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إضاءات نافذة

ت�شهد م�سرية البناء يف اململكة
منواً م�ضطرداً ،وت�سعى جامعة امللك
�سعود لأن ت�سري وف��ق ه��ذا النهج
الوطني ،ف��دوره��ا ك�صرح تعليمي
يجعلها م�س�ؤولة �أك�ثر م��ن غريها
يف تنفيذ ال���ر�ؤى الوطنية ،بتبني
�أعلى معايري الأداء ورف��ع الكفاءة
امل�ؤ�س�سية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات
يف ظل �سعيها نحو الريادة العاملية
والتميز يف بناء جمتمع املعرفة.
ومم��ا ال�شك فيه �أن خلق هوية
مطورة للجامعة يعزز من جهودها

ومقدرتها على املناف�سة العاملية؛
كونها ترمز ملرحلة جديدة حتكي
فيها اجل��ام��ع��ة م�سريتها ال��رائ��دة
وتُ��ر���س��خ ال�����ص��ورة الإي��ج��اب��ي��ة التي
ت�سعى من خاللها لتعزيز مكانتها
ك�أحد �أهم روافد التنمية يف اململكة.
وتر�سم هذه الهوية لوحة متناغمة
لتحقق العديد من الفوائد منها:
التغلب على ع�شوائية ال�شعارات
والتطبيقات املرتبطة بها والو�صول
�إىل ا�ستخدام ه��وي��ة م��وح��دة مما
ي����ؤدي �إىل �إي�صال نف�س الر�سالة

والقيم للمتلقي وب�شكل �أكرث فعالية،
وتطوير �أداء من�سوبي اجلامعة،
وذل���ك م��ن خ�لال القيم وال��ع��ادات
التي يتبعها امل��وظ��ف��ون بامل�ؤ�س�سة
وال��ت��ي ت�شكل ع��ام� ً
لا �أ�سا�سياً يف
تكوين هويتها وتنعك�س على �صورتها
اخلارجية لدى املهتمني بها وتوثيق
ال�صلة مع ال�شرائح امل�ستهدفة من
خالل العالقات العامة والإعالنات
واملعلومات عن اجلامعة والتي تعد
من املرتكزات الأ�سا�سية للهوية.
�إ�ضافة لتطبيق معايري موحدة

�أ .د .اينا�س العي�سى
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات

�إن ال�سيا�سة العامة «Public
 »Policyكممار�سة واقعية موجودة
منذ �أن ظهرت ال��دول واحلكومات
ع��ل��ى ه���ذه ال��ب�����س��ي��ط��ة ،وق���د زاد
االه��ت��م��ام بها ب�شكل �أك�بر �إث��ر ما
عرف ب�أزمة الك�ساد الكبري «Great
 »Depressionال���ت���ي ح��دث��ت
خ�ل�ال ال��ف�ترة «1939-1929م»
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم
امتدت �إىل بقية دول العامل.
حيث ا�ضطرت ال���دول للتدخل
يف ال�ش�أن االجتماعي واالقت�صادي
ب�����ص��ورة عميقة ووا���س��ع��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال جملة م��ن ال�سيا�سات
والربامج لإنقاذ املجتمع �آنذاك من
تداعيات تلك الأزم��ة االقت�صادية،
وم���ا ت��رت��ب عليها م��ن م�شكالت
ان�سانية واجتماعية حادة.

العام� .أما ال�سيا�سة
يف اجلانب الآخر
العامة كحقل علمي
م�����ن ال�����ع�����امل ك���ان
ف��ل��م ي��ب��د�أ بالتبلور
االحت���اد ال�سوفيتي
وال���ظ���ه���ور �إال يف
ك��ق��وة عظمى يقود
اخل��م�����س��ي��ن��ات م��ن
املع�سكر ال�شيوعي
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن،
مل���ج���م���وع���ة ال�����دول
على �أيدي جمموعة
ال���واق���ع���ة يف فلكه
من العلماء� ،أبرزهم
وف��ق الأيديولوجية
ه���ارول���د ال���س��وي��ل،
امل��ارك�����س��ي��ة ،ال��ت��ي
ثم مر بعدة مراحل
ت���ق�������ض���ي ب���ت����أم���ي���م
ت����ط����ور خ�ل�ال���ه���ا،
وم���������ص����ادرة ك��اف��ة
و����س���ائ���ل الإن����ت����اج ،د .عبدالملك المخالفي لي�صبح له مقررات
و�أق���������س����ام ع��ل��م��ي��ة
و�إبقائها يف قب�ضة
م�����س��ت��ق��ل��ة ���ض��م��ن
ال�������دول�������ة وحت����ت
ت�����ص��رف��ه��ا ف��ق��ط ،مم���ا ا���س��ت��دع��ى الهياكل الأكادميية يف اجلامعات.
ول��ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة ت��ع��ري��ف��ات
بال�ضرورة �أن تتبنى تلك احلكومات
�أدوات معينة «�سيا�سة عامة» ل�ضبط م��ت��ع��ددة ،نكتفي ه��ن��ا مب��ا قدمه
وتوجيه و�إدارة كافة جوانب ال�ش�أن م�ؤ�س�سو ورواد هذا احلقل العلمي،

ومنهم «داي  »Dyeال��ذي عرفها
ب�أنها «ما تقرر احلكومة فعله �أو عدم
فعله» .مبعنى �إذا ق��ررت احلكومة
التدخل يف ق�ضية �أو م�شكلة ما فهي
ب�صدد اتخاذ �سيا�سة عامة ،و�إذا
لزمت ال�صمت حيالها ف�إن ذلك يعد
�سيا�سة عامة �أي�ضاً.
وه��ن��اك م��ن ي��رى �أن ال�سيا�سة
العامة متثل توج ًها فكر ًيا للدولة
«احلكومة» يف جم��ال من جماالت
امل���ج���ت���م���ع ،ل��ت��ح��ق��ي��ق ج��م��ل��ة م��ن
الأه��داف ،ومن وجهة نظري ميكن
اعتبار ال�سيا�سة العامة م�ساراً وا�سع
ال��ن��ط��اق تنتهجه احل��ك��وم��ة �أو من
ميثلها ،بغية التعامل مع ظاهرة� ،أو
حل م�شكلة معينة تهم املجتمع.
ق�سم الإدارة العامة  -كلية �إدارة
الأعمال

السياسة العامة ..ماهيتها وآثارها

تتمثل يف امل��ط��ب��وع��ات ،الر�سائل،
امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ار���ض ,وغ�يره��ا،
و�أخ��ي��راً �إ���ض��اف��ة قيمة تناف�سية
للجامعة يف جم���ال ع��م��ل��ه��ا ،كما
ت�ساهم الهوية امل��ط��ورة يف �إدراك
ثقل و�أهمية امل�ؤ�س�سة بني من�سوبيها
وتعزيز الوالء واالنتماء لها وتنمية
الإح�����س��ا���س ب��ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز
لالنتماء �إىل هذا ال�صرح ال�شامخ.

دعوا عنكم «الجدل البيزنطي»
حينما نتكلم عن اجلدل ،فنحن
ن����درك مت���ا ًم���ا م��اه � ّي��ت��ه وح��ك��م��ه
يف الإ���س�لام ،ول��ك��ن الإخ��ب��ار عنه
ب��ـ«ب��ي��زن��ط��ي» ه��و حم��� ُّل ال��ن��ق��ا���ش
واحلديث ..ما هو وما معنى ذلك؟
بك ِّل اخت�صار حينما قام القائد
ال��ع��ث��م��اين حم��م��د ال��ث��اين امللقب
بالفاحت مبحا�صرة مدينة «بيزنطة»
ت��ل��ك امل��دي��ن��ة الأ���س��ط��وري��ة ال��ت��ي
�صمدت �أع���وا ًم���ا طويلة يف وجه
�أعدائها ،ويف ذلك الو�ضع احلرج،
وبينما كانت قذائف حممد الفاحت
ت��دك �أ���س��واره��ا ،ك��ان �أه���ل احل��ل
والعقد يف «بيزنطة» يتناق�شون يف
�أمور دينية ال طائل منها ،وكان كل
�شخ�ص منهم يريد �أن يثبت للآخر
ر�أي��ه دون تنازل حتى �إن كان على
خط�أ!

منذ ذل��ك احل�ين ا�صطلح على
�إط�ل�اق «ج��دل بيزنطي» على كل
ج��دل �أو نقا�ش بعيد ع��ن الواقع
�أو يتم يف غ�ير وقته �أو يتعار�ض
م��ع امل��ه��ام والأول���وي���ات ،فتلك هي
ال��دوغ��م��ائ��ي��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا وال ن��ري��د
اخل��و���ض فيها؛ لأن احل��دي��ث قد
ي�أخذنا جلوانب �أخرى.
ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي ذك���ر ذل���ك يف
�سورة الكهف يف قوله تعاىل «وكان
الإن�����س��ان �أك�ث�ر ���ش��يء ج� اً
��دل» .هل
ت�ساءلتم َ
مل؟ لأن الإن�سان بطبيعة
حاله كثري الأه���واء ،فالقر�آن نزل
ب��ك��ل م��ث��ل ل��ي��دع��و ال��ن��ا���س لطريق
واح��د ،ولكن ظ� ّل الإن�سان يحاول
ج��اه� ًدا �أن ي��ج��ادل ويكابر ليثبت
�صحة �أهوائه ويقارع بها احلق.
ما �أردت قوله و�إي�ضاحه هو �أننا

يف احلياة جند البع�ض  -حتى ال
�أقع يف جرم التعميم  -يخو�ضون يف
�أحاديث ونقا�شات ال تطور فك ًرا وال
تعمر وطنًا ،بحيث ي�شعر ال�سامع له
�أنه يخو�ض ويلعب يف عوامل �أخرى!
حقيق ًة مل تعد ت�سلب �أذهاننا
الكلمة املبهرة ،ومل نعد ن�ست�شعر
ق��ي��م��ة احل���دي���ث امل����ات����ع؛ ل��ك�ثرة
ا�ستمرائنا �سماع ه��ذه الأح��ادي��ث
التي من املفرت�ض �أننا نغلق باب
احلديث دونها.
�إخ���وت���ي ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
والأ�ساتذة والأ�ستاذات دعوا عنكم
اجل����دل ال��ب��ي��زن��ط��ي وال��ن��ق��ا���ش��ات
العقيمة ،وافتحوا كتا ًبا ،و�أنع�شوا
ع��ق��ول��ك��م مب��ا ف��ي��ه م��ن ك��ن��وز� ،أو
ق�ص�صا واقطفوا منها عربة
اقر�أوا
ً
وعظة قد تغري م�سار حياتكم ملا

هو �أف�ضل و�أجنع.
ابحثوا دوماً عما هو المع وبراق،
وقد يقول البع�ض «لي�س كل ما يلمع
ذه ًبا» ،ولكن �أق��ول يف هذا العامل
الكبري  -ال��ذي بتنا الآن ن�شبهه
بالقرية ال�صغرية  -ابحث عن كل
ما هو قادر على ال�سفر بك لعوامل
مل ت�سبق لك زيارتها ،عن نقا�شات
مل تتجر�أ اخلو�ض فيها ،عن ق�ص�ص
مل حتدث لك.
عاملنا مليء باملده�شات ،مبا هو
جديد ،ملاذا نحوم حول امل�ستهلَك
وعدمي الفائدة؟
�آمل �أن تكون الفكرة قد ات�ضحت،
را يكفي
والعقول قد فطنت ،و�أخ�ي ً
من القالدة ما �أحاط بالعنق.
هديل اليو�سف

إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

التكيف سبيل التميز
العملية التعليمية عملية متعددة اجلوانب والأب��ع��اد ,والطالب
والطالبة �شريك حقيقي فيها ،وال بد �أن يكون دوره �إيجابياً ،يظهر
من خالله تفاعله مع �أ�ساتذته وزم�لائ��ه ب�صورة حيوية ن�شطة،
لي�صبح يف امل�ستقبل لبنة خ�يرة من لبنات جمتمعه ،ق���ادراً على
حتمل امل�س�ؤوليات ،ومالكاً للمهارات الأ�سا�سية التي ت�ساعده يف حل
امل�شكالت واال�ستجابة ملا تتطلبه املتغريات.
وتعد احلياة اجلامعية مرحلة مهمة يف حياة كل طالب وطالبة،
ب�سبب ما ت�ضيفه من فر�ص النمو ال�شخ�صي والتعلم الأكادميي ،غري
�أن هذه املرحلة قد يواجه فيها الطالب بع�ض التحديات وال�صعوبات,
يف حال عدم تكيفه معها ,جتعله خارج نطاق الراحة وما اعتاده من
الروتني.
من �أبرز تلك التحديات ما تتيحه البيئة اجلامعية للطالب من
حرية وم�س�ؤولية �أكرب يف اختيار التخ�ص�ص� ،أو الت�صرف يف �أوقات
الفراغ� ،أو ح�ضور املحا�ضرات �أو الغياب بن�سبة معينة؛ لذا جند �أن
�إدارة الوقت عملية مهمة جتب العناية بها من الطالب ب�شكل عام
والطالب اجلدد ب�شكل خا�ص.
وقد ارتبط الأداء الدرا�سي ارتباطاً وثيقاً بالتكيف مع احلياة
اجلامعية ،فبالقدر الذي يندمج فيه الطالب يف جمتمع اجلامعة
ويتكيف مع متطلباته االجتماعية والنف�سية والدرا�سية ،بقدر ما
تكون جودته يف الأداء والتفوق الدرا�سي ،فالطالب حني ي�ستح�ضر
متطلبات الدرا�سة اجلامعية ويعرف �أنها تختلف عما �سبقها من
املراحل ،ويعزم على تغيري �أ�سلوب درا�سته ويتعرف على الطرق
املفيدة يف ذلك �سي�ساعد نف�سه تلقائياً على ال�سري يف هذه املرحلة
بخطى ثابتة واثقة.
�إن هدف هذا املقال ت�شجيع كل طالب وطالبة للم�ضي قدماً يف
درا�سته وحياته اجلامعية ،واحل�صول فيها على �أداء متميز ،و�س�أذكر
بع�ض الو�سائل امل�ساعدة ،لتكون �سبي ً
ال يف التغلب على بع�ض حتديات
هذا التكيف ,منها:
• تفاعل مع �أ�ساتذتك وزمالئك ب�شكل �إيجابي ،وابذل ما يف و�سعك
لال�ستفادة من ذلك.
• تعرف على تفا�صيل امل��ق��ررات واملوا�ضيع امل��درج��ة ،مواعيد
االمتحانات ،مواعيد الت�سجيل واحلذف والإ�ضافة.
• اطلع على اخلدمات الطالبية املوجودة يف اجلامعة وامل�سخرة
مل�ساعدتك للتغلب على التحديات الأكادميية وغريها.
• اتبع جدوالً زمنياً منظماً ب�شكل يومي ،لي�ساعدك على الرتكيز
والتنظيم.
• ا�شرتك يف الأن�شطة املتنوعة ،وا�صقل مواهبك وقدراتك.
• توا�صل مع املر�شد الأكادميي؛ كي ي�ساعدك على اجتياز مرحلة
ع��دم التكيف م��ع اجلامعة ،ويعمل على اكت�شاف ق��درات��ك وحل
م�شكالتك.
• اعتمد على نف�سك كثرياً ،وكن �صديقاً للمكتبة وم�صادر التعلم.
• اعلم �أن لديك قدرة وطاقة كفيلة بتفوقك ومتيزك فاعمل على
ا�ستثمارها.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

