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«مركز التواصل واالستشراف» توجه استراتيجي جديد
ت��خ��ط��و امل��م��ل��ك��ة ال��ي��وم خ��ط��وات
���س��ري��ع��ة لتحقيق نه�ضة �شاملة،
عرب تنفيذ م��ب��ادرات وبرامج «ر�ؤي��ة
 ،»2030وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك تع ّد
ال�����ص��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن
يك ّونها العامل عنها ،وما يعرتيها من
ت�شويه �أحد �أهم الق�ضايا والتحديات
احلالية التي تواجهها ،مل��ا لها من
ت��أث�ير ي����ؤدي �إىل تكوين انطباعات
وخلق �سلوك �إيجابي �أو �سلبي جتاه
الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
اً
ف�ضل عما مت ُّر به اليوم من مرحلة
ح�سا�سة تتطلب ح�شد الإمكانات
َّ
والطاقات للتعامل معها بنجاح ،وذلك
ب�صياغة ا�سرتاتيجية �شاملة لتفعيل
القوة الناعمة ال�سعودية مب�ساندة
ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية «»2030؛ لتعزّز
من جهودها ومقدرتها على املناف�سة
�ص َّناع القرار
العاملية ،وت�سهم يف دعم ُ
على تنفيذ هذه الر�ؤية وفق خمططها
الزمني ،والتي من �ش�أنها �أن حتدِّد
الإطار العام ل�صورة اململكة وهويتها
امل�ؤ�س�سية و�آل��ي��ة عملها ،التي من
خاللها ت�ستطيع �أن تُعرب عن ر�ؤيتها
وا�سرتاتيجيتها و�أهدافها.
�إن مفهوم ال��ق��وة الناعمة يعني
«ال��ق��وة املعنوية ل�شخ�صية ال��دول��ة،
وتتمثل يف جمموعة الأفكار واملبادئ
والقيم وال�سيا�سات اال�سرتاتيجية،
ال��ت��ي ت�ستخدمها ل��غ��ر���ض الإق��ن��اع
والت�أثري على الر�أي العام الداخلي �أو
اخلارجي يف جماالت حقوق الإن�سان
وال��ب��ن��ي��ة التحتية وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن
وغ�يره��ا ،مما ي���ؤدي بالآخرين �إىل
احرتام هذا الأ�سلوب والإعجاب به
ثم اتباع م�صادره».

وق���د ا�ستب�شرنا
وقد �أدركت الدول
را ب�صدور الأم��ر
ال���ع���ظ���م���ى �أه���م���ي���ة
خ�ي ً
امل����ل����ك����ي ال����ك����رمي
ه��ذه ال��ق��وة وقدرتها
ال��ق��ا���ض��ي ب ��إن�����ش��اء
على الت�أثري يف قيم
«م����رك����ز ال��ت��وا���ص��ل
و���س��ي��ا���س��ات ال����دول
واال�����س����ت���������ش����راف
و���ش��ع��وب��ه��ا ،ف�سعت
امل����ع����ريف» امل��رت��ب��ط
لو�ضع ا�سرتاتيجيات
تنظيمياً ب��ال��دي��وان
و�سيا�سات لتعزيزها
و�أب������������دع������������ت يف زاهر بن أحمد الشهري امللكي وال��ذي يهدف
�إىل ج��م��ع وحت��ل��ي��ل
ا�ستخدام �أ�ساليبها
املعلومات الإعالمية
الثقافية والت�سويقية
والإعالمية لبناء هذه القوة وا�ستثمار وال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث املتعلقة
بالق�ضايا وال��ظ��واه��ر ال�سيا�سية
�أدواتها.
هناك جهود كبرية بُذِ لت م�ؤخ ًرا واالقت�صادية واالجتماعية املحلية
يف ع��دة جم���االت لتح�سني وتعزيز والإقليمية والدولية ،ومدى ت�أثريها
����ص���ورة و���س��م��ع��ة امل��م��ل��ك��ة داخ��ل � ًي��ا �سل ًبا �أو �إيجا ًبا على �صورة اململكة،
وخارج ًيا من قبل عدد من امل�ؤ�س�سات �إذ ي��ع��ت�بر ه����ذا الأم������ر م���ن �أه���م
احلكومية واخل��ا���ص��ة ،مثل «مركز القرارات والتوجهات اال�سرتاتيجية
ال��ت��وا���ص��ل احل��ك��وم��ي» ،و«م�����ش��روع لتقييم ال�صورة الذهنية لل�سعودية
�سالم للتوا�صل احل�ضاري» و«مركز وت�����ص��ح��ي��ح��ه��ا وم���واج���ه���ة ح��م�لات
اعتدال» ،و«م�ؤ�س�سة م�سك اخلريية» الت�شويه والتحريف التي تواجهها،
وغريها� ،إال �أن العمل الفردي يظل وي�ش ّكل نقطة حتول مهمة يف م�سرية
حم����دودًا ،ال �سيما �إذا ك��ان يتعلق �صناعة م�ستقبلها ب�أبعاده املختلفة.
م��ا �أود التنويه �إل��ي��ه هنا ه��و �أن
بال�سمعة امل�ؤ�س�سية للدولة و�صورتها؛
ل���ذا تطلب الأم����ر ع��م��ل �إج����راءات هناك نخبة من اخل�براء قد عملوا
�سريعة يف ت�أ�سي�س عمل م�ؤ�س�سي على مدى ثالث �سنوات متوا�صلة يف
موحد يتكامل مع اجلهود املبذولة بناء م�شروع �شامل قد ي�سهم �إ�سها ًما
َّ
وي�ضمن ا�ستمراريتها وا�ستدامتها ،مبا�ش ًرا يف تغذية هذا املركز ب�أف�ضل
وذلك ب�إن�شاء مركز متخ�ص�ص يعمل تطبيقات العمل الإعالمي والت�سويق
على تخطيط وتنظيم و�إدارة ال�صورة اال�سرتاتيجي بكل �صوره و�أدواته وفق
وال�سمعة امل�ؤ�س�سية للمملكة ،ي�شخ�ص �أحدث التجارب الإقليمية والدولية،
الواقع وي�ست�شرف امل�ستقبل ،ويكون ي�شمل ت��وح��ي��د ج��ه��ود ك��ل اجل��ه��ات
عبارة عن نظام �إنذار مبكر ير�صد كل احلكومية واخل��ا���ص��ة؛ لن ْقل ق�صة
ما يتعلق مبهددات اململكة و�صورتها اململكة ور�سائلها للعامل بطريقة
�سيا�سياً واقت�صادياً و�إعالمياً وفكرياً جديدة وع�صرية ،مبا مي ّكن الدولة
من امل�ضي قد َماً نحو امل�ستقبل يف
وثقافياً ورقمياً.

تناغم وتن�سيق �أف�ضل ،مما يجعلها
�أك�ثر ح�����ض��و ًرا يف املحافل الدولية
ويُ��ر�� ِّ�س��خ اح�ترام��ه��ا وحم��ب��ت��ه��ا بني
�شعوب العامل.
�إن �أهمية م�شروع بهذا احلجم ،يف
ظل امتالك اململكة مل�صادر ومقومات
اقت�صادية وا�ستثمارية كبرية� ،سيكون
له انعكا�سات �إيجابية على ال�صورة
العامة للمملكة يف الداخل واخلارج
وت��وط��ي��د هويتها امل��ؤ���س�����س��ي��ة ،مما
يجعلها ق��ادرة على حتقيق �أهدافها
وتر�سيخ مكانتها �إقليم ًيا ودول ًيا ،كما
�سيمثل ب�صمة م�ؤثرة ومهمة للقيادة
ال�سعودية ال�شابة احلالية كقوة داعمة
لر�ؤية .2030
نتطلع �أن ت�شهد املرحلة املقبلة
املزيد من اجلهود والتعاون يف �سبيل
الو�صول �إىل �صياغة ا�سرتاتيجية
متكاملة للقوة الناعمة ال�سعودية،
ينتج عنها �سيا�سات و�أُط��ر تكاملية
وم��رج��ع��ي��ة ت��ن��ظ��م وت��وح��د اجل��ه��ود
امل���ب���ذول���ة وامل�����ب�����ادرات امل��خ��ت��ل��ف��ة
والأهداف اال�سرتاتيجية ،مما يحقق
لها منافع اقت�صادية و�سيا�سية كبرية،
ويُ�سهم يف اكت�ساب النفوذ ويجعلها
���ش��ري � ًك��ا م����ؤث���راً وف���ع���االً يف �صنع
القرارات الدولية.
ك��م��ا �سيخلق ���ش��ع��و ًرا حقيق ًيا
بالقوة واالنتماء لهذا الوطن ،بحيث
نكون جمي ًعا �سفراء للمملكة ،نحمل
واج��ب �إع�لاء �ش�أنها لتبقى يف قلب
امل�شهد العاملي بنهجها املتميز وقيمها
وطموحاتها ،وفق اهلل قيادة اململكة
احلكيمة وحكومتها خلدمة الوطن.
باحث تخطيط ا�سرتاتيجي
جامعة امللك �سعود

تكاد ه��ذه اجلملة ال تغيب عن
عقولنا يف تعاملنا م��ع �شهواتنا،
ف�أ�صبحنا ن�شرتي ك��ل م��ا ن�شتهي
حتى و�إن كانت ميزانيتنا ال ت�سمح،
وحديثي هنا ال ي�شمل فقط ذوي
امليزانيات املحدودة و�إن كانوا �أكرث
م��ن �أق�����ص��ده��م ،ب��ل ي�شمل �أي����ضً ��ا
ذوي امل��ي��زان��ي��ات اجل��ي��دة �إىل حد
ما ،فنحن اليوم بحاجة �إىل ثقافة
تعيد لنا ترتيب ح�ساباتنا يف ظل
م��ا نعي�شه م��ن تغيريات وحت��والت
ي�شهدها ال�شارع ال�سعودي.
ال يخفى على اجلميع امل�شهد
ال�������س���ع���ودي االق���ت�������ص���ادي وم���ا
ج��رى ل��ه م��ن ت��غ��ي�يرات ك��ان��ت هي
الأب����رز يف ت��اري��خ اململكة العربية

وج��ب علينا �أن تعيد احل�سابات
والأول��وي��ات ،فزمن «ا�صرف ما يف
اجل��ي��ب ي��أت��ي��ك م��ا يف ال��غ��ي��ب» قد
وىل ،و�أتى زمن «مد رجليك على قد
حلافك» ،خا�صة ونحن حتت �سقف
هذه التغيريات والتي نحن ملزمون
مبراعاتها �شئنا �أم �أبينا ،و�إال ع�شنا
على «ب�ساط الفقر»!
كل ه��ذه التغيريات وال��ق��رارات
ت���ه���دف ل�ل��إ����ص�ل�اح االق��ت�����ص��ادي
واالجتماعي ،ف�ض ً
ال ع��ن امل��وازن��ة
امل��ال��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى احل��ك��وم��ي،
كذلك من وجهة نظري هي �إ�صالح
للفرد ال�سعودي م��ن حيث �إع��ادة
هيكلة اقت�صاده وتغيري منط حياته،
ف�����ض�لاً ع���ن ظ��ه��ور ق��ي��م حياتية

واجتماعية جديدة واندثار قيم كان
البد �أن تندثر منذ القدم ،فكما يُقال
«رب �ضارة نافعة».
ُّ
ل��ذل��ك ع��زي��زي ال���ق���ارئ ،ابتعد
ع��ن ُك��ل م��ا ي�ستنزف م��ال��ك و�أن��ت
ل�ست بحاجة له ،ابحث عن البديل
الأرخ�������ص وامل��ن��ا���س��ب ،وازن بني
اح��ت��ي��اج��ات��ك وم��ي��زان��ي��ت��ك ،ادخ��ر
واجعل لك ا�ستقطاعاً يفيدك يف
امل�ستقبل �أو ال�ستثمار �آجل ،ولنعمل
جميعنا مببد�أ «�س�أ�شرتي ما �أحتاج
ول��ي�����س كلما ا�شتهيت ا���ش�تري��ت»
و�سرنى الفرق ،فالقرار ب�أيدينا!
�أروى العثمان
طالبة درا�سات عليا – علم
اجتماع

أوكلما اشتهيت اشتريت؟

ال�سعودية ،والتي ج��اءت متوافقة
مع ر�ؤية  ،2030وذلك بهدف عمل
�إ�صالحات اقت�صادية تخدم اململكة
ب�شقيها الداخلي واخلارجي.
م��ا يهمنا يف ه���ذا ال�����ص��دد هو
ال�����ش ��أن ال��داخ��ل��ي ال����ذي يالم�س
امل��واط��ن/ـ��ة ب�شكل ُمبا�شر ،فمنذ
نهاية عام 2016م �صدرت قرارات
اقت�صادية كثرية ال ي�سعنا ذكرها يف
هذا ال�صدد ،ولكن �أب��رز القرارات
ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا �أك��ب�ر ال��وق��ع على
املجتمع هي ارتفاع �أ�سعار البنزين،
ارتفاع �أ�سعار التعرفة الكهربائية
كذلك فر�ض �ضريبة القيمة امل�ضافة
بن�سبة .% 5
م���ع ����ص���دور ه����ذه ال����ق����رارات

إضاءات نافذة
إضاءات نافذة
أ .د .محمد بن صالح النمي

تجنب قلق االختبارات
تهتم العملية التعليمية بتوثيق العالقة بني الأه��داف املن�شودة وكل
من و�سائل حتقيقها و�أ�ساليب تقوميها ,وبذلك تكون الأهداف موجهة
للعملية التعليمية ,وي�صبح التقومي و�سيلة لتقدير م��دى حتقق تلك
الأهداف و�سبي ً
ال لتو�ضيحها ومدى العناية بها.
من هنا ت�أتي �أهمية االختبارات من كونها و�سيلة للحكم على فاعلية
العملية التعليمية والرتبوية ،عن طريق ما تقوم به من دور فاعل فيها،
حيث ت�ساعد على ت�شخي�ص العقبات وامل�شكالت التعليمية ،وتقدم
احللول املنا�سبة ،وهي مهمة مل�ؤ�س�ساتنا التعليمية بحيث تدفعها ملراجعة
�أهدافها ،ومدى مالءمة املنهج لتحقيق الأهداف ،كما ت�أتي �أهميتها يف
�أنها ت�ساعد يف معرفة حتقيق اخلطة التعليمية للأهداف اخلا�صة بها.
�إخوتي �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س؛ هناك �أ�س�س عدة ترتكز
عليها االختبارات ،منها - :االت�ساق مع الأه��داف :وتعني �أن تتنا�سب
االختبارات مع الأهداف ،لأن غاية املقرر والهدف من و�ضعه ،هو حتقيق
الأهداف املتنوعة التي ي�شملها املقرر - .ال�شمول والتكامل :فيجب �أن
تتكامل �أ�سئلة االختبار فيما بينها ،كما يجب �أن تت�صف بال�شمول ،بحيث
حتتوي على كافة �أهداف املحتوى ،ب�شكل ن�سبي ،تغطي وحدات املقرر،
وعند توزيع الدرجات يجب �أن تكون ب�صورة متنا�سبة يف التوزيع.
 ال�صدق والثبات :ف�صدق االختبار مرتبط ب�صدق حمتواه ،لذلكيجب جتنب العبارات التي ال تتما�شى مع العلم احلديث مثل :مما
ال �شك فيه ،من امل�ؤكد ،حقيقة الأم��ر - .املو�ضوعية :بحيث ال يكون
للعوامل ال�شخ�صية ت�أثري يف االختبارات ,فال مكان للعقاب واالنتقام
عند و�ضع االختبار - .اجلهد والوقت :وهو تنا�سب �أ�سئلة االختبار مع
الوقت املحدد.
 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب.�أبنائي وبناتي الطالب والطالبات؛ رغم �أن قلق االختبارات ظاهرة
عامة ت�صيب كل الدار�سني تقريباً بدرجات خمتلفة ،جند �أن هذا القلق
بدرجاته املعقولة حافز للدرا�سة والإج���ادة ،فكيف نتغلب على قلق
االختبارات ،رمبا يكون هذا هو ال�س�ؤال الأهم يف هذا املو�ضوع ،و�ستكون
�إجابته يف النقاط التالية:
 اهتم ب�إعداد نف�سك جيداً لالختبار من �أول حما�ضرة للمقرر- .تعامل مع االختبار بثقة ،وانظر �إليه على �أنه فر�صة لإظهار جهدك
وتعبك طوال العام - .مار�س عملية االختبار الذاتي عن طريق الإجابة
على �أ�سئلة االختبار - .حافظ على منط حياة �صحي ،ب�أن ت�أخذ ق�سطاً
كافياً من النوم ،وتناول غذا ًء متكام ً
ال - .جتنب التفكري ال�سلبي خا�صة
حني جتد �أفكاراً انهزامية تقتحم عقلك« :االختبار �صعب� ..أنا �س�أكون
�أقل من زمالئي� ..أ�سرتي �سوف تلومني ..حني تظهر النتيجة �سينظر �إيل
اجلميع باحتقار» - .ت ّعود التفكري االيجابي «هناك فر�صة للتعوي�ض»- .
قبل الذهاب لل�سرير لي ً
ال قم بجمع ما حتتاجه ،وا�ضبط املنبه ،واترك
نف�سك للنوم وال ت�شغل نف�سك مبوعد دخولك يف النوم - .ت�أكد من وقت
االختبار ومكانه ،وال تتحدث مع �أ�صدقائك عن مو�ضوعات االختبار،
بل الأف�ضل ق�ضاء اللحظات التي قبل االختبار يف �أحاديث ودية مرحة
وخفيفة - .حني تت�سلم ورق��ة الأ�سئلة اق��ر�أ التعليمات جيداً ،واق��ر�أ
الأ�سئلة ب�إمعان - .رمبا ت�شعر يف حلظات �أن عقلك غري مدرك متاماً
و�أنك غري قادر على الإجابة ،ال تقلق واحتفظ بهدوئك ،و�سوف يعود
ن�شاطك العقلي بعد قليل من الوقت - .تعد مهارات اال�سرتخاء �شيئاً
�أ�سا�سياً للتعامل مع �ضغوط املذاكرة واالختبارات.
�أمتنى للجميع التوفيق والنجاح.
وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

