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قواعد ذهبية لتطوير الشخصية اإليجابية

إضاءات نافذة

تتميز ال�شخ�صية ا لإي��ج��اب��ي��ة
ب�����ص��ف��ات ع���دي���دة م��ن��ه��ا ال��ق��درة
ا لإقناعية العالية ،وال��ت��وازن بني
ا لإمكانيات املتواجدة لدى الفرد
وط��ب��ي��ع��ة �أه���داف���ه امل�ستقبلية،
وك��ذل��ك ال��ت��وازن يف التعامل مع
ا لآخرين.
وتتمتع ال�شخ�صية ا لإيجابية
ع�����ال م����ن ال���ت���ف���ا �ؤل
مب�����س��ت��وى
ٍ
والطموح والعطاء وعدم االنفعال،
وق����د مت ت���ع���ري���ف ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
يف جم��م��وع��ة ال�����س��م��ات امل��ك��ون��ة
ل��ل��ف��رد ،حيث يتفرد ك��ل �شخ�ص
ب�سمات خمتلفة ع��ن ا لآخ��ري��ن،
وق����ي����ل ع����ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ه��ي
التنظيم ال�شخ�صي للفرد الذي
ي�شمل ك��اف��ة �أمن��اط��ه وانفعاالته

وف����ق �إم��ك��ان��ي��ات��ك
ال�سلوكية.
وقدراتك و �أن يكون
و �إل��ي��ك جمموعة
حت��ق��ي��ق��ه��ا �أم�������راً
م�������ن ال�����ق�����واع�����د
مم���ك���ن���اً ل����ك ع��ل��ى
لتطوير �شخي�صتك
ال�صعيد ال�شخ�صي
ل����ل����و�����ص����ول �إىل
واملهني.
ال���������ش����خ���������ص����ي����ة
ً
ا لإيجابية:
ث��ال��ث�ا  :رك��ز على
�أوالً� :ضع ر�ؤي��ة
ن��ق��اط ال��ق��وة التى
وا�ضحة لك وحدد
تتمتع ب��ه��ا ،هناك
ج���ي��� ًدا م���ا ت��رغ��ب
ق������ان������ون ي����ع����رف
ب���ق���ان���ون ال�ترك��ي��ز
ب���ت���ح���ق���ي���ق���ه �أو
أ .د .عالء السرابي
�أي الرتكيز املعمق
الو�صول �إليه على
ع���ل���ى م�����اذا ت��ري��د
امل������دى امل��ت��و���س��ط
والبعيد وا�س�أل نف�سك ماذا تريد وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �إي���ج���اد احل��ل��ول
للتحديات وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي من
ومتى تريده وكيفية حتقيقه.
ثان ًيا� :ضع �أهدافاً حمفزة من املمكن مواجهتها.
رابعاً :اال�ستمراية يف التحقيز
املهم �أن تكون �أه��داف��ك واقعية

الذاتي والعمل املتوا�صل دون ملل
لتحقيق الأهداف بنجاح.
خ��ام�����س�اً :الأف����راد الناجحون
ح�ين ي�ضعون �أه��داف �اً �شخ�صية
حم��ددة ف�إنهم يلتزمون يف ذلك
ب����أم���ري���ن رئ��ي�����س��ي�ين ه��م��ا و���ض��ع
الأول���وي���ات ب��واق��ع��ي��ة متفقة مع
�إم��ك��ان��ي��ات��ه��م ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
م��رون��ة �أه��داف��ه��م لتعديلها وفق
اال�سرتاجتيات املو�ضوعة م�سب ًقا.
ير ا تعلم �آليات التكيف مع
�أخ� ً
ال�ضغوط التى تقابلها مبحيطك
العملي وعدم اخل�ضوع لت�أثريها,
وال����ت����دري����ب امل�������س���ت���م���ر ،وذل����ك
للتح�سني امل�ستمر يف �إيجابية
التفكري.
تطوير الذات

كانت جتربة تدري�س الطالبات
ال�����ص��م و���ض��ع��اف ال�����س��م��ع ل��ه��ذا
الف�صل ال��درا���س��ي جتربة جميلة
جداً ا�ستفدت منها الكثري.
وق��ب��ل احل��دي��ث ع��ن جماليات
هذه التجربة؛ البد من ا لإ�شادة
ب��ج��ه��ود ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ���س��ع��ود
ممثلة يف برنامج التعليم العايل
ل���ل���ط�ل�اب وال���ط���ال���ب���ات ال�����ص��م
و���ض��ع��اف ال�����س��م��ع وال���ذي ي�سري
بان�سيابية وف��ق ر �ؤي���ة ور���س��ال��ة
وق��ي��م و �أه������داف م��ق��ن��ن��ة ت�صب
انتها ًء يف م�سار واحد هو �إعداد
امل��واط��ن ال�صالح ال��ذي يتفانى
يف خ��دم��ة دي��ن��ه ومليكه ووط��ن��ه
بكل طاقاته و �إمكاناته يف �شتى

جماالت احلياة.
الأم�������ر ال������ذي ذل�����ل ل��ل��ط�لاب
وال���ط���ال���ب���ات ولأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة
ال���ت���دري�������س ك���اف���ة ال�����ص��ع��وب��ات
امل��ت��وق��ع��ة ،ومم���ا مل�سته م��ن تلك
ال��ت�����س��ه��ي�لات ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل��ث��ال
ت��وف�ير م�ترج��م��ات بلغة الإ���ش��ارة
�أثناء املحا�ضرات واالختبارات مع
ع�ضو هيئة التدري�س وه��ن على
م�ستوى رفيع من االتقان يف الأداء
وح�سن اخللق.
و�أك�ث�ر م��ا لفت نظري يف هذه
ال��ت��ج��رب��ة اجل��م��ي��ل��ة ه���و ج��م��ال
�أرواح الطالبات وت�صاحلهن مع
ذوات��ه��ن؛ فلم ت��ؤث��ر ه��ذه الإع��اق��ة
على نف�سياتهن �أو على م�ستوى

حت�صيلهن الدرا�سي النابع قطعا
من قوة �إميانهن باهلل ثم بت�ضافر
اجل��ه��ود امل��ق��دم��ة ل��ه��ن م��ن ه��ذه
اجل��ام��ع��ة امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي ع��ززت
لديهن الثقة بالنف�س مم��ا �أذك��ى
بينهن ج��ذوة احلما�س والتناف�س
ال�شريف.
وال��ذي ك��ان من �آث��اره احلميدة
ح�صولهن على ال�صدارة واملركز
الأول ب��ال��ت�����ص��وي��ت يف م��ع��ر���ض
�أن�شطة مواد الإع��داد العام الذي
�أقامه ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
ب��ك��ل��ي��ة ال�ت�رب���ي���ة ي����وم الأرب����ع����اء
1440/2/15هـ عن م�شروعهن
امل��ت��م��ي��ز «ح���ق���وق ذوي الإع���اق���ة
ال�سمعية» ،وهو ن�شاط تقدمن به

ملقرر �105سلم «حقوق الإن�سان»
و�أب���رزن فيه جهود جامعة امللك
�سعود التي تقدمها لهن ،ونقلن
جت����ارب ن��اج��ح��ة واق��ع��ي��ة ل���ذوي
الإعاقة ال�سمعية؛ ف�شكراً لهن من
الأع��م��اق لهمتهن العالية وب��ارك
اهلل فيهن.
ف��ع� ً
لا ك��ان��ت جت��رب��ة جميلة بل
م�ش ّرفة �أ�ضافت يل معرفة نخبة
رائ��ع��ة م��ن ال��ط��ال��ب��ات املتفوقات
الالتي تفخر بهن جامعتهن مثلما
يفخرن بها.
د .مرفت كامل �أ�سره
كلية الرتبية  -ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية

ال ي�����زال ال��ن��ق��ا���ش واجل�����دال
�وح��ا ع��ل��ى م�����ص��راع��ي��ه ح��ول
م��ف��ت� ً
ف��ك��رة ال��ت�برع ب��الأع�����ض��اء ���س��واء
للأحياء بني جمتمعاتهم �أو حتى
حل��االت ال��وف��اة الدماغية ،لذلك
ت�أتي «�إحياء» كمبادرة خريية غري
ربحية ،يقيمها برنامج ال�شراكة
الطالبية بجامعة امللك �سعود -
وه��ي ذات توجه �إن�ساين تكافلي
 لتقوم على امل�ساهمة يف حتقيقهدف نبيل ملن يحتاج للتربع.
يتمثل ه��ذا ال��ه��دف يف البحث
امل�����س��ان��د ل��ل��م��ت�برع�ين للمر�ضى

م���ن خ��ل�ال �آل���ي���ة ع��م��ل منظمة
مت �إن�����ش��ا�ؤه��ا م��ن ق��ب��ل ال�شراكة
ال��ط�لاب��ي��ة وب��دع��م م��ن ال�����ش��رك��اء
اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين ،م���ن �أب���رزه���م
اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة اخل�يري��ة
مل��ر���ض��ى ال��ك��ب��د «ك��ب��دك» وامل��رك��ز
ال�����س��ع��ودي ل���زراع���ة الأع�����ض��اء.
كما يتمحور ح��ول ن�شر وتعزيز
ثقافة التربع بني �أف���راد املجتمع
وت�شجيعهم على التكاتف فيما
بينهم من �أجل تنمية روح الإيثار
مل�����س��ان��دة م��ن ه��م ب��ح��اج��ة للتربع
ع��ن ط��ري��ق الفعاليات التثقيفية

ال��ت��ي ت��ق��ام يف �أم��اك��ن التجمعات
واالحتفاالت الر�سمية ،وت�شجيع
�أول��ي��اء �أم���ور الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن
توفاهم اهلل على التربع بالأع�ضاء
التي من املمكن اال�ستفادة منها
يف �إنقاذ �أو حت�سني حياة �شخ�ص
�آخر كالقلب والكليتني والقرنيتني
وغريهم .بذلك ف�إن هذه املبادرة
ت�سلط ال�ضوء بال �شك على �أهمية
التربع بالأع�ضاء والأج��ر العظيم
الذي يناله املتربع من خالل تقدمي
امل��ح��ا���ض��رات وال���ن���دوات املتعلقة
يف هذا املو�ضوع من قبل ك ٍّل من

الأط���ب���اء امل��ت��خ�����ص�����ص�ين وع��ل��م��اء
الدين وقادة الر�أي يف املجتمع.
م��ت��ى راودت������ك ف���ك���رة ال��ت�برع
ب ��أع�����ض��ائ��ك ،ت��وف��ر ل��ك امل��ب��ادرة
حي لوجه
فر�صة ت�سجيلك كمتربع ّ
اهلل تعاىل ،وتربطك مبراكز زراعة
الأع�����ض��اء ل��ل��ت�برع للمر�ضى عن
طريق موقع «�إح��ي��اء» الإلكرتوين
 ،ehyaa.ksu.edu.saوال��ذي
يعر�ض لك كافة الفتاوى ال�شرعية
والآراء الطبية املتعلقة بالتربع
لتجيب عن ت�سا�ؤالتك امل�ستمرة.
رند ن�صار

ال أسمع ..لكن موجود

إن كنت كريمًا فتبرع

إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

أثر التعليم في تعزيز االنتماء
تعمل اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل على �إعداد خريجني ذوي
م�ؤهالت عالية ،ومواطنني م�س�ؤولني يف و�سعهم �إ�شباع حاجات الن�شاط
الب�شري� ،إ�ضافة �إىل �إ�سهامها يف تقدم املعارف ون�شرها عن طريق
البحوث ،كما توفر للمجتمع اخلربة املتخ�ص�صة ذات املرجعية ،و�أي�ضا
تعمل على �صون وتعزيز ثقافة وقيم املجتمع ،واالرتقاء بها عن طريق
التدريب وتطوير التعليم.وت�سعى جامعة امللك �سعود �إىل حتقيق عدد من
الأهداف من �أهمها بناء املواطن ال�صالح الذي ي�ؤمن بدينه ويعمل من
�أجل وطنه ،ويتفاعل مع ق�ضايا وهموم جمتمعه ،فجودة التعليم اجلامعي
ت�ستند على عاملني رئي�سني :الأول املادة املنتجة للأفكار العلمية التي
ت�ساهم يف التغيري والبناء والتطوير ،والثاين تخريج الكفاءات املتخ�ص�صة
التي ت�ضطلع مبهام التنمية ودعم اجتاهاتها؛ �أي �إعداد �إن�سان التنمية يف
�شخ�صية املواطن املدرك لواجباته وم�س�ؤولياته� ،إ�ضافة �إىل حفز �إرادته
جتاه العمل وفق �صورة رمزية ي�أملها ملجتمعه يف عامل امل�ستقبل.
�إن العمل على تعزيز االنتماء والتما�س ال�سبل الكفيلة بغر�سه ومد
جذوره يف �أعماق تربتنا ،يحتاج �إىل متثل ذلك �سلوكاً وثقافة ووعياً ،عن
طريق تعميق هذا احل�س يف �إ�سرتاتيجيات التعليم ،والعالقة بني ع�ضو
هيئة التدري�س وطالبه ،ومن خالل الفعاليات والأن�شطة وحلقات النقا�ش،
بهدف �إحداث التوازن بني ال�شخ�صية وال�سلوك الإن�ساين واالجتماعي.
هناك عالقة جدلية بني االنتماء والتعليم ت�أثرياً وت�أثراً ،وهذه العالقة
تفر�ض عدداً من الأمور �أبرزها �إ�شراك الطالب والطالبات يف املبادرات
املجتمعية ،مع تزويدهم باخلربة التي تعينهم على التفاعل الإيجابي،
�إ�ضافة لتفهم مواقف الطالب وميوالتهم ،والعمل على تنمية ال�شعور
بامل�س�ؤولية ،وتعميق التدري�س والبحوث فيما يتعلق بالعمليات املجتمعية
التي تف�ضي �إىل تبني مناذج حياتية فاعلة.
ت�شمل كذلك تقوية �أ�شكال التفاعل مع الأطراف املجتمعية ،ومتكني
الطالب من احل�صول على املهارات الالزمة لالنتفاع بها ،فهذا ي�سهم
يف تطوير التعليم وحت�سينه يف جميع م�ستوياتهم مبا يف ذلك التدريب،
و�أخ�ي�راً تعزيز املفاهيم الرتاثية ,و�إ���ش��راك الطالب يف التفاعل مع
املنا�سبات الوطنية ,وحثهم على االعتزاز برتاثهم العريق.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

رؤية وهوية في المدينة الجامعية
ت�سعى املدينة اجلامعية للطالبات لتحقيق كل ما يعزز قيم ومبادئ االنتماء
والوالء من خالل االرتقاء مب�ستواها وت�سخري كافة الإمكانيات خللق البيئة
اجلامعية املثلى التي حتقق الأهداف والتطلعات الأكادميية واملهنية .مدينتنا
اجلامعية منارة للمعرفة ومركز للإ�شعاع احل�ضاري ،متيز وري��ادة ،جودة
وتطور ،وما نراه اليوم مدعاة للفخر ،قيادات ن�سائية تتخذ القرار وت�ؤثر
ت�أثرياً فاع ً
ال يف م�سرية التنمية ال�شاملة ،وطالبات طموحهن يعانق عنان
ال�سماء ،فكيف لنا �أن ال نفخر مبدينتنا اجلامعية التي ت�سعى دوماً ملواكبة
التطور وامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية اململكة .2030ال ي�سعنا املقام لنتحدث
عما نراه من عطاء وتقدم ،ولكن ما ن�شعر به من والء وانتماء يجعلنا نحدثكم
عن فخرنا واعتزازنا .ومن هذا املنطلق ي�سرنا �أن نطلق برنامج «ر�ؤية وهوية»
والذي �سيقام داخل �أ�سوار املدينة اجلامعية للطالبات خالل الف�صل الدرا�سي
القادم ،ومن �أبرز �أهدافه �أن تكون املدينة اجلامعية للطالبات منوذجاً ناجحاً
ورائداً على كافة الأ�صعدة ،ترقبونا.
ليان �أحمد الغامدي � -إعالم

