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ت��خ��ط��و امل��م��ل��ك��ة ال��ي��وم خ��ط��وات 

�ساملة،  نه�سة  لتحقيق  ���س��ري��ع��ة 

»ر�ؤي��ة  �برامج  م��ب��ادرات  تنفيذ  عرب 

تعّد  ذل���ك  م��ن  �ب��ال��رغ��م   ،»2030
ال�����س��ورة ال��ذه��ن��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 

يكّونها العامل عنها، �ما يعرتيها من 

ت�سويه اأحد اأهم الق�سايا �التحديات 

من  لها  مل��ا  تواجهها،  التي  احلالية 

انطباعات  تكوين  اإىل  ي���وؤدي  ت��اأث��ر 

�سلبي جتاه  اأ�  اإيجابي  �سلوك  �خلق 

الد�لة �موؤ�س�ساتها.

ف�سالاً عما مترُّ به اليوم من مرحلة 

الإمكانات  ح�سد  تتطلب  ا�سة  ح�سَّ

�الطاقات للتعامل معها بنجاح، �ذلك 

لتفعيل  �ساملة  ا�سرتاتيجية  ب�سياغة 

مب�ساندة  ال�سعودية  الناعمة  القوة 

ر�ؤيتها ال�سرتاتيجية »2030«؛ لتعّزز 

من جهودها �مقدرتها على املناف�سة 

العاملية، �ت�سهم يف دعم �ُسنَّاع القرار 

على تنفيذ هذه الر�ؤية �فق خمططها 

د  حتدِّ اأن  �ساأنها  من  �التي  الزمني، 

اململكة �هويتها  العام ل�سورة  الإطار 

من  التي  عملها،  �اآل��ي��ة  املوؤ�س�سية 

ر�ؤيتها  تُعرب عن  اأن  ت�ستطيع  خاللها 

�ا�سرتاتيجيتها �اأهدافها. 

يعني  الناعمة  ال��ق��وة  مفهوم  اإن 

ال��د�ل��ة،  ل�سخ�سية  املعنوية  »ال��ق��وة 

�تتمثل يف جمموعة الأفكار �املبادئ 

ال�سرتاتيجية،  �ال�سيا�سات  �القيم 

الإق��ن��اع  ل��غ��ر���ض  ت�ستخدمها  ال��ت��ي 

�التاأثر على الراأي العام الداخلي اأ� 

اخلارجي يف جمالت حقوق الإن�سان 

�ال��ف��ن  �ال��ث��ق��اف��ة  التحتية  �ال��ب��ن��ي��ة 

اإىل  بالآخرين  ي��وؤدي  مما  �غ��ره��ا، 

به  �الإعجاب  الأ�سلوب  هذا  احرتام 

ثم اتباع م�سادره«.

اأدركت الد�ل  �قد 

ال���ع���ظ���م���ى اأه���م���ي���ة 

�قدرتها  ال��ق��وة  ه��ذه 

قيم  يف  التاأثر  على 

����س��ي��ا���س��ات ال����د�ل 

ف�سعت  ����س��ع��وب��ه��ا، 

ا�سرتاتيجيات  لو�سع 

لتعزيزها  ��سيا�سات 

�اأب������������دع������������ت يف 

اأ�ساليبها  ا�ستخدام 

�الت�سويقية  الثقافية 

�الإعالمية لبناء هذه القوة �ا�ستثمار 

اأد�اتها.

ا  موؤخراً بُِذلت  كبرة  جهود  هناك 

�تعزيز  لتح�سني  جم���الت  ع��دة  يف 

����س���ورة ����س��م��ع��ة امل��م��ل��ك��ة داخ��ل��ياً��ا 

�خارجياًا من قبل عدد من املوؤ�س�سات 

»مركز  مثل  �اخل��ا���س��ة،  احلكومية 

ال��ت��وا���س��ل احل��ك��وم��ي«، �»م�����س��ر�ع 

�»مركز  احل�ساري«  للتوا�سل  �سالم 

اعتدال«، �»موؤ�س�سة م�سك اخلرية« 

يظل  الفردي  العمل  اأن  اإل  �غرها، 

يتعلق  ك��ان  اإذا  �سيما  ل  ا،  حم����د�داً

بال�سمعة املوؤ�س�سية للد�لة ��سورتها؛ 

اإج����راءات  الأم����ر ع��م��ل  ل���ذا تطلب 

موؤ�س�سي  عمل  تاأ�سي�ض  يف  �سريعة 

املبذ�لة  اجلهود  مع  يتكامل  د  موحَّ

�ا�ستدامتها،  ا�ستمراريتها  �ي�سمن 

يعمل  باإن�ساء مركز متخ�س�ض  �ذلك 

على تخطيط �تنظيم �اإدارة ال�سورة 

�ال�سمعة املوؤ�س�سية للمملكة، ي�سخ�ض 

�يكون  امل�ستقبل،  �ي�ست�سرف  الواقع 

عبارة عن نظام اإنذار مبكر ير�سد كل 

ما يتعلق مبهددات اململكة ��سورتها 

�سيا�سيااً �اقت�ساديااً �اإعالميااً �فكريااً 

�ثقافيااً �رقميااً.

ا�ستب�سرنا  �ق���د 

الأم��ر  ب�سد�ر  ا  خ��راً

امل����ل����ك����ي ال����ك����رمي 

ال��ق��ا���س��ي ب��اإن�����س��اء 

»م����رك����ز ال��ت��وا���س��ل 

�ال�����س����ت���������س����راف 

امل����ع����ريف« امل��رت��ب��ط 

ب��ال��دي��وان  تنظيميااً 

يهدف  �ال��ذي  امللكي 

�حت��ل��ي��ل  ج��م��ع  اإىل 

الإعالمية  املعلومات 

املتعلقة  �ال��ب��ح��وث  �ال���درا����س���ات 

ال�سيا�سية  �ال��ظ��واه��ر  بالق�سايا 

املحلية  �الجتماعية  �القت�سادية 

تاأثرها  �مدى  �الد�لية،  �الإقليمية 

اململكة،  �سورة  على  اإيجاباًا  اأ�  �سلباًا 

اأه���م  م���ن  الأم������ر  ه����ذا  ي��ع��ت��رب  اإذ 

ال�سرتاتيجية  �التوجهات  القرارات 

لل�سعودية  الذهنية  ال�سورة  لتقييم 

�ت�����س��ح��ي��ح��ه��ا �م���واج���ه���ة ح��م��الت 

تواجهها،  التي  �التحريف  الت�سويه 

�ي�سّكل نقطة حتول مهمة يف م�سرة 

�سناعة م�ستقبلها باأبعاده املختلفة.

اأن  ه��و  هنا  اإل��ي��ه  التنويه  اأ�د  م��ا 

عملوا  قد  اخل��رباء  من  نخبة  هناك 

على مدى ثالث �سنوات متوا�سلة يف 

ا  بناء م�سر�ع �سامل قد ي�سهم اإ�سهاماً

ا يف تغذية هذا املركز باأف�سل  مبا�سراً

تطبيقات العمل الإعالمي �الت�سويق 

ال�سرتاتيجي بكل �سوره �اأد�اته �فق 

�الد�لية،  الإقليمية  التجارب  اأحدث 

اجل��ه��ات  ك��ل  ج��ه��ود  ت��وح��ي��د  ي�سمل 

ق�سة  لنْقل  �اخل��ا���س��ة؛  احلكومية 

بطريقة  للعامل  �ر�سائلها  اململكة 

الد�لة  ميّكن  مبا  �ع�سرية،  جديدة 

يف  امل�ستقبل  نحو  قدَمااً  امل�سي  من 

يجعلها  مما  اأف�سل،  �تن�سيق  تناغم 

الد�لية  املحافل  يف  ح�����س��وراًا  اأك��ر 

��خ اح��رتام��ه��ا �حم��ب��ت��ه��ا بني  �يُ��ر���سِّ

�سعوب العامل.

اإن اأهمية م�سر�ع بهذا احلجم، يف 

ظل امتالك اململكة مل�سادر �مقومات 

اقت�سادية �ا�ستثمارية كبرة، �سيكون 

ال�سورة  على  اإيجابية  انعكا�سات  له 

�اخلارج  الداخل  يف  للمملكة  العامة 

مما  امل��وؤ���س�����س��ي��ة،  هويتها  �ت��وط��ي��د 

اأهدافها  حتقيق  على  ق��ادرة  يجعلها 

�تر�سيخ مكانتها اإقليمياًا �د�لياًا، كما 

للقيادة  �مهمة  موؤثرة  ب�سمة  �سيمثل 

ال�سعودية ال�سابة احلالية كقوة داعمة 

لر�ؤية 2030.

املقبلة  املرحلة  ت�سهد  اأن  نتطلع 

املزيد من اجلهود �التعا�ن يف �سبيل 

ا�سرتاتيجية  �سياغة  اإىل  الو�سول 

ال�سعودية،  الناعمة  للقوة  متكاملة 

تكاملية  ط��ر 
ُ
�اأ �سيا�سات  عنها  ينتج 

�م��رج��ع��ي��ة ت��ن��ظ��م �ت��وح��د اجل��ه��ود 

امل���ب���ذ�ل���ة �امل�����ب�����ادرات امل��خ��ت��ل��ف��ة 

�الأهداف ال�سرتاتيجية، مما يحقق 

لها منافع اقت�سادية ��سيا�سية كبرة، 

�يجعلها  النفوذ  اكت�ساب  يف  �يُ�سهم 

�سنع  �ف���ع���الاً يف  م���وؤث���رااً  ��ا  ���س��ري��كاً

القرارات الد�لية.

حقيقياًا  ���س��ع��وراًا  �سيخلق  ك��م��ا 

بحيث  الوطن،  لهذا  �النتماء  بالقوة 

نحمل  للمملكة،  �سفراء  ا  نكون جميعاً

قلب  لتبقى يف  �ساأنها  اإع��الء  �اج��ب 

امل�سهد العاملي بنهجها املتميز �قيمها 

اململكة  قيادة  اهلل  �فق  �طموحاتها، 

احلكيمة �حكومتها خلدمة الوطن.  

باحث تخطيط ا�سرتاتيجي 

جامعة امللك �سعود

عن  تغيب  ل  اجلملة  ه��ذه  تكاد 

�سهواتنا،  م��ع  تعاملنا  يف  عقولنا 

ن�ستهي  م��ا  ك��ل  ن�سرتي  فاأ�سبحنا 

حتى �اإن كانت ميزانيتنا ل ت�سمح، 

ذ�ي  فقط  ي�سمل  ل  هنا  �حديثي 

اأكر  كانوا  �اإن  املحد�دة  امليزانيات 

��ا  اأي�����ساً ي�سمل  ب��ل  اأق�����س��ده��م،  م��ن 

حد  اإىل  اجل��ي��دة  امل��ي��زان��ي��ات  ذ�ي 

ثقافة  اإىل  بحاجة  اليوم  فنحن  ما، 

ظل  يف  ح�ساباتنا  ترتيب  لنا  تعيد 

�حت��ولت  تغيرات  م��ن  نعي�سه  م��ا 

ي�سهدها ال�سارع ال�سعودي.

امل�سهد  اجلميع  على  يخفى  ل 

ال�������س���ع���ودي الق���ت�������س���ادي �م���ا 

ج��رى ل��ه م��ن ت��غ��ي��رات ك��ان��ت هي 

العربية  اململكة  ت��اري��خ  يف  الأب����رز 

متوافقة  ج��اءت  �التي  ال�سعودية، 

مع ر�ؤية 2030، �ذلك بهدف عمل 

اململكة  تخدم  اقت�سادية  اإ�سالحات 

ب�سقيها الداخلي �اخلارجي.

هو  ال�����س��دد  ه���ذا  يف  يهمنا  م��ا 

يالم�ض  ال����ذي  ال��داخ��ل��ي  ال�����س��اأن 

فمنذ  ُمبا�سر،  ب�سكل  امل��واط��ن/���ة 

2016م �سدرت قرارات  نهاية عام 

اقت�سادية كثرة ل ي�سعنا ذكرها يف 

القرارات  اأب��رز  �لكن  ال�سدد،  هذا 

ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا اأك����رب ال��وق��ع على 

البنزين،  اأ�سعار  ارتفاع  املجتمع هي 

الكهربائية  التعرفة  اأ�سعار  ارتفاع 

كذلك فر�ض �سريبة القيمة امل�سافة 

بن�سبة 5 %.

م���ع ����س���د�ر ه����ذه ال����ق����رارات 

احل�سابات  تعيد  اأن  علينا  �ج��ب 

ما يف  »ا�سرف  فزمن  �الأ�ل��وي��ات، 

اجل��ي��ب ي��اأت��ي��ك م��ا يف ال��غ��ي��ب« قد 

�ىل، �اأتى زمن »مد رجليك على قد 

حلافك«، خا�سة �نحن حتت �سقف 

التغيرات �التي نحن ملزمون  هذه 

مبراعاتها �سئنا اأم اأبينا، �اإل ع�سنا 

على »ب�ساط الفقر«!

�ال��ق��رارات  التغيرات  ه��ذه  كل   

ت���ه���دف ل���الإ����س���الح الق��ت�����س��ادي 

امل��وازن��ة  ع��ن  ف�سالاً  �الجتماعي، 

امل��ال��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى احل��ك��وم��ي، 

كذلك من �جهة نظري هي اإ�سالح 

اإع��ادة  حيث  م��ن  ال�سعودي  للفرد 

هيكلة اقت�ساده �تغير منط حياته، 

حياتية  ق��ي��م  ظ��ه��ور  ع���ن  ف�����س��الاً 

�اجتماعية جديدة �اندثار قيم كان 

لبد اأن تندثر منذ القدم، فكما يُقال 

»ربُّ �سارة نافعة«.

ابتعد  ال���ق���ارئ،  ع��زي��زي  ل��ذل��ك 

�اأن��ت  ُك��ل م��ا ي�ستنزف م��ال��ك  ع��ن 

البديل  ل�ست بحاجة له، ابحث عن 

بني  �ازن  �امل��ن��ا���س��ب،  الأرخ�������ض 

اح��ت��ي��اج��ات��ك �م��ي��زان��ي��ت��ك، ادخ��ر 

يف  يفيدك  ا�ستقطاعااً  لك  �اجعل 

امل�ستقبل اأ� ل�ستثمار اآجل، �لنعمل 

اأحتاج  ما  »�ساأ�سرتي  جميعنا مببداأ 

ا���س��رتي��ت«  ا�ستهيت  كلما  �ل��ي�����ض 

��سرنى الفرق، فالقرار باأيدينا! 

اأروى العثمان

طالبة درا�سات عليا – علم 

اجتماع

»مركز التواصل واالستشراف« توجه استراتيجي جديد

أوكلما اشتهيت اشتريت؟

زاهر بن أحمد الشهري

�كل  املن�سودة  الأه��داف  بني  العالقة  بتوثيق  التعليمية  العملية  تهتم 

من ��سائل حتقيقها �اأ�ساليب تقوميها، �بذلك تكون الأهداف موجهة 

تلك  حتقق  م��دى  لتقدير  ��سيلة  التقومي  �ي�سبح  التعليمية،  للعملية 

الأهداف ��سبيالاً لتو�سيحها �مدى العناية بها.

من هنا تاأتي اأهمية الختبارات من كونها ��سيلة للحكم على فاعلية 

العملية التعليمية �الرتبوية، عن طريق ما تقوم به من د�ر فاعل فيها، 

�تقدم  التعليمية،  �امل�سكالت  العقبات  ت�سخي�ض  على  ت�ساعد  حيث 

احللول املنا�سبة، �هي مهمة ملوؤ�س�ساتنا التعليمية بحيث تدفعها ملراجعة 

اأهدافها، �مدى مالءمة املنهج لتحقيق الأهداف، كما تاأتي اأهميتها يف 

اأنها ت�ساعد يف معرفة حتقيق اخلطة التعليمية لالأهداف اخلا�سة بها.

ترتكز  عدة  اأ�س�ض  هناك  التدري�ض؛  هيئة  �ع�سوات  اأع�ساء  اإخوتي 

تتنا�سب  اأن  �تعني  الأه��داف:  مع  الت�ساق   - منها:  الختبارات،  عليها 

الختبارات مع الأهداف، لأن غاية املقرر �الهدف من ��سعه، هو حتقيق 

الأهداف املتنوعة التي ي�سملها املقرر. - ال�سمول �التكامل: فيجب اأن 

تتكامل اأ�سئلة الختبار فيما بينها، كما يجب اأن تت�سف بال�سمول، بحيث 

حتتوي على كافة اأهداف املحتوى، ب�سكل ن�سبي، تغطي �حدات املقرر، 

�عند توزيع الدرجات يجب اأن تكون ب�سورة متنا�سبة يف التوزيع.

لذلك  ب�سدق حمتواه،  الختبار مرتبط  �الثبات: ف�سدق  ال�سدق   -

مما  مثل:  احلديث  العلم  مع  تتما�سى  ل  التي  العبارات  جتنب  يجب 

يكون  املو�سوعية: بحيث ل  الأم��ر. -  املوؤكد، حقيقة  فيه، من  ل �سك 

�النتقام  للعقاب  مكان  فال  الختبارات،  يف  تاأثر  ال�سخ�سية  للعوامل 

عند ��سع الختبار. - اجلهد �الوقت: �هو تنا�سب اأ�سئلة الختبار مع 

الوقت املحدد.

- مراعاة الفر�ق الفردية بني الطالب.

قلق الختبارات ظاهرة  اأن  �الطالبات؛ رغم  الطالب  �بناتي  اأبنائي 

عامة ت�سيب كل الدار�سني تقريبااً بدرجات خمتلفة، جند اأن هذا القلق 

قلق  على  نتغلب  فكيف  �الإج���ادة،  للدرا�سة  حافز  املعقولة  بدرجاته 

الختبارات، رمبا يكون هذا هو ال�سوؤال الأهم يف هذا املو�سوع، ��ستكون 

اإجابته يف النقاط التالية:

- اهتم باإعداد نف�سك جيدااً لالختبار من اأ�ل حما�سرة للمقرر. - 

جهدك  لإظهار  فر�سة  اأنه  على  اإليه  �انظر  بثقة،  الختبار  مع  تعامل 

�تعبك طوال العام. - مار�ض عملية الختبار الذاتي عن طريق الإجابة 

على اأ�سئلة الختبار. - حافظ على منط حياة �سحي، باأن تاأخذ ق�سطااً 

كافيااً من النوم، �تنا�ل غذاءاً متكامالاً. - جتنب التفكر ال�سلبي خا�سة 

حني جتد اأفكارااً انهزامية تقتحم عقلك: »الختبار �سعب.. اأنا �ساأكون 

اأقل من زمالئي.. اأ�سرتي �سوف تلومني.. حني تظهر النتيجة �سينظر اإيل 

اجلميع باحتقار«. - تّعود التفكر اليجابي »هناك فر�سة للتعوي�ض«. - 

قبل الذهاب لل�سرير ليالاً قم بجمع ما حتتاجه، �ا�سبط املنبه، �اترك 

نف�سك للنوم �ل ت�سغل نف�سك مبوعد دخولك يف النوم. - تاأكد من �قت 

الختبار،  اأ�سدقائك عن مو�سوعات  تتحدث مع  الختبار �مكانه، �ل 

بل الأف�سل ق�ساء اللحظات التي قبل الختبار يف اأحاديث �دية مرحة 

�اق��راأ  جيدااً،  التعليمات  اق��راأ  الأ�سئلة  �رق��ة  تت�سلم  حني   - �خفيفة. 

الأ�سئلة باإمعان. - رمبا ت�سعر يف حلظات اأن عقلك غر مدرك متامااً 

�اأنك غر قادر على الإجابة، ل تقلق �احتفظ بهد�ئك، ��سوف يعود 

ن�ساطك العقلي بعد قليل من الوقت. - تعد مهارات ال�سرتخاء �سيئااً 

اأ�سا�سيااً للتعامل مع �سغوط املذاكرة �الختبارات.

اأمتنى للجميع التوفيق �النجاح.

وكيل اجلامعة لل�سوؤون التعليمية والأكادميية

إضاءات نافذة
أ. د. محمد بن صالح النمي
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تجنب قلق االختبارات




