�سدقاء  اأو  املعارف  اأو 

اإىل احرتام خ�سو�سية احل�ساب. النظر   وقطيعة، بغ�ص 

الأقـــارب  مــن  املتابعني  بع�ص  بحظر  يقوم  مــن  وهــنــاك 

اإحــــدى  ــى  عــل تــعــلــيــقــه  يــعــجــبــه  ل  عــنــدمــا  غـــريهـــم  اأو 

)ليــــك(  يــعــجــب  مل  لأنـــــه  اأو  املـــقـــاطـــع،  اأو  الــ�ــســور 

ومقاطعة. خالفات  اإىل  ذلك  بعد  لتتحول   بامل�سافات، 

 وبالن�سبة لالأ�سر ما قد يحدث من اخلالفات ب�سبب اإقامة 

حفلة اأو وليمة اأو اأي منا�سبة دون دعوة اأحد اأفراد الأ�سرة 

اأنواع  اأحد، وهكذا من  اأحد دون  اأو دعوة  لهذه املنا�سبة؛ 

اخلالفات حول الدعوات واملنا�سبات، لتتحول اإىل خالف 

وقطيعة داخل الأ�سرة بدًل من توا�سلها وتالحمها.

سلبياتها االجتماعية أكثر 

من إيجابياتها

الناحية  مــن  ــل  الــتــوا�ــسُ مــواقــع 

ــُد  ــوائ الجــتــمــاعــيــة لــهــا ف

يف  تكُمن  ا،  جـــدًّ كــثــرية 

ــل  ــوا�ــسُ ــت ــرار ال ــم ــت ــس ا�

هــذه  م�ستخدمي  بــني 

بع�سهم  مـــع  املــــواقــــع 

البع�ص، وذلك من �ساأنه 

اأن يــزيــد مــن الــرتابــط 

العالقات  ــوة  ق وِمـــن 

فلتلك  املجتمع،  بني 

املـــواقـــع اإيــجــابــيــات 

ــــــدة، مـــنـــهـــا:  عــــــدي

بني  الآراء  تــــبــــاُدل 

بع�سهم  املُ�ستخدمني 

على  ف  والـــتـــعـــرُّ ــعــ�ــص،  ــب ال

عابرة  و�سيلة  اأنها  عن  ف�ساًل  الأخــرى،  ال�سعوب  ثقافات 

تكوين  للفرد  فُتتيح  الأ�سخا�ص،  بــني  ل  للتوا�سُ للحدود 

�سداقات ِمن دول اأخرى، كما اأنها و�سيلة ملُمار�سة الأن�سطة 

الثقافية والجتماعية التي َتهدف اإىل التقارب بني الأفراد، 

ل مع الآخرين. ل عملية التوا�سُ وُت�سهِّ

ا، وميكن اأن تطغى �سلبياتها    ولكن لها �سلبيات كثرية اأي�سً

على اإيجابياتها من الناحية الرتبوية وامل�سوؤولية الجتماعية؛ 

فمن �سمن هذه ال�سلبيات: كرثة تداول الإ�ساعات والأخبار 

قبل  املعلومة  من  التاأكد  ا�ــســرتاط  لعدم  نظًرا  املغلوطة؛ 

اإ�سافة  املواقع،  تلك  على  اخلرب  م�سدر  ن�سر  اأو  َن�سِرها، 

اإىل غياب الرقابة على ما ُيكَتب اأو ما ُين�َسر يف تلك املواقع، 

فهناك كثري من ال�سباب يقومون بن�سر مواد لي�ست لها اأي 

ا لهذه املواقع،  اأهمية، بل اإنها �سارة، وهناك �سرر كبري جدًّ

مزيج  هي  التي  الغريبة  واللغات  الألفاظ  بع�ص  ظهور  وهو 

ومثل  “الفرانكو”،  عليها  وُيطَلق  والإجنليزية،  العربية  بني 
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هذه اللغات من �ساأنها اأن ُت�سِعف م�ستوى اللغة العربية لدى 

ي اإىل انِدثار لغِتنا الأ�سيلة. الأجيال القادمة، وتوؤدِّ

الآخــر،  الـــراأي  تقبُّل  بعدم  تتعلَّق  اأخــرى  �سلبيات   وهناك 

تلك  على  ال�سباب  بني  وامل�ساحنات  احلــادة،  والنقا�سات 

املواقع، وهناك اأكرب خَطر لتلك املواقع، وهو اإ�ساعة ال�سباب 

ث يف اأمور  ل عرب �سفحات تلك املواقع، والتحدُّ للوقت يف التنقُّ

لي�ص لها قيمة ول فائدة، وهذا اجلانب هو اأخطر اجلوانب 

تاأتي بال�سلب على املجتمع كله  ال�سلبية؛ لأن م�سَيعة الوقت 

مه، ولي�ص على ال�سخ�ص فقط، واأخرًيا هذه املواقع  وعلى تقدُّ

ر على اجلانب الأ�سري؛ فيوؤدي الدخول عليها اإىل  ا توؤثِّ اأي�سً

العزلة الجتماعية، وعدم انِدماج الفرد مع اأ�سرته، وغيابه 

املنا�َسبات  يف  امل�ساركة  وعن  �َسر 
ُ
الأ وهموم  م�سكالت  عن 

الجتماعية، وما اإىل ذلك.

مقترحات للحد من السلبيات
تــلــك  ـــل  مـــث ـــع  مـــن ـــى  عـــل ـــعـــمـــل  ال اإىل  هــــــذا  ويــــقــــودنــــا 

ــا، وهـــــذا من  ــه الأقــــــل احلــــد مــن ــى  اأو عــل ــيــات،  ــب ــل ــس ــ� ال

ــــوات الــعــمــلــيــة، لـــعـــل مــنــهــا: ــــط  خـــــالل عـــــدد مــــن اخل

جل  على  و�سيطرتها  املواقع،  تلك  ا�ستخدام  يف   الإفــراط 

اأوقات امل�ستخدمني خا�سة ال�سباب منهم له اأثر �سلبي كبري 

والجتماعي،  الأ�سري  والرتابط  الجتماعية  الهوية  على 

اإيــجــاد حلول  اأجــل  من  وطني  يكن هناك حتــرك  فــاإذا مل 

واآليات حتد من تلك الآثار ال�سلبية وتوجد موازنة خالقة بني 

ال�سلبيات والإيجابيات، وتفعيل الإيجابيات على نحو فاعل، 

وجتنيب امل�ستخدمني اأخطار ال�سلبيات واآثارها. 

ملواقع  والقنوات  الربامج  تلك  باأهمية  التوعية  على  والعمل 

الجتماعية  بالنواحي  والتعريف  الجتماعي،  التوا�سل 

املتباينة، ووجود وجهات النظر املختلفة، واأهمية التعبري عن 

العام  والذوق  الأدب  بحدود  يف  ال�سخ�سية  والآراء  الأفكار 

واحرتام الآخر، والتفاعل مع الق�سايا والأحداث بنحٍو اإيجابي، 

 مع مراعاة ظروف املكان والزمان لتلك الأحداث والق�سايا.

الأطروحات  خالل  من  الهادفة،  احلــوارات  اإثــراء  واأهمية 

وح�ساري  علمي  بــاأ�ــســلــوب  ونقا�سها  تــداولــهــا  يتم  الــتــي 

ا  ثقافيًّ املــنــحــرف  الــفــكــر  ــحــاب  اأ�ــس اأمــــام  الــبــاب  لــ�ــســد 

ف�سادهم  لن�سر  يــ�ــســعــون  ممــن  ــا،  و�ــســيــا�ــســيًّ ـــا  واأخـــالقـــيًّ

املــواقــع. تلك  عــرب  بال�سباب  والتغرير  اأفــكــارهــم   وحثالة 

ــني جــمــيــع �ــســرائــح املجتمع  ــوعــي ب ــث ال ــان اأهــمــيــة ب ــي  وب

الآمن  ال�ستخدام  من  لتمكينهم  املواقع  لتلك  امل�ستخدمني 

والأمثل ملواقع التوا�سل الجتماعية، والإفادة منها يف كافة 

املجالت ومن قبل كل اجلهات وامل�ستخدمني، لتكون عنا�سر 

العليا. الوطنية  امل�سلحة  يحقق  مبــا  اجلميع،  بــني   ربــط 

والتوعية  للم�ستخدمني،  العمرية  باملرحلة  التوعية  اأهمية 

بالربامج واملواقع املنا�سبة لكل مرحلة.

وهذه ل ميكن اأن تتحقق اإل مب�ساركة العديد من اجلهات، 

وتكاتف اجلهود بينها وبني الأفراد، بنحو تفاعلي وتكاملي 

لتكون ال�ستفادة من تلك الربامج واملواقع ا�ستفادة اإيجابية 

فاعلة. مع تفعيل ح�سابات هذه اجلهات املعنية وامل�ساركة 

يف فريق العمل على الإنرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعية 

املــواقــع. تلك  مــن  لال�ستفادة  وحمقق  اإيجابي  هــو   مبــا 

اأو التحرك يف اأي اجتاه يكون فيه حتقيق امل�سلحة العليا 

لال�ستفادة من تلك املواقع لتكون مواقع توا�سل اجتماعية 

حقيقية؛ وتداركها قبل اأن تكون مواقع قطيعة اجتماعية 

مميتة.

النظرة الشرعية للمواقع االجتماعية
عندما خَلق  ُير�سي اهلل:  فيما  ا�سِتخداُمها  يجب 

ويت�سح  بينهم،  فيما  والتقارب  بالتوا�سل  اأمرهم  الب�سر 

َخَلْقَناُكْم  ــا  اإِنَّ ا�ُص  النَّ يَُّها 
َ
اأ َيا   }  :- تعاىل   - قوله  يف  ذلك 

 { ِلَتَعاَرُفوا  َوَقــَبــاِئــَل  �ُسُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم  ــى  ــَث ْن
ُ
َواأ ــٍر  َذَك ِمــْن 

لوا  ، فيجب على امل�سلمني جميًعا اأن يتوا�سَ 13 ]احلجرات: 
الإ�سالمية  الأمــة  اأبناء  بني  الوحدة  لتحقيق  بينهم؛  فيما 

والتقريب بينهم، ولكن يجب األ ُت�ستخدم تلك املواِقع فيما 

ول  الإ�سالمية  بالأمة  ي�سرُّ  وفيما   - تعاىل   - اهلل  ب  ُيغ�سِ

بالأوطان ..كما يجب على امل�سلمني اأن ُيدافعوا عن دينهم، 

امل�سلمني  غري  بها  يقوم  التي  ال�سر�سة  الهجمات  وا  وي�سدُّ

لت�سويه �سورة الإ�سالم وامل�سلمني.

صفحة القتنية / التكنواوجيا
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 كما َيجب على ال�ساب امل�سلم عندما يدخل اإىل تلك املواقع 

ر يف نيته اأنه يدخل للتعاُرف مع اإخوانه، ولي�ص  اأن َي�ستح�سِ

ث اإىل الفتيات مثلما يقع كثري من  اأو التحدُّ لت�سييع الوقت 

الفتيات  اإىل  ثون  ويتحدَّ امَلحظور،  هذا  يف  لالأ�سف  ال�سباب 

ا منهم اأن اهلل - تعاىل - لن ُيحا�ِسبهم على  بكل حرية، ظنًّ

ذلك، كما اأنه ينبغي اأن يتمَّ ُت�ستخدم تلك املواقع يف التقريب 

الثقافات  لبع�ص  �ص  والتعرُّ املختلفة،  النظر  وجهات  بني 

بعلوم  العلم  من  ِق�سًطا  امل�سلم  الإن�سان  ينال  لكي  املختلفة؛ 

تعمَّ  حتى  الأخـــرى  للثقافات  �ص  والتعرُّ الــغــري،  ومــعــارف 

، ومبا ل يت�سبَّب 
َ
الفائدة بني ال�سعوب، ولكن مبا ُير�سي اهلل

ْثَمُن من اأي �سيء.
َ
يف م�سيعة الوقت باأي حال؛ لأن الوقت اأ

ذو  �سالح  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأن  �سبق  مما   ويتبني 

ين، والواجب على ال�سخ�ص امل�سلم ال�سوي اأن َي�ستعِمل هذه  حدَّ

رها اهلل - تعاىل - لنا؛ حتى َيكرُث التوا�سل  املواقع التي �سخَّ

للحالل،  اإل  ي�ستعمله  ول  اخلري،  يف  ال�سعوب  بني  والتعارف 

واأن يتجنَّب احلرام، ويتجنَّب الدخول يف خ�سو�سيات الغري، 

واقتحام احلرية ال�سخ�سية لأي �سْخ�ص.

 يجب االبتعاد عن نشر األخبار الكاذبة
ا للفرد  تكنولوجيا التِّ�سال اجلديدة فتَحت اآفاًقا كبرية جدًّ

للر�سائل  �سلبيًّا فقط  متلقًيا  يكون  واأل  ُمتفاعاًل،  يكون  لكي 

في�ستطيع  بالت�سال،  قائًما  ا  اأي�سً يكون  واإمنــا  الإعالمية، 

وي�ستطيع  اخلا�سة،  نَته  وُمدوَّ اخلا�سة  �سحيفته  َيبتِكر  اأن 

اأن يتوا�سل مع اأ�سخا�ص بغ�صِّ النظر عن الزمان اأو املكان، 

على  القدرة  لديهم  يكون  اأن  للمواطنني  اأتاَحت  اأنها  كما 

غري  بطريقة  وق�ساياهم  وجمتمِعهم  ذاتهم  عن  وا  ُيعربِّ اأن 

التقليدية وحتى  م�سبوقة تتجاَوز و�سائل الإعالم مبجالتها 

جمالتها احلديثة التي انتَهت بع�سر التلفزيون.

بعد  وخا�سة  الإنرتنت،  اإننا يف مرحلة  نقول:  اأن   ون�ستطيع 

2004 فقد  بداأ يف عام  والذي  الإنرتنت،  الثاين من  اجليل 

اأ�سبح الفرد بعدها لي�ص فقط لديه القدرة على التعاطي من 

الإنرتنت اأو ال�ستفادة منه، اإمنا اأ�سبَحت لديه القدرة على 

م ما لديه. اأن ُيقدِّ

 وبالن�سبة لالإيجابيات، فهذه املواقع كلما زاد عدد روادها 

الأخبار واملعلومات فيما بينهم على  زادت �سرعة تداول 

يف  مُمكن  عدد  اأكــرب  م�ساركة  اإىل  ــوؤدي  وي حلظي،  نحٍو 

تباُدل املعلومات وتبادل املعارف، فهذا جانب اإيجابيٌّ مل 

ق لول وجود مثل هذه املواقع، واجلانب ال�سلبي  يكن ليتحقَّ

لالأ�سف اأن معظم املعلومات التي ُتبثُّ عرب تلك املواقع هي 

قة، فمثلما اأتيح يل اأن اأن�سر املعلومة  معلومات غري حمقَّ

ا - وب�سهولة - اأن اأن�سر ال�سائعة  ال�سادقة فُيمِكنني اأي�سً

البلبلة،  اإحداث  ذلك  على  ويرتتَّب  املغلوطة،  املعلومة  اأو 

وعدم امل�سداقية.
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بقلم د. ميرغني التجاني آدم  

لإلنسان  تيسر  التي  الوجدانية  العقلية  التصورات  من  مجموعة  عن  عبارة  القيم  إن      
فهم عالقاته بمكونات البيئة، والقدرة على تفسير مفاهيم الحياة االجتماعية، واالقتصادية، 
والسياسية التي تمس العالقات اإلنسانية بكافة صورها، وألهميتها يسعى كل فرد، وكل 
 يحدد من خاللهما مالمح أفراده سواء 

ً
 متكامال

ً
 أو نظاما

ً
مجتمع المتالكها ليصنع منها نسقا

كان في القيم؛ العقدية أو األخالقية، أم العقلية، أم الوجدانية، أم االجتماعية، أم الجمالية 
..الخ حتى يكون هذا الفرد أو هذا المجتمع في موضع تقدير وتعظيم.

املعرفة،  جمتمعات  تتبناها  اأن  ينبغي  القيم  ف�سناعة 

الأكادميية  البيئة  بتوفري  والتعليم  الرتبية  وموؤ�س�سات 

والبتكار  والتميز  لالإبداع  الداعمة  والجتماعية  والنف�سية 

الوطني  بالرتاث  الهتمام  وتنمية  الطالب،  و�سقل مواهب 

العامة  بالثقافة  والعتناء  والعاملية  القومية  والثقافة 

اأفراد  حت�سني  على  جاهدة  جميعها  تعمل  واأن  للدار�سني، 

الثقايف  والنفجار  الإعالمي،  التدفق  ملواجهة  املجتمع 

واملعريف الوافد، ومتكني الفرد واملجتمع على الفرز النقدي، 

والختيار الأمثل من بني معطيات العوملة.

اأن موؤ�سر احلياة النف�سية والجتماعية التي  والالفت للنظر 

من  ال�سباب  هوؤلء  معاناة  اإىل  ي�سري  اليوم  �سبابنا  يعي�سها 

اغرتاب نف�سي، وخلل قيمي خميف اإذ جند اأن الأمور ت�سري يف 

اجتاه اإبعاد الفرد واملجتمع عن قيمه ودينه اأكرث فاأكرث، نتيجة 

التعاطي  اإىل  اأدى  التقني احلديث مما  التطور  لالنبهار من 

ر�سيد  هنالك  لي�ص  واأنه  ل�سيما  التقنيات،  هذه  مع  ال�سلبي 

قيمي اأو �سلوكي �سلب يكبح جماع هذه الده�سة والنبهار.

بع�ص  ظهور  احلديثة  التقنية  اإفرازات  من  الأخطر  ولكن 

التنمية  حركة  تناه�ص  التي  الهدامة  والدعوات  التيارات 

صناعة القيم في 
مجتمع المعرفة

       



49مجــلــة أصـــداء    العدد األول

صفحة القتنية / التكنواوجيا

اإىل  �سراحة  وتدعو  الإنتاج،  عن  الطاقات  وتقيد  والتطوير، 

اخلروج على م�سفوفة هذه القيم، فال بد ملجتمعات املعرفة اأن 

تنه�ص مب�سوؤوليتها واأن ت�ستو�سي بال�سباب خريًا؛ لأننّ ال�سباب 

لكل  الأول  واملحرك  لكل �سرح ح�ساري،  الرئي�ص  املرتكز  هم 

تغيري اجتماعي واللبنة ال�ساحلة لكل بناٍء ورقي، وهم الع�سب 

احلينّ والنب�ص الدافع واملادة املتجددة لتلك اللبنة.

اأ�سا�سها  النا�سئة، وعلى  لهوؤلء  الأويِل  التكوين  والقيم  هي 

يبنى مل�ستقبل اأف�سل وحياة  كرمية؛ فاإن كانت هذه الن�ساأة، 

وهذا التكوين �ساحلًا كانوا �ساحلني لأمتهم ولأنف�سهم، واإن 

كان خمتاًل ناق�سًا زائغًا بنيت حياتهم على ف�ساد، و�ساءت 

اآثاره يف الأمة جميعها، ورحم اهلل القائل:

إذا مــا الجـــــرح ُرمَّ على فســـاد  

ــن فيه تفــريط الطبيــب                                            َتَبيَّ

ول ي�سلح عالج التفريط اإل على يد املعلمني واملربني واأ�ساتذة 

الغر�ص،  و�ُسَقاُة  الأجيال،  ومربو  القيم،  �سناع  اجلامعات؛ 

العباد،  و�سكر  اجلهاد،  لأجر  امل�ستحقون  العقول،  اُر  وُعمَّ

الفائدة  لي�ست  اأن  يدركون  وهم  املعاد،  يوم  اهلل  من  والثواب 

على  مق�سورًة  واملحا�سرات  الدرو�ص  ُح�سور  من  للمتعلم 

التح�سيل العلمينّ فح�سب، بل الق�سُد اأو�سُع من ذلك فالبد اأن 

تتجلى القيم يف ُخُلق املعلم وتعامله مع طالبه، وَرحابة �سدره، 

والتوا�سع يف �سماع املداخلة منهم وحتمل تكرار ال�سوؤال.

ومعارفه  مهاراته،  ت�سخري  املعلم  من  القيم  �سناعة  وتتطلب 

قريبًا   يكون  واأن  طالبه،  نفو�ص  يف  ال�سرور  لإدخال  وثقافته 

منهم، جميبًا على اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم، وحل م�سكالتهم، 

ومتليكهم جتارب املمتازين والناجحني، وقدوة ح�سنة لهم �سلوكًا 

واأخالقًا ومعاملة، فهذا هو الدور املنتظر والأمل املرجتي جتاه 

الأجيال، �سيانة للعقول وامل�ساعر، واإحياًء لنفو�سهم بالآمال يف 

م�ستقبل واعد، تتنا�سب قدراته وتوجيهاته مع متطلبات الع�سر 

، وميكنهم من امل�ساركة يف بناء ح�سارة اإن�سانية تعي�ص يف ظلها 

الب�سرية يف جو من العدل والأمن وال�سالم.

ومن ح�سن الطالع اأننّ اأبناءنا الطالب ت�سربوا ق�سطًا وافرًا 

مبكارم  احلافلة  العرب  بيئة  يف  النبيلة  القيمة  هذه  من 

الأخالق، التي جاء النبينّ �سلى اهلل عليه و�سلم متممًا لها، 

اأنهم  اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق(، كما  حيث قال: ) 

والتح�سيل،  الدر�ص  �سنوات  يف  اأي�سًا  نبيلة  قيمًا  ت�سربوا 

فلنتداعى  واملجتمع  التعلم،  بيئة  يف  تطبيقها  على  وعمدوا 

جمعيًا يف جمتمع املعرفة لنفكر كيف ن�سنع القيم. 
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أدبيات

نجمة الصبح
في سماء األندلس

محمد وائل حاكمي

مل يخطر ببال ابن ر�سد اأن يقف يومًا اأمام ال�سلطان املن�سور 

ٌل بالأ�سفاد واحلديد ؛ فاإذا به ي�ساأله :  اأمري املوؤمنني وهو مكبَّ

ك هذا ؟	  اأخطُّ

تلعثم .. تلجلج .. ثم اأنكر ؛ من دون اأن يدري حقيقة ً ما الق�سة؟ 

وما اخلرب ؟ 

وهو   ، الغليان  درجة  اإىل  منه  غا�سبًا  املن�سور  يومًا  يَر  مل 

ه الأحرا�ص  َم عنده . ومل يظنَّ يومًا اأن يجرَّ الذي قد كان املقدَّ

اإىل الق�سر ذلياًل مهانًا وهو قا�سي قرطبة واحلكيم فيها .

عاد بذاكرته اإىل الوراء .. اإىل حيث دخل الأمري عبد املوؤمن 

املرابطني  �ستاء  بذلك  ُمنِهيًا  الأندل�ص  اإىل  املن�سور  جدُّ 

القا�سي ، فاحتًا لعهد جديٍد اأخذ فيه ي�ستدعي اأهل العلم من 

البالد اإىل ال�سكون عنده ، واجلوار بح�سرته . وكان من قبُل 

قد كلنّفه عبد املوؤمن اأمري املوحدين م�سوؤولية الإ�سراف على 

بناء املدار�ص يف مراك�ص ، فكان اأهاًل للم�سوؤولية وُكُفوًا لها . 

�سماء  يف  ر�سد  ابن  جنم  في�سطع  يو�سف  ابنه  يخلفه  ثم 

وي�سبح  الأطباء  نقابة  يف  طفيل  ابن  مكان  ليحلنّ  الأندل�ص 

طبيب البالط. 

غرُي  ومن   .. الفل�سفة  يتعلم  اأن  يو�سف  الأمري  اأراد  حينها 

وي�سرح كتب  �ص  يلخنّ اأن  ي�ستطيع  الزمن  ر�سٍد يف ذلك  ابن 

املتقدمني من عرب ويونان ؟ بل لتكون له نظرٌة فيها ، ُيكِمل 

اأ ابن ر�سد بعد تلك املهمة  م ما اعوجنّ . ليتبونّ ما نق�ص، ويقوِّ

اجلليلة من�سب قا�سي ق�ساة قرطبة .

باملن�سور؛  ب  امللقنّ يعقوب  ابنه  فيخلفه  يو�سف  الأمري  وميوت 

جنمة  ليغدو  البالد  يف  ر�سد  ابن  مكانة  فاأكرث  اأكرث  فرتتفع 

ال�سبح التي توؤِذن لطلوع �سم�ص املن�سور يف �سماء الأندل�ص .
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ولكن هيهات ..هل يرتك اأ�سحاب القلوب اخلفيفة والنفو�ص 

املري�سة ابَن ر�سد يهناأ بتلك املنزلة ؟

وهكذا مكروا به . فكان �سحينّة نفا�سة خبيثة وح�سد مقيت. 

ًة فيها . ونُفي ابن ر�سد اإىل الي�سانة ، وُيقيم اإقامًة جربينّ

الكبري  الفكري  بالفراغ  املن�سور  اأح�صنّ  الزمن  من  ةٍ   مدنّ بعد 

الذي تركه غياب ابن ر�سد .. وهل مُيكن لل�سم�ص اأن تطلع دون 

بزوغ جنمة ال�سبح ؟! هنا كان لبدنّ للمن�سور اأن يعفو عن ابن 

ر�سد وي�ستدعيه اإىل حا�سرته يف مراك�ص . ولكنَّ املر�ص عاجله 

ليموت اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سٍد �سنة 594ه . ومل يكد 

العام ينق�سي حتى حلقه املن�سور �سنة 595هـ.   
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عنك .. للكتابة  للكتابة  �سوقًا  اأحريف  اأبعرث  لل�سماء  نظرت 

والوحدة   ، ال�سموخ  وطن  وعافيتي عن  �سعادتي   معنى  عن 

والأمــن والأمــان ، ورمــز ال�ستقرار الأوحــد يف زمــٍن باتِت 

وجودها،  ملعنى  الروحي  لالفتقار  موطنًا  الأوطـــان  اأغلب 

ووحدة كيانها ، والنتماء والحتياج ؛ لكونها موطنًا ُيحتذى 

الذي  الأمــان  وطــن  وطني  اهلل  حمى  �سقوطها،  لت�سهد  به 

اأتغنى با�سمه فخرًا بانتمائي اإليه، انتمائي الذي ي�سكل جزءًا 

من �سعادتي والبع�ص الآخر لوجودي اأنظر اإليه واأمتتم بقلٍب 

ملعنى  غيمة  وطني  لوجوده،  ي�ستوطنني  وفرحًا  حبًا  ميتلئ 

بقيمه  ال�سامخ  الوطن  روح  �سفافية  للعامل  تثبت  ال�سالم، 

مبواقفه  الأول  الم  ال�سنّ وطن  والنبيلة،  ال�سامية  ومببادئه 

؛  جلانبه  ودعمه  وقفته  اإىل  اأحــتــاج  من  كل  مع  الإن�سانية 

الم واحلب واخلري مبعناه احلقيقي  ال�سعودية كلمة تعيد ال�سنّ

الأمــن  وموطن  اخلــري  ومنبع   ، الم  ال�سنّ غيمة  دومــًا  لتظل 

لك  قلبي  من  نابع  بحب  وطني  يا  ا�سمك  ابتداًء  وال�سفاء 

وبدعائي هلل اأن يحفظك ويدمي نعمة ا�ستقرارك علينا. 

بقلم الطالبة/ ح�سه حممد 

خــــاطرتي

أدبيات
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يا اأمة اقراأ فلنقراأ ولرنقى نحو القمة

ما �ساع وقت نقراأ فيه يا اأف�سل اأمة

نور العلم ي�سيء بنا معه ت�سمو الهمة

من اآيات القراآن اقراأ نزلت اأول كلمة

فلنقراأ ق�س�سا نع�سقها معها تزول الغمة

نحلق وجنوب العامل بكتاب يحوي علما

لأ�سئلتنا نلقى جوابا من كلمات اأو ر�سمة

يكون لنا �سديقا ورفيقا يزيل املحنة

وكتاب اهلل خري جلي�ص تنزل معه الرحمة

معه نر�سم طريقنا للم�سي نحو اجلنة

بقلم الطالبة: اإينا�ص حممد بهيج ال�سوادي

م�سار: العلوم تطبيقية

�قـر�أ
أدبيات



مجــلــة أصـــداء    العدد األول54

ـــــحـــــورًا مــن  ـــت اأنـــــظـــــم ب ـــن ـــت اأحـــــــب الــــكــــتــــابــــة، ك ـــن ك

 .. اإل  لــيــ�ــص  مــعــربة  ــمــات  كــل لــكــنــهــا  ــظــري،  ــن ب  الــ�ــســعــر 

اأطــــــــــوره  لــــكــــن مل  ـــر  ـــغ ـــس ـــ� ال ـــ�ـــص مــــنــــذ  ـــب ن ـــمـــي  ـــل  ق

اأن  الآن  اكت�سفت  لكني   ، مواهبه  كل  يــربز  لكي  اأ�سع  ومل 

اإىل  طفولتي  منذ  رافقني  الــذي  الوحيد  ال�سيء  هو  قلمي 

ي�سُطر يل  اأحــزن  وفــاءه يل فحينما  اكت�سفت  وقتي احلايل 

باأبهى  احلياة  ير�سم يل  اأفرح  وحينما  يداوي جراحي،   ما 

 .. رائــعــة  معنوية  كلمات  اإىل  تفهم   ل  حـــروف  مــن   حلة 

اأن  اكـــتـــ�ـــســـفـــت  لـــكـــنـــي  كــــــثــــــريًا؛  اأكـــــتـــــب  اأ�ـــســـبـــحـــت 

ـــطـــاء،  ـــس ـــ� ـــب  الــــنــــا�ــــص مل تـــعـــد تـــهـــتـــم ملـــــا يـــكـــتـــبـــه ال

ال�سيت،  واأ�ــســحــاب  النفوذ،  اأ�سحاب  اأقـــالم  عــن  تبحث 

ـــدة؛  جـــدي لأقــــــالم  ـــه  ـــاأب ت ول  ــ�ــســجــع،  ت اأن  حتـــــاول   ول 

.. ــــــــــــــدًا  اأب يــــحــــزنــــنــــي  مل  ـــــيء  ـــــس ـــــ� ال ــــــــذا  ه  لــــكــــن 

 فقط فهمت زمني وفهمت �سكانه، عرفت اأن حرويف غالية،

ـــق مــــع جــمــيــع الــــعــــقــــول، اكــتــ�ــســفــت  ـــواف ـــت واأنـــــهـــــا ل ت

�ـــســـخـــ�ـــص  يـــــــقـــــــراأه  اأن  مــــــن  اأغــــــلــــــى  قـــلـــمـــي   اأن 

يــحــرتم  ول  اأكــــتــــب  مــــا  ـــقـــدر  ي ول  اأقــــــــول،  مــــا  يـــعـــي  ل 

ــاعــري  ذهــبــت وقــــــراأت كــثــريًا  ــس �ــســخــ�ــســي وفـــكـــري ومــ�

ــكــون مــاأ�ــســاتــهــم؛ لــكــنــهــم يــقــفــون ــ�ــس  عـــن اأ�ـــســـخـــا�ـــص ي

واأج�سد  عنهم،  اأخفف  اأن  حاولت  التعبري،  عن  ويعجزون 

 لهم ما يعانون، واأ�سطر لهم حروفًا قد جترب من ك�سرهم، 

غــريي  األآم  ــد  ــس اأجــ� اأ�ــســبــحــت  ــــك،  ذل يف  جنــحــت  وقـــد 

بهم،  حل  ما  واأكتب  لأجلهم،  واأبكي  مب�ساعرهم،  فاأ�سعر 

هذه  يف  وحــرويف  بكلماتي  اأغــرد  زلت  وما  حالهم،  واأ�سف 

متمكن  قلمي  ـــاأن  ب متيقنة  زلـــت  مــا  تــوقــف  دون  احلــيــاة 

�سيحلق  قلمي  ــاأن  ب ومتاأكدة  القلوب،  اأق�سى  اخــرتاق  من 

احلياة  تاريخ  يف  ب�سمة  له  وي�سع  الإبداع   �سماء  يف   يومًا 

 فاأنا واأنت ل�سنا باأقل من غرينا، جميعنا منلك عقوًل تفكر، 

 جميعنا ن�ستطيع اأن ن�سل ملا نريد تيقن اأن ربك الذي خلقك 

ــهــذه احلــيــاة وهـــو الـــقـــادر عــلــى كــل �سيء،   هــو الأمــــل ل

ـــريحـــم حـــالـــك  ـــس وهــــــو الــــرحــــمــــن الــــرحــــيــــم الـــــــذي �

كاتب  لــكــل  كلمة  اأوجــــه  اأن  اأريــــد  لـــذا  اأمــانــيــك؛   ويــحــقــق 

فهو  تدعه يجف؛  ول  قلمك  ناب�سًا: حافظ على  قلمًا  ميلك 

كنزك و�سالحك، وتذكر اأنك متلك ما ل ميلكه الآخرون .

 بقلم الطالبة: عليا احلارثي

م�سار العلوم الإن�سانية

في هذه الليلة وأنا أبحث بين بقايا ذكرياتي وجدت إحدى كتبي 

القديمة التي مألتها بحروفي وبراءتي وحياتي الوردية 

ذكرى

أدبيات
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مدير  وبرعاية  المتحدة  بالمملكة  أقيم 
الجامعة

التحضيرية  لطالب  الصيفي  البرنامج 
الطالبية األنشطة  مختلف من  مستوى 

“الن�ساط الطالبي يتفوق على املنهج ال�سامت”عبارة تعك�ص 
قيمة الأن�سطة الطالبية ودورها، فهي امليدان الرحب الذي 

الإيجابية  الربامج  جمموعة  وهي  الطالب،  مهارات  ينمي 

التي تتفاعل �سوب اأهداف حمددة لتنمي �سخ�سية الطالب 

وتدعم قدرته، وتزيد مداركه، فالطالب هو حمور الأن�سطة 

الطالبية وهدفها.

ولإدراك عمادة الربامج التح�سريية بجامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية لهذه احلقائق؛ فقد نقلت الأن�سطة الطالبية 

تنفيذ  والتطوير، فكان  بالإبداع  تت�سم  اإىل م�ستويات جديدة 

ذ  الربنامج ال�سيفي لتعزيز مهارات اللغة الإجنليزية الذي ُنفِّ

للمرة الأوىل يف جامعة الإمام من بني ال�سنوات التح�سريية 

اأقيم يف اململكة  يف جامعات اململكة للطالب املتميزين، وقد 

املتحدة يف �سيفي 1434/ 1435هـ. و�سيف 1436/1435هـ

البرنامج فكرة 
اللغة  لتعزيز  تطبيقي  تفاعلي  درا�سي  برنامج  هو 

اأنهوا  الذين  الطالب  من  خمتارة  ملجموعة  الإجنليزية 

بجامعة  التح�سريية  الربامج  بعمادة  التح�سريي  الربنامج 

لاللتحاق  وي�ستعدون  الإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  الإمام 

ا�ستهدف جمموعة من الطالب  بالتخ�س�سات. والربنامج 

80%من  اأن  لوحظ  وقد  التح�سريية،  ال�سنة  اأنهوا  الذين 

العلوم  امل�ستهدفني من الربنامج هم من م�سارات  الطالب 

امل�سارات  وهذه  والرتجمة،  واللغات  والتطبيقية،  ال�سحية، 

التح�سريي  الربنامج  يف  لهم  بالن�سبة  الدرا�سة  لغة  تعترب 

يف  امل�ستقبلية  درا�ستهم  اأن  جانب  اإىل  الإجنليزية،  هي 

باللغة  تكون  �سوف  والتطبيقية  الطبية  التخ�س�سات 

الإجنليزية؛ لذا فمن املنا�سب اأن ت�ستهدف هذه الفئة مبثل 

هذه الربامج والفعاليات.

من  طالب   30 لعدد  العمادة  برت�سيح  الربنامج  تنفيذ  ويبداأ 

كما  بديلًة،  قائمًة  اآخرين  وخم�سة  اأ�سا�سيًة،  قائمًة  املتميزين 

بالعمادة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من   5 عدد  العمادة  تر�سح 

لالإ�سراف على الطالب )بواقع م�سرف لكل 6 طالب(.

يف  التح�سريية  الربامج  نادي  يف  التنفيذية  اللجنة  وتتوىل 

بعد ح�سولها على موافقة  الربنامج  الإعالن عن  العمادة، 

معايل مدير اجلامعة وفقا لل�سروط الآتية:

الدرا�سي . 1 للف�سل  الرتاكمي  املعدل  على  بناء  الختيار 

الأول بن�سب مت�ساوية من جميع امل�سارات.

اأن ل يقل معدل الطالب الأكادميي عن )4.50 / 5 (.. 2

ومن . 3 باجلامعة  املثاليني  الطالب  املر�سح من  يكون  اأن 

وح�سور  ية  ال�سيفَّ غري  اجلامعة  اأن�سطة  يف  امل�ساركني 

منا�سبات اجلامعة املختلفة.

القدرة على . 4 املنا�سب من  لديه احلد  الطالب  يكون  اأن 

باللغة  حمتواه  �سيكون  الذي  الربنامج  مع  التكيف 

الإجنليزية.

اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.. 5

متابعات
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البرنامج: أهداف 
متثلت اأهداف الربنامج ال�سيفي يف :

مد ج�سور التوا�سل العلمي والثقايف بني �سريحة متميزة من 

يحفز  مبا  اخلارج  يف  الأكادميية  والبيئات  اجلامعة  طالب 

النتماء الأكادميي ملوؤ�س�سات التعليم العايل.

قدراتهم  لتطوير  اجلامعة  يف  املتميزين  للطالب  فر�سة  تهيئة 

اللغوية مبا يعود بالنفع على املواقع التي �سيتولون قيادتها م�ستقباًل.

اجلامعة  يف  املتميزين  للطالب  ت�سجيعي  برنامج  تقدمي 

وتنمية مهاراتهم يف اللغة الإجنليزية لكونها عاملية اأوىل.

تدريب الطالب على املهارات احلياتية، وتزويدهم باملهارات 

اللغوية التي توؤهلهم ل�سوق العمل.

خرباته  واإثراء  مهاراته  و�سقل  الطالب  �سخ�سية  تنمية 

ليكون قادرا ــ باإذن اهلل ــ على النجاح يف حياته.

مع  والإيجابي  ال�سحيح  التعامل  على  الطالب  تدريب 

الآخرين ومع املجتمع مبوؤ�س�ساته املختلفة .

على  العتماد  وتعليمه  الطالب  لدى  العمل  حب  روح  تنمية 

والإ�سرتاتيجيات  الأ�س�ص  اإىل  وتوجيهه  اهلل  بعد  النف�ص 

ال�سليمة للنجاح يف احلياة .

تطوير ملكة الإبداع عند الطالب وتفعيل اإنتاجيته واإر�ساده 

اإىل الطريقة الأف�سل لتحقيق طموحاته.

تنمية قدرات الطالب على حل امل�سكالت واتخاذ القرارت 

والتكيف مع املتغريات مبا يحقق لديهم القدرة على اختيار 

البديل الأن�سب وتنمية ال�سخ�سية القيادية .

اكت�ساف املواهب والقدرات وال�ستعدادات ال�سخ�سية لدى 

ال�ستفادة  للعمادة  ميكن  بيانات  قاعدة  وتكوين  الطالب 

منها خالل الفرتات القادمة.

تعزيز املمار�سات القيادية لدى الطالب يف حياتهم العملية، 

وتدريبهم على التعامل ال�سحيح والإيجابي مع الآخرين يف 

جمتمعهم، ومع املجتمعات الأخرى مبوؤ�س�ساتها املختلفة.

متابعات



57مجــلــة أصـــداء    العدد األول

اإلجراءات التنفيذية للبرنامج:
للربنامج  التنفيذية  الإجراءات  من  جمموعة  هناك  كانت 

اأجريت  مت  حيث  الربنامج  بداية  قبل  ما  اإجراءات  منها 

طلبات  ئت  وُعبِّ املر�سحني،  للطالب  ال�سخ�سية  املقابالت 

اللتحاق وتقدمي تزكيتني واإح�سار موافقة ويل اأمر الطالب، 

التاأ�سريات،  وا�ستخراج  الطريان  حجوزات  اأكدت  كما 

بالإ�سافة اإىل عقد الدورة التدريبية واللقاءات الإر�سادية قبل 

ال�سفر حيث ُعِقد لقاء اإر�سادي بالطالب الذين وقع الختيار 

عليهم، والذي ت�سمن فقراته كلمة ترحيبية لعميد الربامج 

عن  املر�سحني  للطالب  مرئي  عر�ص  وتقدمي  التح�سريية، 

واإجراءات  الدرا�سة يف بريطانيا،  مراحل الربنامج، ونظام 

ال�سفر، والأمور الالزم التقيد بها.

إجراءات تقويم جدوى البرنامج
املقايي�ص  من  جمموعة  التح�سريية  الربامج  عمادة  اأعدت 

ميثل  بو�سفه  ال�سيفي  الربنامج  لتقومي  املنا�سبة  والأدوات 

جتربة حتتاج اإىل املتابعة والتحليل والو�سول اإىل جمموعة 

من  الهدف  حتقيق  ملحاولة  والتو�سيات،  ال�ستنتاجات  من 

جدواها  مدى  على  والوقوف  تقوميها  وهو  التجربة  هذه 

وكذلك مدى حتقيقها لالأهداف التي و�سعت من اأجلها.

وا�ستملت اأدوات التقومي على ا�ستبانات ت�سمم للوقوف على 

الأ�سا�سيني  امل�ستفيدين  بو�سفهم  ودرا�ستها  الطالب  اآراء 

ملتابعة  ميدانية  زيارات  على  وكذلك  التجربة،  هذه  من 

التنفيذ  والإ�سراف على  الواقع  اأر�ص  الربنامج على  تنفيذ 

واملتابعة والتقومي.

متابعات

نسب مشاركة الطالب في البرنامج 
الصيفي حسب المسارات

الن�سبة املئوية
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الربنامج  تنفيذ  اأن  للنتائج عن  الإح�سائي  التحليل  واأ�سفر 

وتنمية  الأكادميية  الأهداف  متنوعًا ميزج بني حتقيق  جاء 

ال�سخ�سية، مركزًا على حزمة متجان�سة من املعارف والقيم 

الإجنليزية،  اللغوية  القدرة  تعزيز  يف  متمثلة  والقدرات 

امل�سوؤولية،  وحتمل  الإيجابي،  التفاعل  مهارات  وتنمية 

وتعزيز قيمة النتماء، ف�سال عن الحتكاك بثقافات عاملية، 

والطالع على نظم تعليم وخربات جديدة. 

وقد اأ�سار التقرير الذي اأ�سدرته عمادة الربامج التح�سريية 

اأقرت  الإ�سرافية  اللجنة  اأن  اإىل  ال�سيفي  الربنامج  حول 

واملهارات  املعارف  من  تنفيذها  مت  التي  احلزمة  هذه  باأن 

والقدرات تطابقت مع الأهداف املو�سوعة للربنامج بن�سبة 

للنتائج،  الإح�سائي  التحليل  ذلك  على  دلَّ  كما  كبرية 

كذلك ما عربت عنه قيا�سات وا�ستطالعات الراأي التي مت 

تنفيذها للطالب، وكان من بني تو�سيات الطالب اأملهم يف 

زيادة مدة تنفيذ الربنامج لتزداد م�ساحة ال�ستفادة، وقد 

ا�ستنتج ذلك من خالل ح�سول عبارة “مدة الربنامج كانت 

عنا�سر  بني  درجة  اأقل  على  الطالب  ا�ستبانة  يف  كافية” 

تقييم الربنامج.

للجنة  ترد  مل  اأنه  اإىل  التقرير  اأ�سار  اآخر  جانب  من 

الإ�سرافية للربنامج اأية تذمرات اأو مالحظات من الطالب 

با�ستثناء  اأخرى؛  جوانب  اأية  اأو  تنظيمه  اأو  الربنامج  على 

الطالب  بع�ص  اأبدى  حيث  املعي�سة،  وغالء  املوا�سالت 

املوا�سالت  وكذلك  وغالئها  املعي�سة  تكاليف  على  حتفظًا 

واأ�سعار ال�سلع الغذائية.

لنتائج  الإح�سائي  التحليل  على  بناًء  التقرير  اأو�سى  وقد 

زيادة  ب�سرورة  الربنامج  يف  امل�ساركني  الطالب  ا�ستبانات 

من  املزيد  ليحققوا  كافية  بدرجة  للربنامج  الزمنية  الفرتة 

اأ�سارت  كما  الربنامج،  لها  هدف  التي  املهارات  اكت�ساب 

املقدمة  والربامج  الأن�سطة  تنويع  اأهمية  اإىل  التو�سيات 

الهتمام  مع  للطالب،  الأكادميية  بالتخ�س�سات  واملرتبطة 

بت�سميم برنامج علمي تخ�س�سي ولي�ص عامًا؛ ليهتم بتنمية 

املهارات العلمية التخ�س�سية مل�سارات الربامج التح�سريية 

كافة، بحيث يكون لكل م�سار برنامج خا�ص به.

من جانبه علَّق الدكتور عبد الرحمن بن �سليمان النملة عميد 

على  الربنامج  وانعكا�سات  اآثار  حول  التح�سريية  الربامج 

“لقد مثَّل  الطالب امل�ستجدين بالربامج التح�سريية بقوله: 

الربنامج ال�سيفي الذي تقيمه العمادة برعاية مدير اجلامعة 

حافزًا ودافعًا لكثري من الطالب للتفوق يف م�سارات الربامج 

التح�سريية املختلفة من اأجل اللتحاق بالربنامج، واأنه اأجج 

املناف�سة بني الطالب يف الو�سول لأعلى امل�ستويات العلمية”.

متابعات
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 1- وظائف الكولسترول في الجسم
يدخل يف تركيب غ�ساء اخلاليا مبا فيها اخلاليا الع�سبية. . 1

يدخل يف تركيب هرمونات الذكورة والأنوثة )الت�ست�سرتون وال�سرتوجني والربج�سرتون( .. 2

يدخل يف تركيب املادة ال�سفراءBile والتي ت�سنع يف الكبد وتخزن يف املرارة .. 3

يدخل يف تركيب اجللد، وي�ساهم يف اإنتاج فيتامني D بالتعاون مع اجللد.. 4

يحافظ على رطوبة اجللد وعدم اإ�سابته باجلفاف .. 5

يدخل يف تركيب هرمونات الأدرينالني والنوراأدرينالني وهما اأهم الهرمونات التي تقوم بتنظيم وظائف اأع�ساء اجل�سم احليوية. 6

الكولستــرول
د.راجح سعدي حرب

الكول�سرتول عبارة عن مادة �ستريويدية 

وبذلك  الــدهــون،  مزايا  متتلك  كحولية 

�سرايني  ت�سلب  مبر�ص  ا�سمها  ارتبط 

وفيما   Atherosclerosis القلب  تغذية 

اخلا�سة  العلمية  احلــقــائــق  ـــم  اأه يــلــي 

بالكول�سرتول.

الكولستــرول

الصفحة الطبية
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2- كيف ُيحّصل )ُيصنع( الجسم الكولسترول
ب�سبب الدور الهام الذي يلعبه الكول�سرتول يف املحافظة على 

تتم  اجل�سم  كول�سرتول  ثلثي  فاإن  الداخلية،  اجل�سم  �سحة 

�سناعته يف الكبد من الدهون امل�سبعة )الدهون احليوانية( 

م�سادر  واأهــم  الغذاء  خالل  من  ياأتي  الباقي  الثلث  بينما 

الكول�سرتول الغذائية هي:

حلوم الأع�ساء الداخلية مثل الكبد ،الكالوي، النخاعات.. 1

�سفار البي�ص.. 2

زيت النخيل وزيت جوز الهند )دهون نباتية(.. 3

ب�سناعة . 4 اجل�سم  يقوم  والتي  احليوانات  �سحوم 

الكول�سرتول منها.

3- أنواع الكولسترول
نقلها  ميكن  ل  )ال�سحوم(  الدهون  مثل  متامًا  الكول�سرتول 

فاإن  وبالتايل  اأخــرى  اإل من خالل احتادها مبــواد  الــدم  يف 

ت�سمى  خا�ص  مركب  �سكل  على  يكون  اجل�سم  كول�سرتول 

باملركبات الدهنية الربوتينية Lipo Proteins وهناك اأربعة 

اأنواع منها:

1 .VLDL الدهون الربوتينية املنخف�سة الكثافة جدًا

2 .LDL الدهون الربوتينية املنخف�سة الكثافة

3 .ILP الدهون الربوتينية املتو�سطة الكثافة

4 .HDL الدهون الربوتينية العالية الكثافة

الربوتيني  الدهن  اأو  الكول�سرتول  فاإن  ال�سحة  يخ�ص  فيما 

ي�سفه  كما  الردئ  الكول�سرتول  هو   LDL الكثافة  املنخف�ص 

الداخلية  الطبقة  على  باللت�ساق  يقوم  والـــذي  الأطــبــاء 

Intima لل�سرايني املغذية للقلب.

باملقابل، فاإن الكول�سرتول اأو الدهن الربوتيني العايل الكثافة 

HDL هو الكول�سرتول اجليد والذي مينع تراكم الـ LDL على 
الكول�سرتول  القلب وبالتايل فاإن ن�سبة هذا  جدران �سرايني 

يف املجموع الكلي للكول�سرتول هو العامل احلا�سم يف حتديد 

خطورة الكول�سرتول الكلي يف اجل�سم على �سحة الن�سان.

الكول�سرتول  من   %0.30 ت�سكل   HDL الـــ  ن�سبة  كانت  اذا 

الكلي فاأكرث )اأي ثلث الكول�سرتول الكلي تقريبًا( فاإن جمموع 

ن�سبة  لأن  �سحية  ناحية  من  مهمًا  لي�ص  الكلي  الكول�سرتول 

 LDL الكول�سرتول اجليد كافية ملنع الكول�سرتول الردئ اأي الـ

من اللت�ساق على �سرايني القلب.

ن�سبة الـ HDL الطبيعية عند الذكور هي 45 ملغم/ دي�سيليرت 

بينما لدى الناث هي )60 ملغم / دي�سيليرت( وهذا يف�سر �سبب 

ندرة حدوث ت�سلب ال�سرايني لدى الناث مقارنة بالذكور.

هرمون ال�سرتوجني املوجود لدى الناث بكميات اأكرب مقارنة 

بالذكور هو ح�سب راأي الأطباء �سبب ارتفاع ن�سبة الكول�سرتول 

فيها  تبداأ  التي  هي  الياأ�ص  �سن  ان  بدليل  اجل�سم  يف  اجليد 

عملية نق�ص وتال�سي اإفراز هرمون ال�سرتوجني عند الناث.

احلد الدنى للكول�سرتول اجليد )HDL( يف اجل�سم يجب ان 

ل يقل عن 25 ملغم/ دي�سليرت عند الذكور بينما لدى الناث 

الن�سبة هي 45 ملغم /دي�سليرت 

ت�سنف خطورة املجموع الكلي للكول�سرتول هو كما يلي:

بني . 1 ما  )يف�سل  طبيعي  ملغم/دي�سيلري   200 من  اأقــل 

)190-130

200-239 ملغم/دي�سيلري احلد الفا�سل )نهاية احلد . 2

الطبيعي(

240 فما فوق   ن�سبة مرتفعة وت�سكل خطرا. 3

ال�سحية . 4 للن�سبة   HDL الـ  يف  ارتفاع  ي�ساحبها  مل  اذا 

املطلوبة.

الكولي�سرتول اجليد  اأطعمة خا�سة حتتوي على  لي�ص هناك 

HDL لأنها ت�سنع داخل اجل�سم.
هناك و�سيلتني لزيادة الكولي�سرتول اجليد يف اجل�سم هما:

من  ال�سرتوجني  هرمون  تعاطي  ان  كما  الهرمون  ففهذا 
بالناث  خا�سة  موا�سفات  لكت�ساب  يوؤدي  الذكور  قبل 

مثل ت�سخم ال�سدر ورقة ال�سوت )�سوت رفيع النغمة(

الصفحة الطبية
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سبل الوقاية والعالج من خطر ارتفاع 
نسبة الكوليسترول 

هناك �ستة و�سائل لتخفي�ص كمية الكولي�سرتول يف اجل�سم 

وزيادة ن�سبة الـ   DHL يف املجموع الكلي للكول�سرتول . هذه 

الو�سائل هي:

�سحوم - 1 من  القالل  مع  متوازنة  �سحية  تغذية 

جوز  زيت  اىل  اإ�سافة  م�سبعة(  دهون  احليوانات) 

الهند وزيت النخيل )الزيوت امل�سبعة( .

خف�ص الوزن �سواء من خالل الريا�سة اأو الرجيم او - 2

كالهما معًا والف�سل اجلمع بني الثنني.

3 -  COMPLEX املركبة  الكربوهيدرات  تناول  زيادة 

الغنية  الغذية  وكذلك   CARBOHYDRATES
الفا�سوليا  مثل  املاء  يف  للذوبان  القابلة  باللياف 

النا�سفة واخل�سار والفواكة.

لدورها - 4 اإ�سافة  التي  الهوائية  الريا�سية  التدريبات 

ا�ستخدام  خالل  من  احلرارية  ال�سعرات  حرق  يف 

الـ  ن�سبة  ترفع  اي�سًا  فاإنها  للطاقة  كم�سدر  الدهن 

HDL يف اجل�سم.
التحكم يف ال�سغوط النف�سية وم�ساكل احلياة.- 5

6 ا�ستخدام 6- فان  ال�سابقة  الو�سائل  جميع  ف�سلت  اذا 

الكول�سرتول  ن�سبة  تخف�ص  التي  والدوية  العقاقري 

هو اخليار الأخري الذي يجب اللجوء اليه اذا ف�سلت 

الو�سائل ال�سحية ال�سليمة الخرى.

المخاطر الصحية لنقص الكولسترول عن 
المستوى الطبيعي

نظرًا  للوظائف احليوية الهامة التي يقوم بها الكولي�سرتول 

عن  اجل�سم  يف  الكول�سرتول  كمية  نق�ص  فاإن  اجل�سم  يف 

خماطر  اي�سًا  معه  يحمل  اجل�سم  يف  له  الطبيعية  الن�سبة 

�سحية والتي حتدث على �سوء احلقائق الف�سيولوجية التالية 

اخلا�سة بدور الكولي�سرتول يف اجل�سم.

اأ�سهل - 1 يكون  والدهون  الكول�سرتول  بوجود  الدم  تخرث 

واأ�سرع مقارنة بنق�ص كمية الكول�سرتول والذي يوؤدي 

ل�سعوبة وقف النزيف يف حالة وقوعه.

امل�ستوى - 2 عن  اجل�سم  يف  الكولي�سرتول  كمية  نق�ص 

الطبيعي يعيق ومينع انتاج هرمونات الذكورة والنوثة 

�سطح  خاليا  وكذلك  الديرنالني  غدة  وهرمونات 

الرئتني والتي حتافظ على مرونة الرئتني وكفائتها يف 

التمدد عند ال�سهيق والرتداد عند الزفري .

الطبيعي - 3 امل�ستوى  عن  والدهون  الكول�سرتول  نق�ص 

يوؤدي اىل عدم كفاءة غ�ساء اخلاليا يف تنظيم دخول 

وخروج املواد الذائبة يف الدم عرب غ�ساء اخلاليا مما 

يوؤدي لرتباك وخلل يف ن�ساط اخلاليا الطبيعي.

* التاأثري ال�سلبي لنق�ص الكول�سرتول والدهون عن امل�ستوى 

األف �سخ�ص وا�ستمرت   350 اأكدته درا�سة �سملت  الطبيعي 

12 عامًا حيث تبني من الدرا�سة اخلال�سات التالية.

- هبوط م�ستوى الكول�سرتول يف اجل�سم اىل م�ستوى ما بني 

حدوث  فر�ص  زيادة  اىل  يوؤدي  مللغم/دي�سيلرت   160-120

امل�ساعفات ال�سحية التالية: 

- نزيف داخلي )�سعف الفر�سة( 

- �سرطان الرئة )�سعف الفر�سة( 

- �سرطان الكبد )ثالثة ا�سعاف( 

- العدوانية وامليل ل�ستخدام ال�سنف ورمبا النتحار 

الصفحة الطبية
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التوتر النفسي يرفع كولسترول الدم

التوتر النف�سي يرفع ن�سبة الكول�سرتول يف الدم ح�سب 

درا�سات عدة اأجريت يف ظروف متعددة ت�سبب التوتر 

املدار�ص  لطالب  بالن�سبة  المتحانات  مثل  النف�سي 

 Night)الليل )وردية  الليل  والعمل يف  واجلامعات 

التي  ال�سركات  الذين يعملون يف  العمال  بني   Shift
الطيارين  وبني  الورديات  بنظام  بها  العمل  يجري 

موظفي  وبني  اخلطرة  اجلوية  املناورات  ظروف  يف 

موعد  حلول  عند  وال�سركات  البنوك  يف  احل�سابات 

بني  واأخريًا  للح�سابات  ال�سنوي  واجلرد  امليزانية 

العاطلني عن العمل .

النف�سية  ، فاإن ال�سغوط  وح�سب راأي خرباء ال�سحة 

الديرنالني  لهرمونات  اجل�سم  اإفراز  ي�ساحبها 

ال�سرورية  الهرمونات  من  وغريها  والكورتزول 

فاإن ت�سنيع  ال�سبب  النف�سي ولهذا  التوتر  للتكيف مع 

الكبد ي�سبح  وبالتحديد يف  الكولي�سرتول يف اجل�سم 

ل�سناعة  الالزم  الكول�سرتول  لتوفري  وذلك  ن�سطًا 

 stress النف�سي  للتوتر  امل�سادة  الهرمونات 

يف  الكول�سرتول  يدخل  والتي   hormones
تركيبها يف نف�ص الوقت، وحيث ان الكول�سرتول يدخل 

فاإن ت�سنيعه يزداد  اأغ�سية خاليا اجل�سم  يف تركيب 

النف�سية  وال�سغوط  للتوتر  التعر�ص  حالت  يف  اأي�سًا 

لأن كثري من خاليا اجل�سم تتلف وتكون بحاجة لعادة 

للج�سم  الكول�سرتول  توفري  ي�سبح  وبالتايل  ت�سنيع 

حاجة ملحة ل�سحة اجل�سم الداخلية.

ومن املعروف ان كول�سرتول اجل�سم ي�سنع معظمه يف 

اجل�سم )حوايل الثلثني( بينما الثلث الباقي ياأتي من 

م�سادر خارجية اأي الغذاء املحتوي على الكول�سرتول 

الكول�سرتول يف  منها  �سحوم احليوانات )ي�سنع  مثل 

الداخلية  الأع�ساء  البي�ص وحلوم  اأو �سفار  اجل�سم( 

مثل الكبد والكالوي .

كمية  فاإن   ، اأعاله  اليها  امل�سار  الدرا�سات  وح�سب 

حتى  تزيد  النف�سية  ال�سغوط  فرتات  يف  الكول�سرتول 

ان  مع  اجل�سم  عن  خارجي  كول�سرتول  اأي  بغياب 

غذاء  كان  اذا  اأكرب  بن�سبة  يزداد  الداخلي  الت�سنيع 

النف�سية  لل�سغوط  التعر�ص  فرتة  اثناء  الن�سان 

او الدهون امل�سبعة )دهون  يحتوي على الكولي�سرتول 

احليوانات ( التي ي�سنع منها الكول�سرتول. 

الصفحة الطبية الصفحة الطبية
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