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عندما نّطلع على ال�سروط اخلا�سة 

جند  و�سرفاً،  اإج���راًء  العلمي  بالبحث 

اأنف�سنا كل مرة اأمام و�سع مده�ش، فاإما 

اأننا مل ندرك بعد اأهمية البحث العملي 

هذا  كيفية حتفيز  ندرك  اأو مل  ودوره، 

الن�ساط الأ�سا�سي لأي جامعة.

ال�����س��وؤال  اأو  امل��و���س��وع  ف��اإن��ه  وعليه 

اجلامعات  لإدارات  م��وج��ه  ب��الأح��رى 

يف  ال��ق��رارات  واتخاذ  ب�سنع  واملعنيني 

�سن لوائح البحث العلمي.

معنية  اجل��ام��ع��ة  اأن  ن��ع��ل��م  ع��ن��دم��ا 

خمتلفة،  باأ�ساليب  الن�ساط  هذا  بدعم 

فاإنه ل عذر يف التهاون باأي �سكل كان 

املثال،  �سبيل  على  كانت،  حجة  وب��اأي 

لكن  ل��ه��ا،  ح�سر  ل  املجتمع  ق�سايا 

والإن�سانية  الجتماعية  الق�سايا  لناأخذ 

منوذجا.

من  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ���س��ي��اأت��ي  م���ن  الآن، 

قطاعاتنا احلكومية اأو اخلا�سة املعنية 

بهذه الق�سايا طلبا للبحث العلمي؟ هذه 

القطاعات لن تدفع هللة لدعم البحث 

العلمي، يف حني لديها ا�ستعداد للتعاقد 

لتنفيذ  باملاليني  مكاتب  اأو  �سركات  مع 

درا�سات خمتلفة.

ن��ح��ن ل ن��ق��ول ال��دع��م ل��وج��ه اهلل، 

اللجوء  يتطلب  احتياجاتها  تنفيذ  لكن 

- واأعني ذلك متاماً - 

اإىل اجلامعة، فم�سكلة 

مركبة  عندنا  اجلهات 

واأمور  تقليدية مركزية 

اأخ������رى ه���ي ت��ع��رف��ه��ا 

لكن  نعرفها،  واأخ���رى 

م���ا ال�����ذي ي��ه��م��ن��ا يف 

اجلامعة؟

اإن���ه ت�����س��ورن��ا نحن 

ال��ب��ح��ث  ع�����ن  اأول 

تو�سع  كيف  العلمي! 

�������س������روط ع����دي����دة 

علماء  وكاأن  بامل�سطرة 

ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة 

لديهم بيانات جاهزة، اأو لديهم ترحيب 

مقبول على الأقل من اجلهات امل�ستفيدة 

من نتائج البحوث؟ كيف تو�سع �سروط 

الن�سر يف جمالت »ISI« وكاأن املطلوب 

نعرف  ونحن  الإجنليزية،  باللغة  الن�سر 

مرتبطة  لي�ست  الق�سية  اأن  مت��اًم��ا 

هو  ما  بقدر  الإجنليزية  اللغة  مب�ساألة 

املجالت  عدد  قلة  منها  باأمور  مرتبط 

الجتماعية  الدرا�سات  يف  املتخ�س�سة 

يف هذه القاعدة؟

اإذا  املحلي  املجتمع  نفيد  م��اذا  ث��م، 

تاأثري عال  ن�سرنا يف جملة عاملية ذات 

اأو منخف�ش؟ ل �سيء، 

ال��ه��دف  ك���ان  اإذا  اإل 

اجلامعة!  ا�سم  اإب���راز 

ث�����م اأي���������س����ا، م�����اذا 

اأو جهة  ي�ستفيد قطاع 

ن�سرنا  اإذا  ح��ك��وم��ي��ة 

اأو  التلوث  عن  بحوثاً 

ال��ت��ط��ور  اأو  ال���ط���الق 

الجتماعي  ال��ف��ك��ري 

باللغة  مثاًل  بلدنا  يف 

الإجن���ل���ي���زي���ة، وه���ذه 

اجل���ه���ة ل��ي�����ش ل��دي��ه��ا 

باللغة  للقراءة  اإمكانية 

اأو  اأو ق�سم  الإجنليزية 

وتلخ�سها  درا�سة  كل  ت�ستق�سي  اإدارة 

وتبني قرارات وفقا لها؟

من �سي�ستفيد غري الباحثني، يف حني 

خدمة  هو  والأه��م  الأ�سمى  الهدف  اأن 

املجتمع املحلي مبا�سرة بالبحث العلمي 

الر�سني؟ من �سيهتم مبئة بحث لباحث 

حملي؟ هم جهات اأخرى خارجية غري 

جهاتنا، لأنه وبكل ب�ساطة هذه اجلهات 

مطلوب منها اإجناز ومواكبة ومبادرات، 

والطريق لالأمام لن يكون اإل من خالل 

البحث العلمي وخمتربات اجلامعات؟

يف  اجلامعة  اإدارة  تنزل  ل  مل��اذا  ثم 

فرتجع  وت���رى  لت�سمع  دوري���ة  زي����ارات 

لكن  جدا،  عديدة  اأ�سئلة  �سيئا؟  وتعمل 

باخت�سار، على اجلامعات عندنا اإعادة 

النظر يف كل الإجراءات واملفاهيم حتى 

بيئة  الواقع  اأر���ش  على  اأن جند  ميكن 

بحثية مي�سرة، بدلً من القت�سار على 

من  تعجيزية  �سروط  تقدمي  يف  التفنن 

وبع�سرة  وبكرة  روي�ش  رولز  »اأري��د  نوع: 

ريال«!

اأهمية  نتقن  ومل  عاماً  خم�سون  لنا 

التوا�سل مع بع�سنا مبا فيها ال�ستفادة 

مما يكتب، ومل نتقن الإبداع يف ت�سهيل 

اأهمية  اآليات البحث العلمي، ومل نتقن 

بحثاً  للمجتمع  الجتماعية  الدرا�سات 

تدعمها  لن  التي  البحوث  وهي  و�سلًة، 

م�سانع و�سركات الأدوية مثاًل اأو القطاع 

اخلا�ش ب�سكل عام.

يعني  العلمي  البحث  نتنظر؟  م��اذا 

عمل  ه��ذا  وتطوير،  وديناميكية  حياة 

الأ�ستاذ العامل، لذا يجب توفري ما يلزم 

له، وتقوم اجلامعة بت�سويق نتائجه باألف 

اجلامعة  يف  الأ�ستاذ  وطريقة،  طريقة 

لي�ش ع�سو هيئة تدري�ش، بل باحث اأول 

باخت�سار  تدري�ش، هذا  هيئة  ثم ع�سو 

�سديد، واهلل من وراء الق�سد.

فرعي  جمال  احليوية  اجليوفيزياء 

ل��ع��ل��م اجل��ي��وف��ي��زي��اء، ي��ه��ت��م ب��درا���س��ة 

الو�سائط  م��ع  امليكروبية  التفاعالت 

قيا�ش  طريق  عن  وذل��ك  اجليولوجية، 

تقنيات  با�ستخدام  امليكروبي  الن�ساط 

تعتمد  والتي  اجليوفيزيائي  الت�سوير 

الكهربائي  اجلهد  انحراف  قيا�ش  على 

التي ميكن اأن تن�ساأ من النمو والعمليات 

امليكروبية.

مبجال  املتعلقة  الأب���ح���اث  اأك����دت 

ال��ع��ق��د  اجل��ي��وف��ي��زي��اء احل���ي���وي���ة يف 

التقنيات  ا�ستخدام  اإمكانية  املا�سي 

فقط  لي�ش  قيا�ش  يف  اجليوفيزيائية 

والكيميائية  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  اخل���وا����ش 

هي  كما  ال�سطحية،  التحت  للطبقات 

لكت�ساف  اأي�ًسا  ولكن  بالفعل،  را�سخة 

امليكروبات والنمو امليكروبي والتفاعالت 

امليكروبية املعدنية، وبالتايل متثل حتول 

النموذج يف التفكري اجليوفيزيائي.

لطاملا لعبت الكائنات احلية الدقيقة 

ج��وان��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  م��ه��م��اً  دوراً 

وتركت  اجلوي،  وغالفها  الأر�ش  تطور 

ب�سماتها على ال�سجل اجليولوجي، وقد 

اأنظمة  الدور يف حتويل  توثيق ذلك  مت 

الأر�ش، ودورة العنا�سر وتكوين املعادن، 

ودورات اجليوكيمياء احليوية لالأر�ش.

ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 

ل���وج���ود ال��ك��ائ��ن��ات 

احل����ي����ة ال���دق���ي���ق���ة 

داخ������ل ال��و���س��ائ��ط 

اجل��ي��ول��وج��ي��ة ت��اأث��ري 

من  ك��ل  ع��ل��ى  عميق 

ال���ك���ائ���ن���ات احل��ي��ة 

ال���دق���ي���ق���ة ن��ف�����س��ه��ا 

اخل�سائ�ش  وك��ذل��ك 

ال����ك����ي����م����ي����ائ����ي����ة 

املحيطة  والفيزيائية 

بيئة، وعلى الرغم من 

اجليوفيزيائيني  اأن 

اإىل  ك���ان���وا مي��ي��ل��ون 

التحكم الدقيق يف الظروف الفيزيائية 

املختربية  القيا�سات  والكيميائية خالل 

ل��ل��م��واد ال��ق��ري��ب��ة م��ن ال�����س��ط��ح، فقد 

ال��ظ��روف  على  ال�سيطرة  جت��اه��ل  مت 

احليوية.

عالوة على ذلك، فاإن منو الكائنات 

امل�سامية  م�ساحة  يف  الدقيقة  احلية 

وكذلك التو�سيل الهيدروليكي.

ه��ن��اك اه��ت��م��ام م��ت��زاي��د يف جمتمع 

ال��رواب��ط  ل�ستك�ساف  اجل��ي��وف��ي��زي��اء 

احليوية  التفاعالت  ب��ني  وال��ع��الق��ات 

والتغريات  اجليولوجية  الو�سائط  مع 

اخل��وا���ش  يف  املحتملة 

اجل���ي���وف���ي���زي���ائ���ي���ة يف 

البيئات �سبه ال�سطحية.

ه��ذه  اإدراك  اأدى 

اإىل  الإم�������ك�������ان�������ات 

ت��ط��وي��ر ف���رع ج��دي��د يف 

ي�سمى  اجل��ي��وف��ي��زي��اء 

احليوية«،  »اجليوفيزياء 

ي���ج���م���ع ب����ني جم����الت 

املجهرية،  الأح��ي��اء  علم 

وع����ل����م اجل���ي���ول���وج���ي���ا 

واجليوفيزياء،  احليوية، 

حت��دي��داً،  اأك��ر  وب�سكل 

احليوية  الفيزياء  تهتم 

ب���درا����س���ة ال���ع���الق���ة ب���ني ال��ع��م��ل��ي��ات 

امليكروبية حتت ال�سطحية الديناميكية، 

امليكروبات  حتدثها  التي  والتعديالت 

والتوقيعات  اجل��ي��ول��وج��ي��ة،  امل���واد  يف 

اجليوفيزيائية.

بع�ش الأ�سئلة التي بحثتها الدرا�سات 

اجليوفيزيائية احليوية ت�سمل ما يلي:

- ه���ل مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ط��رق 

اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة ل��ف��ه��م ال��ت��ح��ولت 

امليكروبية املعدنية؟

- كيف ميكن ا�ستخدام اجليوفيزياء 

اجليوكيميائية  العمليات  فهم  لتح�سني 

احليوية يف البيئات الطبيعية والب�سرية 

املن�ساأ؟

اجليوفيزياء  ا�ستخدام  ميكن  هل   -

التمثيل  ن�����س��اط  م���ع���دلت  ل��ت��ح��دي��د 

الغذائي؟

اجليوفيزيائية  الأ���س��ال��ي��ب  م��ا   -

الأن�سب ملعرفة الن�ساط امليكروبي؟

- هل ميكن اأن ت�ساهم اجليوفيزياء 

يف  امليكروبية  البيئات  ا�ستك�ساف  يف 

اجلليد  اأغطية  اأو  العميقة  املحيطات 

كوكب  خارج  البيئات  حتى  اأو  القطبية 

الأر�ش؟

احليوية  اجليوفيزياء  متثل  لذلك، 

واجهة  وتوفر  للبحوث  حتويلياً  جم��الً 

جديدة ومثرية لتدريب اجليل القادم من 

التخ�س�سات،  متعددي  الأبحاث  علماء 

وبالتايل، فاإن من الأهمية مبكان البحث 

اجليوفيزيائية  التقنيات  تطوير  ع��ن 

الفيزيائية  لقيا�ش اخلوا�ش  لي�ش فقط 

ولكن  ال�سطحية،  حت��ت  والكيميائية 

امليكروبية  العمليات  ل��درا���س��ة  اأي�����س��اً 

وتفاعالتها املعدنية.

اأ�ستاذ اجليوفيزياء امل�سارك

 - واجليوفيزياء  اجليولوجيا  ق�سم 

كلية العلوم

كيف نقتنع بأهمية البحث العلمي قبل أن نقنع اآلخرين به

»الجيوفيزياء الحيوية« مسار جديد للتدريب والبحث

أ.د.علي الغامدي

د.سطام المدني

تقدير الذات يعني ال�سورة التي ينظر فيها الإن�سان اإىل نف�سه، فجهل 

خاطئاً،  تقييماً  ذاته  يقيم  يجعله  بقدراته  معرفته  وعدم  بنف�سه  الإن�سان 

فاإما اأن يعطيها اأكر مما ت�ستحق، واإما اأن يقلل من قيمتها، وهذا الأمر 

يوؤثر �سلبياً على عطائنا واإنتاجنا.

ينبغي اأن نفرق بني تقدير الذات والثقة بالنف�ش، فالثقة بالنف�ش تاأتي 

نتيجة لتقدير الذات، وبالتايل من ل ميلك تقديراً لذاته فاإنه يفتقد الثقة 

بالنف�ش تباعاً.

اأبنائي الطالب والطالبات:

لتقييم  وا�سحة  زمنية يف حياتنا، وعالمات  ن�سع خطوطاً  اأن  - لبد 

اأنف�سنا ونعرف حقيقتها حتى نحكم  لنكت�سف  اأعمالنا يف تطوير ذواتنا، 

عليها، فكما قيل »احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره«.

- كتابة ما نريد حتقيقه وو�سع الأهداف لتحقيق ما كتب اأمر مهم، مع 

احلذر من الياأ�ش عند الإخفاق، فاملراجعة امل�ستمرة للو�سائل امل�ستخدمة 

لتحقيق الأهداف تزيد الثقة بالنف�ش وحتقق التقدم والإجناز.

− امل�ساركة الفعالة �سرورية لبناء الذات، والت�سال بالآخرين عامل مهم 
لتطوير النف�ش واإك�سابها الثقة، ولبد اأن تكون امل�ساركة مع اأنا�ش ن�سطني، 

الإيجابية  وت�ستنه�ش  لذاتك  الثقة  لتمنح  ذواتهم،  مع  الإيجابية  ميلكون 

لديك.

عن  م�سوؤول  اأح��د  فلي�ش  النجاح،  من  ميكنك  بامل�سوؤولية  ال�سعور   −
خطئك، فامل�سوؤولية توؤخذ ول تطلب، واق�ش وقتاً مع نف�سك يف الرتكيز 

فيما لديك وفيما اأجنزت.

− تقدير الذات ل يولد مع الأ�سخا�ش، بل هو مكت�سب من التجارب يف 
احلياة وطريقة ردود الأفعال جتاه التحديات وامل�سكالت.

وال�سمود، وعلى   التحمل  بالقدرة على  ي�سعرنا  الذات  تقدير  واأخرياً، 

حتقق  وب�����س��ورة  التخ�س�سات،  �ستى  يف  ومعلوماتنا  مهاراتنا  تطوير 

الطموحات النابعة من دوافعنا ال�سخ�سية.

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي

إضاءات نافذة

تقدير الذات تطوير للقدرات

عمادة شؤون المكتبات محل اعزاز وفخر
للعملية  �سعود  امللك  بجامعة  املكتبات  �سوؤون  عمادة  تقدمه  ما  يف  املتاأمل  اإن 

التعليمية والبحثية، وما تعك�سه خدماتها لأع�ساء هيئة التدري�ش والطالب بكافة 

والزائرين  وتخ�س�ساتهم  م�ساربهم  اختالف  على  والباحثني  الدرا�سية  مراحلهم 

ما  الإن�ساف  بعني  لريى  الر�سمي؛  العمادة  موقع  من  امل�ستفيدين  اأو  للمكتبات 

للعمادة مبكتباتها وعلى قائمتها مكتبة امللك �سلمان املركزية من مكانة هي حمل 

فخر واعتزاز لي�ش للجامعة ومن�سوبيها فح�سب، بل لهذا الوطن املعطاء وحكومته 

الأمم  بني  به  الالئقة  منزلته  ينزل  اأن  اأه��ل  هو  ال��ذي  العظيم  و�سعبه  الر�سيدة 

وال�سعوب. العمادة تعمل وفق روؤية واعدة تن�سد التميز العاملي يف تطبيق معايري 

وتطوير  اإلكرتونية  بيئة  خالل  من  املعلومات،  وم�سادر  للمكتبات  العاملية  اجلودة 

تتحلى  متميزة  وبكوادر  املدرو�سة،  واخلطط  ال��دوؤوب  العمل  على  قائم  م�ستمر 

بالإخال�ش والولء، مت�سلحة بالتخ�س�ش العلمي الدقيق واخلربة الطويلة يف جمال 

من  وكل  العمادة،  تطوير  على  القائمني  اهلل  وفق  وم�سادرها.  املعلومات  خدمات 

خدم باحثاً، اأو اأر�سد اإىل معلومة، اأو درَّب م�ستفيداً، اأو عرَّف باخلدمات املقدمة 

يف مكتباتها اأو موقعها الر�سمي، لي�ستفيد منها كافة اأبناء وبنات وطننا الغايل.

ح�شن بن بداح

عمادة �ش�ؤون املكتبات




