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

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

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

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

وتنمية الهتمام بالنقد الإيجابي البناء.

تفجر  اخلالف  ومواقف  املعرفة،  لتعميق  طريق  الآراء  يف  فالتباين 

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

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

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

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

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

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

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

املبدعة واحللول املبتكرة، وذلك حني تبنى هذه املحاولة على املعرفة 

العلمية املتقدمة، وال�ستخدام الأمثل للمعلومات املتدفقة.

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

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

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

من اأهمها:

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

ومعرفة حقيقة ذلك الراأي.

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

اأو لوم.

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

من راأي دون اآخر.

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

بها قا�سداً احلقيقة.

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

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

التباين في الرأي طريق للمعرفة والتميز

الأطروحة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

اأو   »thesis »ماج�ستري  العلمية 

متثل   »dissertation »دكتوراه 

الدرا�سات  لطالب  بالغًة  اأهمية 

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

ال�سحيح،  العلمي  بال�سكل  كتابتها 

كيفية  ب�سرد  عجالة  على  و�ساأقوم 

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

بعني  تُوؤخذ  اأن  يجب  التي  النقاط 

العتبار.

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

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

املقدمة   ،»Abstract« امللخ�س 

ال��ط��رق   ،»Introduction«

 ،»Methods« امل�����س��ت��خ��دم��ة 

املناق�سة   ،»Results« النتائج 

اخل���امت���ة   ،»Discussion«

.»Conclusion«

ن�سخة  عن  عبارة  هو  امللخ�س 

الأطروحة  من  وُموجزة  خمت�سرة 

العلمية ل تت�سمن اأي معادلت اأو 

باأهمية  تُبداأ  اأن  ويُف�سل  مراجع، 

حدود  يف  وتكون  املقرح  امل�سروع 

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

الأخذ  مع  امل�ستخدمة،  الطريقة 

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

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

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

امللخ�س  يُكتب  اأن  يجب  املطروح؟ 

التايل: بال�ِسياق 

امل�ستخدمة.  الطرق  كتابة   1-  

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

املناق�سة. عر�س   4- مقدمة. 

ي��ت��م ال��رك��ي��ز يف 

على:  املقدمة  جزء 

ت����ق����دمي م���و����س���وع 

الأط������������روح������������ة، 

ك��ت��اب��ة خ��ل��ف��ي��ة عن 

ال���ب���ح���ث، ال���ه���دف 

م������ن ال�����درا������س�����ة 

واأه����م����ي����ت����ه����ا، م��ا 

التي  الأ���س��ئ��ل��ة  ه��ي 

الإجابة  اإىل  تهدف 

ع���ل���ي���ه���ا، ت���ق���دمي 

من  خمت�سر  موجز 

الأخذ  مع  النتائج. 

جمل  على  احلفاظ  العتبار  بعني 

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

فقرة  لكل  واحدة  بفكرة  واللتزام 

اإمكانية ا�ستخدام املراجع، مع  مع 

ال�ستناجات  ذك��ر  على  احل��ر���س 

النتائج. من  املقرحة  الرئي�سية 

عبارة  هي  امل�ستخدمة  الطرق 

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

اإج��راء  اإىل  حتتاج  والتي  للقارئ 

ذلك  يف  »مب��ا  لالأدبيات  مراجعة 

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

القارئ  اخبار  على  تُركز  بب�ساطة 

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

نتائج. اأي  عر�س  ت�سمل 

يف ه��ذا اجل��زء حت��دي��داً يجب 

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

ا�ستخدام  �سبب  عن  الكثري  ب�سرح 

كتابة  ميكن  كما  الطريقة.  ه��ذه 

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

ويتم  املا�سي  اأو  احلا�سر  الزمن 

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

البيانية،  ال��ر���س��وم 

م����ع الأخ�������ذ ب��ع��ني 

ت�سمني  الع��ت��ب��ار 

ج��م��ي��ع ال��ت��ف��ا���س��ي��ل 

احل�����س��اب��ي��ة ال��ت��ي 

واإذا  تطبيقها،  مت 

برنامج  هناك  ك��ان 

مكتوب،  حا�سوبي 

ف���ق���د ي���ك���ون ذل���ك 

يف  ت�سمينه  منا�سًبا 

امللحق.

النتائج  جزء  اأما 

اإج��راء  اجليد  فمن 

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

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

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

النتائج  ترتيب  ويُف�سل  العك�س، 

بحاجة  فالقارئ  الأهداف،  لدعم 

النتائج. جميع  ملعرفة 

على  بالركيز  ال��ق��ي��ام  يُف�سل 

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

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

كتابتها  مت  التي  بالأهداف  ال�سلة 

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

املهم  م��ن  اآراًء،  ولي�ست  حقائق 

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

التف�سريات.  عن  وف�سلها 

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

على  البداية  كتابة  على  احلر�س 

وترتبط  ت�سيق  حتى  وا�سع  نطاق 

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

من  ابداأ  تكرارها،  ولي�س  النتائج 

اأخرى  مرة  اأهدافك  تقدمي  خالل 

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

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

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

عملك.

بالفر�سيات  النتائج  ربط  حاول 

جاهداً  ح��اول  نظرك،  وجهة  من 

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

بطرحها.  قمت  التي  بالتف�سريات 

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

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

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

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

باأكمله. للم�سروع 

على  املناق�سة  جزء  يف  احر�س 

كلما  واجلداول  الأرقام  ا�ستخدام 

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

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

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

يجب  نتائجك.  يف  بعناية  والنظر 

الذي  العمل  اأهمية  على  الركيز 

اأي  تو�سية  اأو  واق��راح  به،  قمت 

هذا  ح��ول  مطلوب  اإ���س��ايف  عمل 

املو�سوع.

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

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

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

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

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

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

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

املتعلقة  تلك  وبخا�سة  ال�سابقة 

. لتخ�س�س با

اجليولوجيا  ق�سم   � العلوم  كلية 

واجليوفيزيا

الفكرية  احل��اج��ات  من  النجاح 

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

يبحث  فاإنه  للتميز  حمب  الإن�سان 

دائماً عن النجاح يف �ستى جمالت 

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

تقف خلف الرغبة يف النجاح ومن 

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

املوازنة بني  النجاح يف احلياة هي 

�سيء  على  الركيز  وع��دم  الأم��ور 

واحد فقط.

الأ�سدقاء  م��ن  الكثري  واأن�سح 

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

امل�ستمرة  الإرادة واملثابرة  بامتالك 

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

اأه�������داف ���س��غ��رية 

حياتك  ب��داي��ات  يف 

والعلمية  العملية 

واإجن���ازه���ا ب��ك��ف��اءة 

ع��ال��ي��ة ل��ت�����س��ه��م يف 

من  اإعطائك جرعة 

لال�ستمرار  ال��ث��ق��ة 

اأه���داف  اإجن����از  يف 

اأك�����ر ع��ل��ى امل���دى 

البعيد.

ث����ان����ًي����ا: ع��ل��ي��ك 

ال����س���ت���م���راري���ة يف 

اك��ت�����س��اب م��ه��ارات 

عند  تتوقف  ل  متجددة  ومعارف 

م������ا مت����ت����ل����ك م��ن 

فالعامل  معلومات، 

فيه  ت��ع��ي�����س  ال����ذي 

م��ت��غ��ري م����ن ح��ي��ث 

اأ����س���ل���وب ال��ت��ف��ك��ري 

ل������رواد ك����ل ج��ي��ل، 

ت��ع��ل��م م��ن��ه��م وخ��ذ 

م�����ن اأ����س���ال���ي���ب���ه���م 

وف����ق اإم��ك��ان��ي��ات��ك 

ومبادئك.

ث��ال��ًث��ا: اإي��ج��اب��ي��ة 

ال����ت����ف����ك����ري وه�����و 

م�������ن ال�������ع�������ادات 

والتفكري  الفعالة،  وال�سلوكيات 

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

على  وي�ساعده  م�ساكله  مواجهة 

و�سريعة. �سليمة  حلول  اإيجاد 

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

املبدعني  الأ�سخا�س  من  حميطك 

اأ�سحاب الأخالق واملبادئ العالية، 

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

باأخالقهم.

الت�سرف  على  اح��ر���س  اأخ���رياً 

ومعتقداتك  قيمك  مع  ين�سجم  مبا 

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

لوجودك بهذه احلياة.

كلية ال�سياحة والآثار

كيفية كتابة الرسائل العلمية

أركان النجاح في الحياة.. تجربة شخصية

د. سطام المدني

د. عالء السرابي

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

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

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

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

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

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

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

يف النقاط التالية:

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

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

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

والطيات والطبقات.

في�سل ال�سلقان - جيولوجيا




