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جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ١٤٣٦ ،هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
عمادة البحث العلمي
سجل المنتدى :منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث
العلمي «األدوار التكاملية لمؤسسات المجتمع لتحقيق رؤية
المملكة  / ٢٠٣٠عمادة البحث العلمي  -الرياض١٤٣٩ ،هـ
ص 26 x 21 ،سم
ردمك٩٧٨-٦٠٣-٥٠٥-٥٠٧-٩ :
 .١التوقعات المستقبلية  .٢المعرفة  .٣البحث العلمي
أ .العنوان
		
ديوي٣٠١ ،٢٤ :

١٤٣٩/٤٤٨

رقم اإليداع١٤٣٩/٤٤٨ :
ردمك٩٧٨-٦٠٣-٥٠٥-٥٠٧-٩ :

كلمة عميد البحث العلمي
رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى
د .عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل
تحظــى مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
فــي الــدول المتقدمــة بمكانــة محوريــة لدورهــا البــارز فــي
تحقيــق التنميــة المســتدامة باعتبارهــا بيــوت خبــرة
فــي كل المجــاالت ومعامــل إلعــداد القيــادات الشــابة
للمســتقبل ،فباإلضافــة إلــى كونهــا مصــد ًرا للعلــوم
والمعرفــة ،فــإن لهــا األثــر المباشــر والفعــال فــي تحقيــق
التنميــة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والصناعيــة،
كمــا أنهــا معنيــة بمواكبــة االحتياجــات المتجــددة مــن
أجــل المســاهمة فــي تطويــر المجتمعــات والرقــي بهــا إلــى
مصــاف الــدول المتقدمــة.
ونظـ ًرا إلــى هــذا الــدور المهــم الــذي تضطلــع بــه مؤسســات
التعليــم العالــي والمراكــز البحثيــة التابعــة لهــا ،فقــد كانــت
الحاجــة ملحــة للتخطيــط والتطويــر لهــذه المؤسســات
بشــكل مســتمر ،وعمــل المراجعــات والدراســات الدوريــة
لتقييــم برامجهــا وخططهــا والتأكــد من جــودة مخرجاتها
وحرصــا مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
وخدماتهــا،
ً
اإلســامية علــى أن ترقى مؤسســاتها العلميــة والبحثية إلى
مســتوى الطمــوح بمــا يتواكــب مــع التقــدم الحاصــل عالم ًيــا
فقــد درجــت علــى إقامــة منتــدى علمــي يعنــى بموضــوع
الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي يهــدف
بشــكل عــام إلــى رصــد واقــع الشــراكة المجتمعيــة فــي
مجــال البحــث العلمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وتقويــم التوجهــات الجديــدة للجامعــات الســعودية
الهادفــة لتعزيــز الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال البحــث
العلمــي ،والتعــرف علــى التجــارب الرائــدة إقليميــً ودوليــً
للشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي.
ويمثــل المنتــدى الحالــي النســخة الخامســة فــي تاريــخ

المنتــدى ،وقــد خصــص لموضــوع »األدوار التكامليــة
لمؤسســات المجتمــع لتحقيــق رؤيــة المملكــة ،«٢٠٣٠
حيــث تمثــل »رؤيــة المملكــة  ،« ٢٠٣٠خارطــة طريــق
لمرحلــة جديــدة فــي تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية
يتــم االعتمــاد عليهــا كمرجعيــة عنــد اتخــاذ أي قــرار،
باعتبارهــا وثيقــة مهمــة فــي توجههــا الجديــد نحــو تطبيــق
أفضــل الممارســات العالميــة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل
للوطــن ،حيــث تســعى المملكــة مــن خاللهــا إلــى إحــداث
نقلــة نوعيــة فــي مختلــف الجوانــب االجتماعيــة والتنمويــة
واالقتصاديــة والتعليميــة والثقافيــة والصحيــة عــن طريــق
دعــم االقتصــاد المعرفــي ،وتحقيــق التنــوع االقتصــادي
والعمــل علــى اســتدامته ،وتوفيــر بيئــة تعليميــة حديثــة
تواكــب التغيــرات ،وتحفــز علــى التطوير واإلبداع  ،وتســعى
إلــى تطويــر مخرجاتهــا التعليميــة مــن خــال مؤشــرات
قيــاس دقيقــة ومحــددة ستســهم -بمشــيئة اهلل تعالــى
 فــي بنــاء منظومــة تعليميــة مرتبطــة باحتياجــات ســوقالعمــل ،إلــى جانــب تركيزهــا علــى المهــارات األساســية
وتطويــر المواهــب وبنــاء الشــخصية.
ويؤمــل أن يســهم المنتــدى فــي بيــان األدوار المنتظــرة
مــن مؤسســات المجتمــع بمختلــف مســتوياتها لتحقيــق
برامــج التحــول الوطنــي ،والتعــرف علــى التجــارب الدوليــة
الرائــدة فــي هــذا المجــال ،كمــا يؤمــل أن تتمخــض عــن
فعالياتــه ومناقشــاته رؤيــة وطنيــة تستشــعر أهميــة العمــل
المجتمعــي المشــترك لإلســهام فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة
الطموحــة.
ويســر عمــادة البحــث العلمــي الجهــة المنظمــة لهــذه
الفعاليــة أن ترحــب بجميــع المشــتركين فــي المنتــدى
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والذيــن يمثلــون عــد ًدا مــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة
المتميــزة عالم ًيــا ،متمنيــة لهــم طيــب اإلقامــة فــي رحــاب
جميعــا إلــى أن
عاصمــة مملكتنــا الغاليــة الريــاض ،ونتطلــع
ً
يتحقــق لهــذا المنتــدى مارســم لــه مــن أهــداف وأن تتحقــق
الفائــدة المرجــوة مــن هــذا االجتمــاع العلمــي المتميــز فيمــا
يخــدم الوطــن والمواطــن.
كمــا يطيــب لنــا أن نســوق مــن الشــكر أجزلــه ومــن الدعــاء
أوفــره ،ومــن االمتنــان أعظمــه لمقــام خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز قائــد مســيرتنا
وبانــي نهضتنــا ،وســمو ولــي عهــده األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبدالعزيــز علــى مــا يلقــاه التعليــم الجامعــي
مــن دعــم واهتمــام.
كمــا نتقــدم بجزيــل الشــكر ووافــر االمتنــان لمعالــي مديــر
الجامعــة عضــو هيئــة كبــار العلمــاء األســتاذ الدكتــور
ســليمان بــن عبــداهلل أباالخيــل علــى دعمــه المتواصــل
وغيــر المحــدود لــكل أنشــطة وبرامــج البحــث العلمــي فــي
الجامعــة ،والشــكر موصــول لســعادة وكيــل الجامعــة
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي رئيس اللجنــة التنظيمية
للمنتــدى الدكتــور محمــود بــن ســليمان آل محمــود علــى
دعمــه وتوجيهاتــه الســديدة وتذليــل كافــة العقبــات التــي
واجهتنــا ،ســائلين اهلل أن يجعــل ذلــك فــي موازيــن عملــه
واهلل الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل.
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مبادرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الداعمة للبحث العلمي ضمن
برنامج التحول الوطني  2020المنبثق عن رؤية المملكة 2030
األمير تركي بن سعود آل سعود  ،رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

انتهــز هــذه المناســبة فــي هــذه الورقــة للتعريــف
بمبــادرات مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة
الداعمــة للبحــث العلمــي ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي
 2020المنبثــق عــن رؤيــة المملكــة .2030
لقــد حققــت مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة
العديــد مــن االنجــازات مــن جــراء تنفيــذ الخطــة الوطنيــة
األولــى للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار (معرفــة  ،)1والتــي
ركــزت علــى توطيــن وتطويــر التقنيــات فــي المجــاالت
ذات األولويــة للمملكــة ومنهــا :الطاقــة  -البتــرول والغــاز
 البتروكيماويــات  -الميــاه  -التقنيــة المتناهيــة الصغــر -التقنيــة الحيويــة  -المعلومــات  -االلكترونيــات واالتصــاالت
والضوئيــات  -الفضــاء والطيــران  -البيئــة  -المــواد
المتقدمــة  -الرياضيــات والفيزيــاء  -األبحــاث الطبيــة -
التقنيــة الزراعيــة  -تقنيــة البنــاء والتشــييد.
وفــي ظــل إطــاق رؤيــة المملكــة  2030قامــت المدينــة
بموائمــة الخطــة الوطنيــة الثانيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتكار
(معرفــة  )2لتتوافــق مــع أهــداف رؤيــة  ٢٠٣٠وبرنامــج التحول
الوطنــي  ،٢٠٢٠وذلــك لتحقيــق هــدف نقــل اقتصــاد المملكــة
إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ،وتعزيــز الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص بمــا يــؤدي إلــى توليــد الوظائــف،
وتعظيــم المحتــوى المحلــي.
حيــث تركــز مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة
علــى بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي ثالثــة مســارات رئيســية
هــي :مســار القطاعــات ذات التنافــس العالمــي ،ومســار
القطاعــات ذات االنفــاق المالــي المحلــي العالــي ،ومســار
قطاعــات الدفــاع واالمــن.

ونقــل وتوطيــن التقنيــة ،ودعــم البحــث العلمــي  .ويتــم فــي
كل مبــادرة مــن مبــادرات المدينــة تنفيــذ برامــج وابحــاث
تطويريــة فــي العديــد مــن المجــاالت المهمــة للمملكــة
ومنهــا الطاقــة ،والميــاه ،والنفــط والغــاز والتعديــن ،والمــواد
المتقدمــة ،والصحــة ،والزراعــة ،والبنــاء والتشــييد ،والبيئــة،
واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،والدفــاع واألمــن ،والفضــاء
والطيــران ،والعلــوم النوويــة .كمــا تدعــم مبــادرات المدينــة
الصناعــات المحليــة حيــث ُتوفــر أحــدث التقنيــات المتقدمــة
لخدمــة القطاعيــن العــام والخــاص مــن خــال برنامــج
مراكــز االبتــكار الصناعــي ،وبرنامــج تطويــر المنتجــات،
إضافــة إلــى االســتمرار فــي تقديــم الدعــم للبحــوث فــي
الجامعــات والمراكــز البحثيــة مــن خــال برنامــج دعــم
البحــث والتطويــر للجامعــات والمؤسســات البحثيــة.
وفــي مجــال دعــم االبتــكار والتصنيــع أطلقــت المدينــة
أربــع مبــادرات تهــدف إلــى رفــع قــدرات المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،وتقديــم استشــارات تقنيــة للجهــات
الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،وتطويــر المنتجات لتأســيس
المورديــن المحلييــن ،باإلضافــة إلــى احتضــان الشــركات
الناشــئة مــن خــال برنامــج بــادر لحاضنــات ومســرعات
التقنيــة ،والــذي أثمــر عــن إطــاق  ١٥٧شــركة ناشــئة،
اســتقطبت اســتثمارات محليــة ودوليــة بقيمــة تجــاوزت
 ٧٥مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٦م فقــط.

كمــا تعمــل مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة
ضمــن مبادراتهــا فــي برنامــج التحــول الوطنــي  2020البالــغ
عددهــا ثالثيــن مبــادرة علــى دعــم االبتــكار والتصنيــع،
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أدوار الجامعات السعودية نحو تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق العمل في
ضوء متطلبات رؤية 2030
تقديم نائب وزير التعليم

د .عبد الرحمن بن محمد العاصمي
الملخص:
اســتجاب ًة لتطلعــات المملكــة فــي خططهــا التنمويــة
المســتدامة ومــن ضمنهــا رؤيــة  ،2030وضعــت مؤسســات
التعليــم العالــي رؤى وأهدافــً تضــم العديــد مــن المبــادرات
والبرامــج ضمــن أولوياتهــا وخططها االســتراتيجية للوصول
إلــى مكانــة علميــة وأكاديميــة علــى المســتويين المحلــي
والدولــي لتعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل.
يأتــي ذلــك مــن خــال األدوار المنوطــة بهــا تجــاه وظيفتهــا
الثالثــة والمتمثلــة فــي خدمــة المجتمــع عــن طريــق مواءمــة
مخرجاتهــا العلميــة والبحثيــة وإعــداد كــوادر بشــرية
تســاهم فــي تكويــن الشــراكة المجتمعيــة .وتهــدف
الورقــة الحاليــة إلــى التعــرف علــى أدوار مؤسســات التعليــم
العالــي وأولويــات البحــث العلمــي بالجامعــات الســعودية في
ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة  ،2030ومعرفــة الــدور الفعلي
حيــال تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل عــن
طريــق تحليــل عينــة مــن الدراســات باســتخدام أســلوب
( )analysis-Metaوقــد تــم تقســيم محــاور الورقــة
العلميــة إلــى محوريــن أساســيين تمثلــت فــي :واقــع دور
مؤسســات التعليــم العالــي نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة
ودعــم ســوق العمــل ،وأولويــات مؤسســات التعليــم
العالــي لتعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي
ضــوء متطلبــات رؤيــة .2030
وتأتــي أهميــة الورقــة الحاليــة فــي أنهــا أبــرزت مســاهمة
التــراث العلمــي والدراســات الســابقة فــي معرفــة مكانــة
مؤسســات التعليــم العالــي وأولويــات البحــث العلمــي
لتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030ودورهمــا فــي تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ،ودعــم ســوق العمــل .وقــد خلصــت الورقــة إلــى
عــدد مــن النتائــج وصاغــت فــي ضوئهــا عــدد مــن التوصيــات
العلميــة الموجهــة لــوزارة التعليــم ومؤسســات التعليــم

العالــي علــى وجــه التحديــد .وكانــت مــن أبرزهــا إنشــاء
مجتمعــات معرفيــة تســهم فــي تأهيــل األفــراد لســوق
العمــل وضــرورة ســد الفجــوة بيــن مخرجــات مؤسســات
التعليــم العالــي ومتطلبــات قطاعــات التنميــة المختلفــة
مــن المــوارد البشــرية عــن طريــق مواءمــة أدوار الجامعــة
ومنتجاتهــا المعرفيــة والبشــرية مــع تلــك المتطلبــات.
Summary:
In response to the aspirations of the Kingdom
in its sustainable development plans ,including
Vision ,2030 institutions of higher education
have developed visions and objectives that
include many initiatives and programs within
their strategic priorities and plans to reach a
scientific and academic position at the local and
international levels to strengthen the knowledge
society and support the labour market.
This comes through the roles assigned to the
third function of serving the community by
aligning its scientific and research outputs and
preparing human cadres that contribute to the
formation of community partnership.
The present paper aims to identify the
current roles of higher education institutions
and the priorities of scientific research in the
Saudi universities to know the actual role of
strengthening the knowledge society and
support the labour market by analysing a
sample of studies using the meta-analysis
method .The role of higher education
institutions to support the labour market in
light of the requirements of Vision ,2030 and
the priorities of higher education institutions to
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strengthen the knowledge society ,have been
divided into two main areas :the current role of
Saudi universities to support knowledge society
and labour market ,and the priorities of Saudi
universities to support knowledge society and
labour market in light of the requirements of the
Saudi Vision.2030
The importance of the current paper is that
it highlighted the contribution of the scientific
heritage and previous studies in the knowledge
of the status of higher education institutions
and the priorities of scientific research to
achieve the Vision of the Kingdom 2030 and
their role in strengthening the knowledge
society and supporting the labour market.
The paper concluded with a number of
results and formulated a number of scientific
recommendations directed specifically to the
Ministry of Education and institutions of higher
education .The most important of which was
the establishment of knowledge societies that
contribute to the rehabilitation of individuals to
the labour market and the need to bridge the
gap between the outputs of higher education
institutions and the requirements of different
sectors of human resources development by
aligning the university’s roles and knowledge
with those requirements.

المقدمة:
حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى بنــاء خطــط
التنميــة التــي تســتهدف تكامــل الخدمــات التنمويــة فــي
جميــع مؤسســات الدولــة .وقــد وجهــت مؤسســات الدولــة
فــي قطاعــات التنميــة المختلفــة خططهــا وميزانياتهــا
لتحقيــق التنميــة الشــاملة لكافــة أفــراد المجتمــع .حيــث
أطلقــت المملكــة رؤيــة  2030فــي عــام 2016م والتــي
ً
مســتهدفة
تنمويــة
تمثــل تخطيطــً اســتراتيجيًا ذا أبعــا ٍد
ٍ
تنويــع االســتثمار واالعتمــادات االقتصاديــة لتنفيــذ برامــج
تنمويــة مســتدامة واقتصــاد أكثــر متانــة علــى ثــاث محــاور
أساســية تمثلــت فــي العمــق العربــي واإلســامي ،والقــوة
االســتثمارية ،وأهميــة الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي.
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ورســمت الخطــة مالمــح كافــة المجــاالت التنمويــة ،ومنهــا
قطــاع التعليــم ،ليجــد فيهــا المواطــن كافــة الفــرص مــن
الخدمــات التعليميــة.
ولتمكيــن الكفــاءات البشــرية والمهــارات العاليــة ،أطلقــت
الرؤيــة برنامــج الملــك ســلمان لتنميــة المــوارد البشــرية
الــذي يســتهدف تطويــر المهــارات والمواهــب ورفــع
الكفــاءة واإلنتاجيــة مــن خــال برامــج التأهيــل المســتمر
وبنــاء منصــات رقميــة لتكــون بيئــة تطويريــة محفــزة
إلعــداد قــادة المســتقبل( رؤيــة المملكــة .)2017 ،2030
وتعــول الرؤيــة علــى وزارة التعليــم فــي تحقيــق أبعادهــا
ومســتهدفاتها االســتراتيجية الخاصــة بقطــاع التعليــم
كونهــا مــن أهــم المؤسســات الحكوميــة التــي تســاهم
فــي تأهيــل الكــوادر البشــرية لتشــارك بفاعليــة فــي خطــط
التنميــة المســتدامة .وقــد اهتمــت الرؤيــة بمكونــات العملية
التعليميــة وعمليــات البحــث والتطويــر ليحــدث نقلــة نوعيــة
فــي المخرجــات التعليميــة لتوجيــه طلبــة التعليــم العــام
نحــو المســارات الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة لســد
الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق
العمــل(وزارة التعليــم.)2017 ،
ومــن هــذا المنطلــق ،تقــع على الجامعــات الســعودية العديد
مــن المســئوليات والمهــام تجــاه تحقيــق أهــداف رؤيــة
المملكــة  2030لتقــوم بتحســين األســاليب التدريســية
ونقــل واســتثمار اإلنتــاج العلمــي للباحثيــن والباحثــات،
وتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة تجــاه مواءمــة مخرجاتهــا
فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة ودعــم متطلبــات ســوق العمــل
للمســاهمة فــي تحقيــق التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي
للدولــة عــن طريــق بنــاء ونشــر واســتثمار المعرفــة المتمثلــة
فــي الكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن الطلبــة واإلنتــاج
العلمــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ومنتســبيها فــي المراحــل
المختلفــة.
المشكلة:
أكــدت عــدة دراســات أن مؤسســات التعليــم العالــي
تواجــه العديــد مــن التحديــات بســبب التحــوالت االقتصاديــة
والعلميــة والتقنيــة ممــا يســتدعي مواكبــة تلــك المتغيــرات
وتلبيــة احتياجــات ومتطلبــات العصــر الحالي(العنــزي

والحربــي ،2015 ،أحمــد .)2016 ،كمــا أكــدت دراســات
أخــرى أن هــذه التحديــات تســببت فــي ضعــف إســهامات
الجامعــات نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة وقلــة مواءمــة
مخرجاتهــا مــع متطلبــات التنميــة الوطنيــة (العتيبــي،2017 ،
الذبيانــي ،2012 ،الصــال ،2012 ،المــران .2012 ،ورغــم تلــك
التحديــات ،إال أن مؤسســات التعليــم العالــي تولــي اهتمامــً
بأدوارهــا المتعــددة للمســاهمة فــي تحقيــق خطــط التنميــة
ورؤيــة المملكــة  ،2030مــن خــال المؤتمــرات العلميــة
التــي عقــدت فــي عــام ( )2017بعــدة جامعــات مثــل مؤتمــر
“دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة  “ 2030الــذي
عقــد بجامعــة القصيــم بمشــاركة أكثــر مــن  25جهــة
حكوميــة وأهليــة ،وكذلــك المعــرض والمؤتمــر الدولــي
للتعليــم العالــي فــي دورتــه الســابعة الــذي نظمتــه وزارة
التعليــم تحــت عنــوان “الجامعــات الســعودية ورؤيــة 2030
 ..المعرفــة وقــود المســتقبل”.
وبمراجعــة األدب البحثــي والدراســات الســابقة ،تبيــن أن
مؤسســات التعليــم العالــي بحاجــة إلــى دراســات للتعــرف
علــى واقــع أدوار الجامعــات الســعودية وأولوياتهــا لتعزيــز
مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات
رؤيــة المملكــة  .2030ولهــذا ظهــرت الحاجــة إلــى الورقــة
العلميــة الحاليــة والتــي تتلخــص فــي الســؤال الرئيــس
التالــي:
مــا هــي أدوار الجامعــات الســعودية نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
المملكــة 2030؟
األهداف:
يتمثــل الهــدف الرئيــس فــي التعــرف علــى أدوار الجامعــات
الســعودية نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق
العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة  ،2030ويتفــرع
منــه األهــداف التاليــة:
التعــرف علــى واقــع أدوار مؤسســات التعليــم العالــي نحــو
تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل.
التعــرف علــى أولويــات مؤسســات التعليــم العالــي نحــو
تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء
متطلبــات رؤيــة .2030

األسئلة:
يمكن صياغة السؤال الرئيس على النحو التالي:
مــا هــي أدوار الجامعــات الســعودية نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
المملكــة 2030؟ ،ويتفــرع منــه األســئلة التاليــة:
مــا واقــع أدوار الجامعــات الســعودية نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل؟
مــا هــي أولويــات الجامعــات الســعودية نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
2030؟
األهمية:
تكمــن أهميــة الورقــة الحاليــة فــي أهميتهــا الموضوعيــة
حيــث تأتــي متزامنــة مــع متطلبــات رؤيــة المملكــة 2030
لمعرفــة األدوار التــي تقــوم بهــا مؤسســات التعليــم العالــي
نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل.
تحقــق الورقــة الحاليــة إضافــة علميــة اســتجابة للعديــد مــن
توصيــات الدراســات الســابقة التــي أكــدت علــى ضــرورة
دراســة أدوار مؤسســات التعليــم العالــي لســد الفجــوة بيــن
مخرجاتهــا ومتطلبــات ســوق العمــل.
تســاهم الورقــة الحاليــة مــن خــال نتائجهــا فــي توضيــح
األدوار المســتقبلية لمؤسســات التعليــم العالــي نحــو تعزيز
مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات
رؤيــة المملكــة .2030
تســاهم الورقــة الحاليــة بعــدد مــن التوصيــات لتزويــد
أصحــاب القــرار فــي وزارة التعليــم والــوزارات األخــرى
والقطــاع األهلــي بأولويــات تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة
 2030نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل.
المنهجية:
تــم اســتخدام منهجيــة تحليــل الوثائــق ومنهجيــة (meta-
 )analysisلتشــخيص واقــع أدوار الجامعــات تجــاه تعزيــز

مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل ،وذلــك وفــق التالــي:
منهجيــة تحليــل الوثائــق :هــي منهجيــة تــم مــن خاللهــا
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تحليــل التقريــر الســنوي لــوزارة التعليــم للعــام 2016م
(العــام الدراســي 1437- 1436هـــ) ،للتعــرف علــى واقــع
أدوار مؤسســات التعليــم العالــي لتعزيــز مجتمــع المعرفــة
ودعــم ســوق العمــل.
منهجيــة ( :)meta-analysisهــي منهجيــة تــم مــن خاللهــا
تحليــل  25دراســة تناولــت أدوار مؤسســات التعليــم العالــي
وأولوياتهــا نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق
العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة .2030
األدب البحثي والدراسات السابقة:
تــم تقســيم األدب البحثي إلــى محوريــن أساســيين
تمثلــت فــي :واقــع أدوار مؤسســات التعليــم العالــي تجــاه
تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل ،وأولويــات
مؤسســات التعليــم العالــي نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة
ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة
.2030
أو ًال :واقــع أدوار مؤسســات التعليــم العالــي تجــاه تعزيــز
مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل:
مــن خــال االطــاع علــى تقريــر وزارة التعليــم 2016م (العام
الدراســي 1437- 1436هـــ) ،اتضــح أن مؤسســات التعليــم
العالــي تقــوم بالعديــد مــن األدوار والمســئوليات تجــاه
مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل بموجــب نظــام
المجلــس األعلــى للجامعــات والــذي عــرف الجامعــات فــي
مادتــه األولــى بأنهــا «مؤسســات علميــة وثقافيــة تعمــل
علــى هــدى الشــريعة اإلســامية ،وتقــوم بتنفيــذ السياســة
التعليميــة بتوفيــر التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا
والنهــوض بالبحــث العلمــي والقيــام بالتأليــف والترجمــة
والنشــر وخدمــة المجتمــع فــي نطــاق اختصاصهــا» (ص.)4 .
وللمســاهمة فــي تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق
العمــل بالكــوادر البشــرية المؤهلــة ،ازداد دعــم الدولــة
خــال الســنوات العشــر األخيــرة نحــو التوســع فــي
التعليــم العالــي حيــث زاد عــدد الجامعــات الســعودية
إلــى  28جامعــة حكوميــة و 8جامعــات أهليــة منتشــرة
فــي كافــة مناطــق المملكــة ،وتجــاوز عــدد الكليــات 543
كليــة تقــدم فــي برامجهــا العديــد مــن التخصصــات النظريــة
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والعلميــة والتطبيقيــة المرتبطــة بســوق العمــل فــي
القطاعيــن الحكومــي واألهلــي .واعتمــدت وزارة التعليــم
فــي اســتراتيجية التوســع علــى بعديــن مهميــن ،البعــد
األول تحقيــق االنتشــار علــى مســتوى مناطــق المملكــة
ومحافظاتهــا وتوســيع فــرص القبــول واالســتيعاب ،والبعــد
اآلخــر مواءمــة التخصصــات الحتياجــات ســوق العمــل
(تقريــر وزارة التعليــم ،2016،ص .)70:ومــن حيــث الدعــم
المالــي الــذي تقدمــه الدولــة لقطــاع التعليــم العــام والعالــي،
بلغــت ميزانيــة العــام المالــي  2017أكثــر مــن  165مليــار ريــال
ســعودي.
وفيمــا يتعلــق بعــدد الطلبــة فــي جميــع مراحــل التعليــم
الجامعــي ،فقــد بلــغ عددهــم  1.489.013طالبــً وطالبــة،
كمــا بلــغ عــدد المقيديــن فــي الشــهادة المتوســطة مــا بعــد
الثانويــة  10.956طالــب وطالبــة .فيمــا بلــغ عــدد الدارســين
فــي الخــارج (المبتعثيــن)  174.333طالبــً وطالبــة (تقريــر
وزارة التعليــم ،2016،ص .)17.وتشــير فــرص القبــول
لألعــداد المذكــورة إلــى مســاهمة الجامعــات الســعودية
فــي اســتيعاب الكــوادر البشــرية وتأهيلهــم لســوق العمــل
فــي القطاعيــن الحكومــي واألهلــي .وتعتبــر وزارة التعليــم
الجهــة الحكوميــة التــي تتصــدر الــوزارات فــي عــدد شــاغلي
الوظائــف الحكوميــة حيــث بلــغ عـــدد القــوى البشــرية فــي
الــوزارة  728.800موظــف وموظفــة ،موزعيــن علــى جميــع
الوظائــف اإلداريــة والتعليميــة ،ويبلــغ أعضاء هيئــة التدريس
فــي الجامعــات الســعودية  72,777عضــوًا (تقريــر وزارة
التعليــم ،2016،ص .)17 .كمــا اهتمــت الــوزارة بتأهيــل
الكــوادر البشــرية فــي مجــال التدريــب والتطويــر حيــث بلــغ
عــدد مــن تــم تدريبهــم فــي قطــاع التعليــم العالــي 62,235
متدربــً ،وفــي قطــاع التعليــم العــام  144,168متدربــً و
 148,644متدربــة .كمــا اســتفاد  41,365مـــن اإلدارييــن
واإلداريــات مــن البرامــج التطويريــة المختلفــة.
ولتحقيــق متطلبــات خطــط التنميــة ،تعمــل المؤسســات
التعليميــة علــى تعزيــز قــدرة نظــام التعليــم والتدريــب
لتلبيــة متطلبــات التنميــة واحتياجــات ســوق العمــل فــي
ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة  .2030حيــث عملــت وزارة
التعليــم علــى مســودة نظــام الجامعــات الجديــد ،والــذي
مــن خاللــه تــم تصنيــف الجامعــات إلــى جامعــات بحثيــة

وتعليميــة وتطبيقيــة ،تقــوم جميــع الجامعــات بالمهمــات
األساســية للجامعــة (التعليــم ،والبحــث العلمــي ،وخدمــة
المجتمــع) وتركــز الجامعــات البحثيــة علــى البحــث العلمــي
والدراســات العليــا ،وتركــز الجامعــات التعليميــة علــى
التعليــم فــي مرحلتــي البكالوريــوس والماجســتبر ،بينمــا
تركــز الجامعــات التطبيقيــة علــى التعليــم التطبيقــي فــي
مرحلتــي الدبلــوم والبكالوريــوس .كمــا تعمــل الــوزارة
علــى البرامــج والمبــادرات التاليــة فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
 2030فيمــا يتعلــق بمواءمــة مخرجــات التعليــم العالــي مــع
احتياجــات ســوق العمــل:
االبتعــاث الخارجــي :توجيــه الطــاب المبتعثيــن ضمــن
برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي فــي
مســارات تتناســب مــع الخطــط التنمويــة.
المواءمــة بيــن مخرجــات التخصصــات الجامعيــة
واحتياجــات ســوق العمــل.
التأهيــل المهنــي لطــاب المرحلــة الثانويــة ،وتوجيــه
الخريجيــن نحــو مجــاالت التوظيــف.
ايجــاد برنامــج تثقيفــي لإلســتثمار وريــادة األعمــال لــدى
طــاب المرحلــة الثانويــة والجامعيــة.
التركيــز فـــي افتتــاح الكليــات و األقســام لتتــواءم مــع
ســوق العمــل ،لتكــون علميــة تطبيقيــة تناســب ســوق
العمــل.
تحويــل مراكــز خدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر
إلــى كليــات الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع فــــي
تخصصــات تطبيقيــة لمــدة ســنتين أو أكثــر تخــدم ســوق
العمــل.
دعــم كليــات المجتمــع والكليــات التقنيــة التــي تهيــئ
الخريجيــــن بشــكل مباشــر لســوق العمــل.
وفيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي كجــزء رئيــس وهــام فــي
بنــاء ونشــر مجتمــع المعرفــة مــن خــال اإلنتــاج العلمــي
للباحثيــن ،فقــد بلــغ عــدد الطلبــة المقيديــن فــي برامــج
الدراســات العليــا  50.724طالــب وطالبــة .كمــا بلــغ عــدد
المراكــز البحثيــة  139مركــزًا ،فيمــا بلــغ عــدد الكراســي
العلميــة فــي الجامعــات  225كرســي بحثيــً فــي مجــاالت

متعــددة ،وبلــغ عــدد اإلصــدارات العلميــة  3223إصــدارًا.
ومــن حيــث اإلنتــاج العلمــي للبحــث العلمــي ،بلــغ إجمالــي
البحــوث المنشــورة فــي مراصــد وقواعــد النشــر البحثيــة
العالمــي  18476بحثــً ،أمــا عــدد البحــوث المدعومــة مــن
القطــاع الخــاص فــي الجامعــات الحكوميــة فقــد بلغــت 206
أبحــاث بإجمالــي مبلــغ  52مليــون ريــال ســعودي.
وقــد تــم اعتمــاد مبــادرة دعــم البحــث العلمــي والتطويــر
فــي الجامعــات الســعودية بمبلــغ  6مليــار ريــال ســعودي
مــن ضمــن مبــادرات التحــول الوطنــي  ،2020للمســاهمة
فــي اإلنتــاج المعرفــي ودعــم االقتصــاد الوطنــي بالشــراكة
مـــع القطــاع الخــاص فــي المجــاالت البحثيــة المتعــددة.
كمــا تهــدف المبــادرة إلــى تحقيــق المنافســة العالميــة
للجامعــات الســعودية مــن خــال النشــر العلمــي بمجــات
التأثيــر العالــي كمجــات  ،ISIوزيــادة عــدد بــراءات االختراع
المســجلة باســم المملكــة ،وتحويلهــا إلــى مشــاريع
ذات قيمــة مضافــة القتصــاد المعرفــة التــي تنشــدها رؤيــة
المملكــة .2030
وألهميــة البيانــات والمعلومــات فــي بنــاء ونشــر المعرفــة،
بلــغ عــدد أوعيــة المعلومــات فــي جميــع المكتبــات
الجامعيــة أكثــر مــن  7,610,325عنوانــً .وتعتبــر المكتبــة
الرقميــة الســعودية أحــد األوعيــة الوطنيــة التــي يســتفيد
منهــا منســوبي الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي
وجميــع الطلبــة والباحثيــن ،حــث تضــم أكثــر مــن  3آالف
ناشــر عالمــي وأكثــر مــن  310.000محتــوى إلكترونــي
(المكتبــة الســعودية الرقميــة .)2017 ،وقــد اهتمــت وزارة
التعليــم فــي المحتــوى الرقمــي والخدمــات اإللكترونيــة
حيــث حققــت الترتيــب الثانــي علــى مســتوى المملكــة فــي
التقريــر الســادس لقيــاس التح ـ ّول للتعامــات اإللكترونيــة
الحكوميــة بنســبة ( % 96.4تقريــر وزارة التعليــم،2016،
ص .)17 .كمــا خصصــت وزارة التعليــم بالجامعــات
صفحــة خاصــة لعــرض منتجاتهــا وخدماتهــا اإللكترونيــة
ومــن ضمنهــا برنامــج ســفير ،ونظــام معادلــة الشــهادات.
كمــا تعمــل وزارة التعليــم علــى مبادرتيــن ضمــن مبــادرات
برنامــج التحــول الوطنــي  2020والمتمثلــة فــي مبــادرة تطويــر
إحصــاءات التعليــم وبنــاء قواعــد بيانــات الخريجيــن
وبيانــات البحــث العلمــي ،ومبــادرة إنشــاء وتطويــر
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نظــام خدمــات المعلومــات الرقميــة ونظــم المعلومــات
الجغرافيــة.
ورغــم مــا تقدمــه وزارة التعليــم مــن دعــم لمؤسســات
التعليــم العالــي فــي مجــال تعزيــز مجتمــع المعرفــة وســد
الفجــوة بيــن مخرجــات الجامعــات ومتطلبــات ســوق
العمــل ،إال أن األدب البحثــي والدراســات الســابقة التــي
تناولــت أدوار ومســؤوليات الجامعــات تجــاه التحــول نحــو
مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل تؤكــد علــى ضعــف
أدوار الجامعــات فــي تعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق
العمــل.
ويمكــن تنــاول نتائــج تلــك الدراســات فــي ضــوء المحوريــن
التالييــن:
أ -أدوار ومســؤوليات الجامعــات تجــاه تعزيــز مجتمــع
المعرفــة:
رغــم أهميــة األدوار والمســؤوليات المنوطــة بالجامعــات
تجــاه مجتمــع المعرفــة التــي تشــمل بنــاء المعرفــة
وتخزينهــا ونشــرها لتســاهم فــي تعزيــز مجتمــع المعرفــة،
إال أن العديــد مــن الدراســات أظهــرت ضعــف دور الجامعات
تجــاه مجتمــع المعرفة(الحمــاد2017 ،؛ الذيبانــي .)2012 ،فقــد
أكــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دراســة (الذيبانــي)2012 ،
أن المعرفــة التــي تتيحهــا الجامعــات الســعودية تقليديــة
ال تواكــب متطلبــات العصــر ومتطلبــات مجتمــع المعرفــة.
كمــا أشــار أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى ضعــف إســهامات
الجامعــات الســعودية بالشــكل الــذي يوافــق التحــول
نحــو مجتمــع المعرفــة لعــدم وجــود خطــط فــي مجــال
نشــر المعرفــة .وأظهــر تحليــل الدراســات الســابقة فــي
دراســة (الحمــاد )2017 ،صعوبــة االتصــال بيــن الجامعــات
ومؤسســات التعليــم العــام للقيــام بأدوارهــا تجــاه
التكامــل نحــو بنــاء مجتمــع المعرفــة.
وأظهــرت نتائــج تحليــل الدراســات الســابقة أن هنــاك
مجموعــة مــن المتطلبــات التــي مــن الممكــن أن تحقــق
تكامــل بيــن أدوار مؤسســات التعليــم العالــي نحــو تعزيــز
مجتمــع المعرفــة .حيــث تبيــن مــن تحليــل الدراســات
الســابقة فــي دراســة (أحمــد )2016 ،أن المتطلبــات للتحــول
نحــو مجتمــع المعرفــة تمثلــت فــي االلتــزام والجديــة
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واإلرادة الحازمــة والتعــاون والمشــاركة .وذكــر أعضــاء
هيئــة التدريــس فــي دراســة (العنزي والحربــي )2015 ،أن مــن
متطلبــات الوصــول إلــى مجتمعــات المعرفــة وجــود إدارة
معرفــة تتكــون مــن خبــرات متراكمــة .بينمــا أكــد أمنــاء
المكتبــات فــي دراســة (ســيدهم ) 2013 ،أن جــودة وأهميــة
المحتــوى همــا أســاس مجتمــع المعرفــة الــذي يســاهم فــي
التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي للــدول لتحقيــق أدوارهــا
المتعــددة تجــاه مجتمــع المعرفــة المتمثلــة فــي الــدور
التعليمــي والــدور البحثــي ،والــدور المجتمعــي للجامعــات.
ورغــم أهميــة تلــك المتطلبــات لتحقيــق أدوار الجامعــات
نحــو تعزيــز مجتمــع المعرفــة ،إال أن تحليــل الدراســات
الســابقة أظهــر عــددًا مــن التحديــات التــي تواجــه
مؤسســات التعليــم العالــي تجــاه تعزيــز مجتمــع المعرفــة.
ويمكــن تقســيمها إلــى تحديــات إداريــة و تحديــات ﺑﺷرﻳﺔ
وتحديــات فنيــة فيمــا يلــي:
التحديات اإلدارية:
يقصــد بالتحديــات اإلداريــة التــي تواجــه الجامعــات تجــاه
مجتمــع المعرفــة بأنهــا تلــك المعوقــات أو الصعوبــات
المتعلقــة بعمليــات إدارة المعرفــة ومتطلباتهــا اإلداريــة.
ففــي مجــال الشــراكة المجتمعيــة علــى المســتوى الدولــي،
أكــد تحليــل الدراســات الســابقة فــي دراســة (العامــري،
 )2017العديــد مــن التحديــات اإلداريــة التــي تواجــه الجامعــات
فــي إدارة الشــراكات والتنافســات الدوليــة ومنهــا الخــوف
مــن الشــراكات والتنافســية الســلبية ،وصعوبــة ضمــان
الجــودة والنوعيــة فــي الشــراكات ،وصعوبــة عامــل اللغــة
األجنبيــة .فــي حيــن بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
دراســة (الذيبانــي )2012 ،عــدم وجــود تعــاون أو شــراكة بيــن
الجامعــات الســعودية والقطــاع الخــاص الدولــي فــي مجــال
تطبيــق المعرفــة .وفــي مجــال الشــراكة المجتمعيــة علــى
المســتوى الوطنــي ،أوضــح تحليــل الدراســات الســابقة فــي
دراســة (الحمــاد )2017 ،عــدم وجــود جهــة أو هيئــة مســئولة
عــن الشــراكة بيــن الجامعــات ومؤسســات الدولــة األخــرى
ممــا يعكــس تحديــً إلدارة المعرفــة علــى صعيــد الشــراكة
المجتمعيــة فــي المســتوى المحلــي .كمــا أشــار أعضــاء
هيئــة التدريــس فــي دراســة (العنزي،الحربــي )2015 ،إلــى

وجــود عــزل للمعرفــة عــن اســتخداماتها المجتمعيــة .وقــد
أعــزى أعضــاء هيئــة التدريــس ذلــك إلــى ﺿﻌف اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻳﻊ إدارة اﻟﻣﻌرﻓة وتدنــي اســتخدام
التقنيــات الحديثــة وضعــف اإلمكانــات والتجهيــزات
والمعامــل التــي تعتبــر مــن المتطلبــات الضروريــة لإلنتــاج
العلمــي لألبحــاث العلميــةا (القحطانــي .)2002 ،وبينــت
نتائــج تحليــل الدراســات الســابقة فــي دراســة (أحمــد،
 )2016أن عزلــة مؤسســات التعليــم العالــي عــن مجتمعاتهــا
يــؤدي إلــى ضعــف عالقتهــا بالمجتمــع وضعــف دورهــا فــي
خدمــة وتنميــة األفــراد والمؤسســات .كمــا بينــت نتائــج
الدراســة الســابقة تحديــات تتعلــق بالمتطلبــات الالزمــة
إلدارة مجتمــع المعرفــة تمثلــت فــي نقــص توفــر المقومــات
الالزمــة للبحــث العلمــي واإلبــداع واالبتــكار مــن نقــص فــي
التجهيــزات اآلليــة المتطــورة ،وضعــف المخصصــات الماليــة
وضعــف الحوافــز التشــجيعية الماديــة والمعنويــة للهيئــة
التدريســية.
وفيمــا يتعلــق بالدعــم اإلداري والمالــي الــازم إلحــداث
التحــول نحــو مجتمــع المعرفة ،أكــد أعضاء هيئــة التدريس
فــي دراســة (عوض وبــركات )2011،ﻗﻠﺔ اإلنفاق ﻋﻠﻰ التعليم
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ الجامعــات العربيــة ،حيــث أن اإلنفــاق المنخفــض
يتنافــى مــع الســعي إلقامــة مجتمــع المعرفــة .وفــي مجــال
المتطلبــات اإلداريــة الالزمــة لنشــر واســتثمار المنتجــات
المعرفيــة ،بينــت تحليــل الدراســات الســابقة فــي دراســة
(حــرب )2013 ،ﺿﻌف قــدرة الجامعــات ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وﻋدم وﺿوح اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﺗﻣوﻳﻝ
اﻷﺑﺣﺎث ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر التمويــل األجنبــي .وأشــار
أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دراســة (القحطانــي)2002 ،
إلــى قلــة قناعــة الشــركات والمؤسســات بأهميــة البحــث
العلمــي ،وبالتالــي قلــة دعمهــا للمنتجــات المعرفيــة.
وفــي مجــال تقنيــة المعلومــات ،أبــرز تحليــل الدراســات
الســابقة فــي دراســة (أحمــد )2016 ،واقــع التعليــم العالــي
فــي الــدول العربيــة الــذي يتصــف بضعــف البنيــة التحتيــة
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ونقــص المهــارات
الالزمــة الســتخدامها وانخفــاض النفــاذ الرقمــي والجاهزيــة
اإللكترونيــة ممــا تســبب فــي ضعــف قــدرة مؤسســات
التعليــم العالــي علــى توفيــر متطلبــات مجتمــع المعرفــة

وتفعيــل دورهــا فــي التحــول لمجتمــع المعرفــة .ونتيجــة
لقلــة الدعــم اإلداري والمــادي ،أكــدت نتائــج تحليــل
الدراســات الســابقة فــي دراســة (حــرب )2013 ،تدنــي
اســتخدام البحــث التربــوي للتقنيــات الحديثــة فــي خطواتــه
وإجراءاتــه المختلفــة بالرغــم مــن دورهــا المهــم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ
البحــث العلمــي.
وقــد أســهمت التحديــات اإلداريــة فــي ظهــور تحديــات
تتعلــق بالكــوادر البشــرية التــي تعــد مكونــً رئيســً تعتمــد
عليــه الجامعــات للمســاهمة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة،
ويمكــن تناولهــا فــي التالــي.
التحديات البشرية:
يقصــد بهــا الصعوبــات والمعوقــات المتعلقــة بمهــارات
وكفــاءات رأس المــال البشــري كجــزء أساســي فــي
مجتمــع المعرفــة .وأعــزت بعــض الدراســات الســابقة
أســباب التحديــات فيمــا يتعلــق بالكــوادر البشــرية إلــى
ضعــف تأهيلهــم وقلــة دعمهــم ماليــً وكثــرة إســناد
المهــام اإلداريــة .فقــد أكــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
دراســة (العنــزي والحربــي)2015 ،أن هنــاك ﻗﻠﺔ فــي اﻟﺗﺟﺎرب
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗوﻟﻳد اﻟﻣﻌرﻓﺔ بســبب الحاجــة إﻟﻰ ﺟﻬد ﺑﺷري
يبنــى ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿﻣﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ
ظاهريــة وﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .كمــا أبــرزت نتائــج تحليــل الدراســات الســابقة
فــي دراســة (حــرب )2013 ،ﺿﻌف ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧﻝ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳن،
الــذي ﻳدﻓﻌﻬم للهجــرة أو اﻟﺳﻔر إﻟﻰ الجامعــات اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
أو اﻟﻌرﺑﻳﺔ وبالتالــي ﺗﻔﻘد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت مواردهــا البشــرية .كمــا
أكــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دراســة (القحطانــي)2002 ،
علــى كثــرة إســناد األعمــال اإلداريــة التــي تعوقهــم عــن
تقديــم أبحــاث فــي مجــال تخصصاتهــم .وقــد أســهمت
تلــك التحديــات البشــرية فــي ظهــور تحديــات فنيــة تؤثــر
فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة ،ويمكــن تناولهــا فــي التالــي.
التحديات الفنية:
يقصــد بهــا المعوقــات أو الصعوبــات المتعلقــة بطبيعــة
المعرفــة التــي تواجــه الجامعــات فــي التحــول نحــو مجتمــع
المعرفــة .حيــث أكــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دراســة
(الذيبانــي )2012 ،إلــى وجــود فجــوة رقميــة واضحــة بيــن
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بلــدان العالــم المتقدمــة والناميــة فــي مجــال بنــاء المعرفــة.
وقــد بيــن أمنــاء المكتبــات بدراســة (ســيدهم )2013 ،أن
نســبة كبيــرة مــن المكتبــات ال تســتخدم البرمجيــات
الوثائقيــة فــي خدماتهــا علــى الرغــم مــا تقدمــه مــن
تســهيالت لمســتخدميها .ومــن التحديــات الفنيــة التــي
ظهــرت فــي مراجعــة األدب البحثــي والدراســات الســابقة
توجــه الجامعــات نحــو الفرديــة فــي توجيــه برامجهــا
والقيــام بأدوارهــا ،حيــث أظهــر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
دراســة(عوض وبــركات )2011،ﺃﻥ تركيــز ﺩﻭﺭ الجامعــات
العربيــة يبــرز فــي تنميــة الفــرد مقارنــة بتنميــة المجتمــع
وتوليــد المعرفــة .وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن خطــط الجامعات
مــا زالــت محصــورة علــى الناحيــة األكاديميــة البحتــة ولــم
تصــل مؤسســات التعليــم العالــي إلــى مرحلــة التخطيــط
مــن أجــل المجتمــع وتنميــة المعرفــة العامــة .وبالرغــم مــن
تنافــس الجامعــات العالميــة فــي تحقيــق االلتــزام بضمــان
جــودة واعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي لتفعيــل دورهــا
المســتهدف فــي تحقيــق التنميــة ،إال أن التعليــم العالــي
العربــي يفتقــد الحــزم واإلرادة القويــة للتحــرك بخطــى
ســريعة نحــو التطــور والنمــو الــذي يخــدم مجتمــع المعرفــة
(أحمــد.)2016 ،
وفــي ظــل أهميــة المــوارد البشــرية لدعــم ســوق العمــل،
فــإن علــى الجامعــات الســعودية دور مهــم إلدراك دورهــا
تجــاه ســد الفجــوة بيــن مخرجاتهــا ومتطلبــات ســوق
العمــل .ويمكــن تنــاول تلــك األدوار فــي المحــور التالــي.
ب -أدوار ومســؤوليات الجامعــات نحــو دعــم ســوق
العمــل:
أكــد األدب البحثــي الســابق أن للجامعــات أدوارًا هامــة
تقــوم بهــا لســد الفجــوة بيــن مخرجاتهــا التعليميــة
وحاجــة ســوق العمــل .حيــث بينــت دراســة (العتيبــي،
 )2017توجهــات القطــاع الخــاص نحــو خريجــي مؤسســـات
التعليـــم العالــي والــذي يتطلــب مواءمــة مخرجــات
الجامعــات مــع متطلبــات ســـوق العمـــل .وضــرورة توفيــر
التخصصــات التــي يحتاجهــا الســوق مثــل التخصصــات
العلميــة والتخصصــات فــي اللغــة اإلنجليزيــة والحاســوب.
وقــد تبيــن مــن خــال تحليــل الدراســات الســابقة دور
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الجامعــات تجــاه دعــم ســوق العمــل .ومــن أولــى تلــك
األدوار مراعــاة المؤسســات التعليميــة لحاجــة ســوق
العمــل مــن التخصصــات التــي يجــب أن تكــون موائمــة
مــع متطلبــات القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص .فقــد
أكــدت نتائــج دراســة (عاشــور )2005 ،أن مخرجــات
التعليــم الجامعــي تفــوق بكثيــر القــدرة االســتيعابية
لســوق العمــل .بينمــا بينــت نتائــج دراســة(محمود وقــدوري،
د.ت) أن هنــاك تبايــن حــول المــواد الدراســية األكثــر أهميــة
فــي إعــداد وتأهيــل الخريــج فضــا عــن المــواد الدراســية
التــي لــم يتــم االســتفادة منهــا فــي العمــل مــن قبلهــم .كمــا
أكــد نتائــج تحليــل الدراســات الســابقة بدراســة (عاشــور،
 )2005عــدم التوافــق بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومــا
يقدمــه للمجتمــع مــن كوادرعلميــة مؤهلــة ومتخصصــة
فــي المجــاالت المختلفــة ومــا يحتاجــه المجتمــع فعليــً
ليزدهــر ويتقــدم ،حيــث يــؤدي ذلــك إلــى هــدر كبيــر فــي
الجهــد والمــال والــذي يعتبــر عامــل مســاعد فــي زيــادة
نســبة البطالــة .ولهــذا فــإن علــى مؤسســات التعليــم العالــي
العديــد مــن األدوار لســد الفجــوة بيــن مخرجاتهــا وحاجــة
ســوق العمــل مــن خــال تجويــد مخرجاتهــا المتمثلــة فــي
تأهيــل الكــوادر البشــرية مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى
تجويــد اإلنتــاج العلمــي والمعرفــي بتهيئــة إداريــة و فنيــة
مدروســة ،بمــا يحقــق متطلبــات خطــط التنميــة.
وظهــرت عــدة تحديــات تواجــه إعــداد وتأهيــل الكــوادر
البشــرية المؤهلــة لســوق العمــل .فقــد أوضحــت نتائــج
دراســة (الصــال )2012 ،بــأن خريجــة الجامعــة تواجــه العديــد
مــن التحديــات فــي ضــوء متغيــرات العصــر والتــي تلــزم
الجهــات المعنيــة بتعليــم وتدريــب المعلمــة مــن خــال
تزويدهــا بالمهــارات الحياتيــة لتتمكــن مــن مواجهــة تلــك
التحديــات .وأوصــت دراســة (جحــان )2012 ،بضــرورة زيــادة
مواءمــة مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلبــات ســوق
العمــل وتطويــر مــادة الرياضيــات بمــا يتوافــق مــع ذلــك،
وأن تنقــل المؤسســات التعليميــة االتجاهــات الحديثــة فــي
ميــدان العمــل إلــى داخــل أروقتهــا حتــى اليضطــر القطــاع
الخــاص إلــى تعديــل وصقــل و تجديــد مهــارات الخريجيــن.
وأشــارت دراســة (حافــظ )2012 ،بضــرورة تكويــن قاعــدة
بيانــات وإعــداد منظومــة متكاملــة بالتنســيق والتكامــل مــا

بيــن المؤسســات التعليميــة وبيــن ســوق العمــل ،وكذلــك
تحديــد مقومــات وإمكانــات كل مؤسســة تعليميــة علــى
حــدة وكيفيــة التكامــل والتنســيق مــع بعضهــا البعــض
مــع تحديــد مقومــات قطاعــات ســوق العمــل الحكوميــة
واألهليــة.
واتضــح فــي دراســة (العتيبــي )2017 ،أن هنــاك ضعفــً
نســبيًا فــي مخرجــات التعليــم العالــي مــن التخصصــات
العلميــة التطبيقيــة بالمقارنــة مــع التخصصــات النظريــة.
وقــد تعــود األســباب إلــى عــدم انفتــاح الجامعــات علــى
كافــة مؤسســات المجتمــع وضعــف ارتباطهــا بســوق
العمــل وعــدم وجــود آليــات للحصــول علــى تقديــرات
كميــة ونوعيــة مــن منظمــات ســوق العمــل لالحتياجــات
المســتقبلية .ومــن األســباب أيضــً عــدم مواءمــة مخرجــات
مؤسســات التعليــم العالــي بمــا يناســب متطلبــات ســوق
العمــل حيــث أن التخصصــات فــي الجامعــات األهليــة
تتشــابه مــع تخصصــات الجامعــات الحكوميــة ،وتخريــج
أعــداد مــن الطلبــة فــي تخصصــات ال يحتاجهــا ســوق
العمــل مــع وجــود عجــز وطلــب فــي تخصصــات أخــرى
(المــران .)2012 ،وهــذا يؤكــد مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة
(الميمــان )2012 ،حــول ضعــف التنســيق والتخطيــط بيــن
المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة والقطــاع الخــاص
لتحديــد حجــم االحتيــاج الفعلــي لســوق العمــل مــن القــوى
العاملــة بمختلــف تخصصاتهــا.
وفيمــا يتعلــق بالتنســيق بيــن التعليــم الثانــوي ومــا بعــد
الثانــوي ،أشــارت الدراســات إلــى ضعــف الربــط بيــن أســاليب
ومناهــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ومتطلبــات
أســواق العمــل .فقــد بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
بدراســة (شــاهين )2017 ،أن هنــاك حاجــة ملحــة التخــاذ
إجــراءات فاعلــة لتأهيــل طــاب المرحلــة الثانويــة لســوق
العمــل حيــث أن مخرجــات النظــام التعليمــي ال تتواكــب
مــع التغيــرات المتســارعة فــي بيئــة وثقافة العمــل .وأكدت
نتائــج دراســة (دخيــخ )2012 ،علــى ضــرورة االهتمــام بنوعيــة
الجــودة العاليــة للخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات
التعليميــة للفــرد والمجتمــع ،وضمــان أن األنشــطة العلميــة
والبرامــج الدراســية المعتمــدة تلبــي متطلبــات وتتفــق مــع
المعاييــر ومتطلبــات التخصــص وحاجــة الجامعــة والطلبــة

والدولــة والمجتمــع .وأشــارت دراســة (الحقبانــي)2012 ،
إلــى عــدم وضــوح المعاييــر المهنيــة لســوق العمــل والتــي
تحــدد وتدعــم المناهــج واألدوات الالزمــة .وأوصــت دراســة
(الصــال )2012 ،بضــرورة تضميــن المهــارات الحياتيــة
لمقــررات التعليــم العــام وبرامــج كليــات التربيــة وإعــداد
المعلميــن.
وفــي ضــوء متطلبــات رؤيــة  ،2030فــإن علــى الجامعــات
الســعودية دور مهــم إلدراك أولوياتهــا تجــاه تعزيــز
مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل .ويمكــن تنــاول
تلــك األولويــات فــي المحــور التالــي.
ثانيــً :أولويــات مؤسســات التعليــم العالــي لتعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
:2030
تــم اســتعراض عــدة دراســات تناولــت أولويات مؤسســات
التعليــم العالــي لتعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق
العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة  .2030فمــن حيــث أولويــات
طبيعــة أدوار الجامعــات ومواءمتهــا لمتطلبــات رؤيــة
المملكــة  ،2030أوضــح أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دراســة
(الزبــون والســكيتي )2014 ،أن الجامعــات الســعودية تــدرك
تمامــً الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه لمواجهــة تحديــات
التغييــر التربــوي الــذي تتطلبــه المرحلــة الحاليــة فــي ضــوء
متطلبــات رؤيــة المملكــة  .2030كمــا أكــدت نتائــج تحليــل
الدراســات الســابقة فــي دراســة (الشــهري )2017 ،أن
أهــداف أبحــاث الدكتــوراة والماجســتير ومشــاريع التخــرج
تتوافــق إلــى حــد كبيــر مــع أهــداف الرؤيــة المســتقبلية
للمملكــة  .2030وأوضــح أعضــاء هيئــة التدريــس فــي دراســة
(الزبــون والســكيتي )2014 ،أن الجامعــات الســعودية تولــي
عنايــة بطالبهــا مــن حيــث تعليــم اللغــات األجنبيــة حيــث
أن اللغــة الرســمية هــي اللغــة العربيــة وكذلــك االهتمــام
بمختلــف األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة التــي تســاعد
الطلبــة علــى التكيــف مــع الحيــاة االجتماعيــة وربطهــا
بواقــع معيشــتهم فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة .2030
كمــا كشــفت عــدة دراســات األولويــات التــي يجــب
أن تعمــل عليهــا المؤسســات التعليميــة فيمــا يتعلــق
بالبعــد العالمــي لطبيعــة المعرفــة التــي ينتجهــا منســوبو
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الجامعــات مــن خــال أبحاثهــم .حيــث اتفــق الخبــراء
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة القصيــم بدراســة
(نصــار )2017 ،علــى اضطــاع الجامعــات بوظيفتهــا فــى
إنتــاج المعرفــة مــن خــال البحــث العلمــى ،والتــى عملــت
علــى تطويــر الــدور االجتماعــي لهــا فــى مجتمــع المعرفــة.
بينمــا أبــرزت نتائــج تحليــل الدراســات الســابقة فــي دراســة
(الشــهري)2017 ،غيــاب ذلــك الــدور حيــث أن غالبيــة أبحاث
الدكتــوراة الماجســتير ومشــاريع التخــرج لطــاب مرحلــة
البكالوريــوس كانــت علــى المســتوى المحلــي ،وقلــة منهــا
علــى المســتوى الوطنــي  ،بينمــا لــم تكــن هنــاك أبحــاث
دكتــوراه علــى المســتوى اإلقليمــي.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،اختلفــت نتائــج تحليل الدراســات
الســابقة فــي دراســة (التويجــري ،المحيميــد )2017 ،حــول
ضعــف أدوار الجامعــة تجــاه مخرجاتهــا المتمثلــة فــي برامج
إعــداد المعلــم فــي مواجهــة التنــوع المعرفــي الــذي حصــل
بســبب تعــدد وســائل نقــل المعرفــة الحديثــة .واتفــق
الخبــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة القصيــم
بدراســة (نصــار )2017 ،علــى ضعــف أدوار الجامعــة تجــاه
مخرجاتهــا المتمثلــة فــي ضعــف اإلعــداد العلمــي للباحثيــن
فــى كليــات التربيــة والــذي يعــد مــن أبــرز التحديــات التــي
تواجــه البحــث التربــوي الــذي يؤثــر بــدوره علــى مجتمــع
المعرفــة فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة .2030
وفــي ضــوء واقــع أدوار الجامعــات نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل ،كشــف نتائــج تحليــل
الدراســات الســابقة أن هنــاك ضعفــً فــي األدوار بســبب
عــدد مــن التحديــات التــي تــم ذكرهــا ســابقًا ،بينمــا كشــف
تحليــل التقريــر الســنوي لــوزارة التعليــم تعــدد مجــاالت
الدعــم للجامعــات لتحقيــق أدوارهــا فــي ضــوء متطلبــات
رؤيــة  .2030وقــد يعــود الســبب فــي تبايــن النتائــج إلــى التالــي:
-1تقــوم الجامعــات بــأدوار قــد يصعــب قياســها بالنتائــج
الملموســة فــي أدوار الجامعــات نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل ،خصوصــً أن الدراســات لــم
تختبــر معــارف الخريجيــن وتقيــس مهاراتهــم فــي بنــاء
بيئــة داعمــة ومعــززة لمجتمــع المعرفــة وســوق العمــل،
حيــث اتضــح تركيــز الدراســات الســابقة علــى النتائــج
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التطبيقيــة الملموســة لمخرجــات الجامعــات مــن حيــث
التحاقهــم بســوق العمــل.
 -2معظــم الدراســات الســابقة كانــت مســحية اعتمــدت
علــى وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس ولــم تعتمــد علــى
تحليــل الواقــع الفعلــي فــي ســوق العمــل واألدوار التــي
ينبغــي أن يقــوم بهــا القطــاع الحكومــي واألهلــي لدعــم
الشــراكة مــع الجامعــات للمســاهمة فــي تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل.
التوصيات:
توصلــت نتائــج الورقــة العلميــة إلــى قلــة مواءمــة أدوار
الجامعــات لتعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل
رغــم مــا تبذلــه مــن جهــود لتحقيــق متطلبــات رؤيــة 2030
 .ولهــذا فــإن الورقــة الحاليــة تضــع عــددًا مــن التوصيــات
العلميــة التــي قــد تكــون نــواة لخطــوات إجرائيــة لمســؤولي
وزارة التعليــم والجامعــات الســعودية نحــو تعزيــز مجتمــع
المعرفــة ودعــم ســوق العمــل ،ويمكــن تناولهــا فــي ضــوء
اآلتــي:
اســتحداث آليــات واســتراتيجيات تســاعد الجامعــات فــي
تحقيــق مواءمــة مخرجــات الجامعــات مــع متطلبــات رؤيــة
المملكــة  ،2030لمــا لهــا مــن دور هــام فــي تهيئــة الكــوادر
البشــرية لتحقيــق مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل،
وتشــريع سياســات لمنــح الجامعــات ومؤسســات التعليــم
العالــي اســتقاللية لتعزيزمجتمــع المعرفــة والتحــول نحــو
اقتصــاد المعرفــة مــن خــال زيــادة الحريــة األكاديميــة
ألعضــاء هيئــة التدريــس ،وإعطــاء الجامعــات مزيــدًا مــن
المرونــة فــي عمليــات إدارة المعرفــة ونقلهــا واســتثمارها
محليــً ودوليــً لتســهيل عمليــة نقــل المعرفــة ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣن
ﺳﻬوﻟﺔ اســتخدامها و ﻧﻘﻠﻬﺎ و ضــرورة تســويق منتجــات
البحــوث والخدمــات التعليميــة واألكاديميــة.
تكويــن منظومــة إلكترونيــة لربــط مؤسســات التعليــم
العالــي فيمــا بينهــا وربطهــا بمؤسســات التعليم العالميــة
لتبــادل الخبــرات واإلنتــاج العلمــي والفكــري بمــا يســاهم
فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة ،مــن خــال توفيــر مقومــات
البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
والمكتبــات الجامعيــة ونظــم المعلومــات الرقميــة فــي

الجامعــات لتســهيل نشــر واســتخدام المعلومــات
والمعــارف بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس وكافــة منســوبيها.
إعــادة النظــر فــي الخطــط الدراســية وتحديثهــا بمــا يتــواءم
مــع متطلبــات ســوق العمــل فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
المملكــة  ،2030والتركيــز علــى البرامــج والتخصصــات
النظريــة والعلميــة واســتحداث البرامــج التطبيقيــة فــي
مختلــف التخصصــات الجامعيــة المتوائمــة مــع احتياجــات
ســوق العمــل فــي المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية .وقــد
يكــون مــن المناســب توجيــه مســارات الطلبــة خــال
ســنوات الدراســة فــي مراحــل التعليــم العــام نحــو
التخصصــات التــي تناســب ميولهــم وقدراتهــم وتدعــم
ســوق العمــل وتحقــق لهــم وظائــف مســتقبلية فــي ضــوء
االحتياجــات التقديريــة للكــوادر البشــرية الالزمــة فــي رؤيــة
.2030
االســتثمار فــي رأس المــال البشــري لمــا لــه مــن عوائــد
ماليــة علــى مســتوى مجتمــع واقتصــاد المعرفــة ودعــم
ســوق العمــل مــن خــال دعــم وتحفيــز ورعايــة الكفــاءات
البشــرية المؤهلــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي لبنــاء
القيــادات الوطنيــة القــادرة علــى إدارة عمليــات المعرفــة
والمســاهمة فــي تعزيــز مجتمــع واقتصــاد المعرفــة ودعــم
ســوق العمــل.
تنويــع مصــادر الدعــم المالــي للجامعــات لضمــان تنفيــذ
برامــج وأنشــطة الجامعــات األكاديميــة ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ بمــا
يحقــق التنافســية العالميــة فــي مجــال مجتمــع واقتصــاد
المعرفــة.
تفعيــل التبــادل المعرفــي والعلمــي مــع الجامعــات
العالميــة مــن خــال تفعيــل المؤتمــرات العلميــة والبرامــج
األكاديميــة وأنشــطة التدويــل المختلفــة علــى مســتوى
الكــوادر البشــرية والبرامــج العلميــة واإلنتــاج المعرفــي
والعلمــي.
اســتثمار القــدرات واإلمكانــات التنافســية للمملكــة
العربيــة الســعودية فــي مجــاالت التنميــة المتعــددة وتوجيــه
الشــراكات الدوليــة وتوطينهــا بالداخــل مــن خــال
المنتجــات العلميــة والمعرفيــة للباحثيــن للمســاهمة فــي
بنــاء اقتصــاد المعرفــة.

تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة مــع التعليــم العــام والقطــاع
الخــاص علــى المســتوى المحلــي ،وذلــك مــن خــال حــث
كافــة الــوزارات الحكوميــة علــى دعــم البحــث العلمــي
لقيــاس مؤشــرات تحقيــق رؤيــة  2030وتســويق المنتجــات
العلميــة ونتائــج األبحــاث التطبيقيــة وتفعيــل توصياتهــا.
بنــاء خطــة وطنيــة للبحــث العلمــي علــى مســتوى الجامعات
الســعودية تتضمــن أولويــات البحــث والتطويــر فــي ضــوء
متطلبــات رؤيــة  2030إلعــداد وتهيئــة الكــوادر البشــرية
وتعزيــز مجتمــع المعرفــة ودعــم ســوق العمــل.
توجيــه اإلنتــاج العلمــي للباحثيــن وطلبــة الدراســات العليــا
لخدمــة أغــراض المجتمــع وتحقيــق متطلبــات رؤيــة
 2030وتبنــي أهــداف ومؤشــرات الرؤيــة ضمــن خططهــم
وأبحاثهــم العلميــة.
إجــراء الجامعــات للدراســات واألبحــاث التقييميــة لتقييــم
مؤشــرات رؤيــة  2030وأداء المؤسســات الحكوميــة فــي
ضــوء تحقيــق متطلباتهــا.
االهتمــام بالبحــث التطبيقــي واســتثمار منتجاتــه العلميــة
والمعرفيــة للمســاهمة فــي المنافســات الدوليــة لتنويــع
االقتصــاد الوطنــي والتحــول نحــو اقتصــاد المعرفــة.
إجــراء دراســات تقــوم علــى البيانــات النوعيــة والمقابــات
المتعمقــة وكذلــك دراســات تجمــع بيــن األدوات الكميــة
والنوعيــة مــع مســؤولي وزارة التعليــم والــوزارات ذات
العالقــة ببنــاء مجتمــع المعرفــة مثــل مدينــة الملــك عبــد
العزيــز للعلــوم والتقنيــة للتعــرف علــى التحديــات التــي
تواجــه التحــول نحــو مجتمــع المعرفــة ،وكذلــك الــوزارات
ذات العالقــة بســوق العمــل مثــل وزارة العمــل ووزارة
التخطيــط واالقتصــاد ووزارة الخدمــة المدنيــة والقطــاع
األهلــي للتعــرف علــى التحديــات التــي تواجــه مواءمــة
مخرجــات مؤسســات التعليــم العالــي مــع متطلبــات ســوق
العمــل.
المراجع:
أحمــد ،نعيمــة بنــت محمــد .)2016 ( .ضمــان جــودة التعليــم
العالــي فــي إطــار مجتمــع المعرفــة .المؤتمــر العربــي الدولــي
الخامــس لضمــان جــودة التعليــم .جامعــة الســودان
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للعلــوم والتكنولوجيــا .تــم الوصــول إليــه بتاريــخ-8-26 :
2017م عبــر موقــع الشــبكة العنكبوتيــة علــى الرابــط
التالــيhttps://goo.gl/uY6QGe :
التويجــري ،أحمــد بــن محمــد ،والمحيميــد ،ســلطان بــن
عبــداهلل .)2017( .تصــور مقتــرح لمخرجــات برامــج إعــداد
المعلــم فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  .2030كتــاب أبحــاث
مؤتمــر دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة .2030
جامعــة القصيــم.
جحــان ،عبــداهلل بــن عمــر  .)2012(.تلبيــة ســوق العمــل
مــن خريجــي الرياضيــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية
ودرجــة رضــا المجتمــع عنهــم .مؤتمــر تكامــل مخرجــات
التعليــم مــع ســوق العمــل فــي القطــاع العــام والخــاص.
األردن  .عمــان.
حافــظ ،محمــد بــن مصطفــى .)2012( .مؤسســات التعليــم
العــام وتكاملهــا مــع التعليــم العالــي والمهنــي فــي المملكة
العربيــة الســعودية (رؤيــة مقترحــة للــدور التكاملــي
لمؤسســات التعليــم العــام مــع التعليــم العالــي والمهنــي
فــي تحقيــق متطلبــات ســوق العمــل (القطــاع الخــاص
والعــام) .مؤتمــر تكامــل مخرجــات التعليــم مــع ســوق
العمــل فــي القطــاع العــام والخــاص.األردن .عمــان.
حــرب ،خميــس بــن محمــد .)2013( .ﺗﻄﺒﻴﻖ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ التميــز فــي البحــث اﻟﺘﺮﺑﻮي .المجــات
العلميــة بجامعــة الزقازيــق .تــم الوصــول إليــه بتاريــخ
2017-8-27م عبــر الشــبكة العنكبوتيــة علــى الرابــط:
https://goo.gl/vQ7myD

الحقبانــي ،عبدالرحمــن بــن ســعد .)2012( .دور المــدارس
الثانويــة فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل (دراســة
تطبيقيــة علــى طــاب المرحلــة الثانويــة األهليــة وأوليــاء
أمورهــم ومعلميهــم) .مؤتمــر تكامــل مخرجــات التعليــم
مــع ســوق العمــل فــي القطــاع العــام والخــاص.األردن ـ
عمــان.
الحمــاد ،مــي بنــت عبداهلل .)2017( .الشــراكة بيــن الجامعات
ومؤسســات التعليــم العالــي بالمملكــة العربــي الســعودية.
كتــاب أبحــاث مؤتمــر دور الجامعــات الســعودية في تفعيل
رؤيــة  .2030جامعــة القصيم.
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دخيــخ ،صالــح بــن أحمــد .)2012( .معاييــر وتطبيقــات إجرائيــة
مقترحــة لتطويــر وحــدة ضمــان الجــودة الشــاملة واالعتمــاد
األكاديمــي بجامعــة الباحــة فــي ضــوء التجــارب العالميــة.
مؤتمــر «تكامــل مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل فــي
القطــاع العــام والخــاص» عمــان –األردن.
الذيبانــي ،محمــد بــن عــودة .)2012( .دور الجامعــات
الســعودية فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة كخيــار اســتراتيجي
للمملكــة العربيــة الســعودية .مجلــة رســالة الخليــج
العربــي .العــدد (.)124
رؤيــة المملكــة  ، 2030تــم الوصــول إليــه بتاريــخ -9-6 :
.2017علــى الشــبكة العنكبوتيــة التاليــة
:https://goo.gl/N422wG

الزبــون ،محمــد .الســكيني ،محمــد  .)2014(.دور الجامعــات
الســعودية فــي مواجهــة تحديــات التغيــر التربــوي فــي
ظــل مجتمــع المعرفــة .مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات.
المجلــد التاســع والعشــرون .العــدد (.)6
ســيدهم،خالدة بنــت هنــاء .)2013( .دور مؤسســات التعليــم
العالــي الجزائريــة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة :دراســة
ميدانيــة ألهــم المكتبــات الجامعيــة الجزائريــة.
شــاهين ,رجــاء يوســف( .)2017أثــر ضبط مشــاركة الطالب
العلميــة فــي العمليــة التعليميــة فــي رفــع درجــة التحصيــل
العلمــي وجــودة مخرجــات التعلــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء
هيئــة التدريــس فــي جامعــة المجمعــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية .مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة المحكمــة
تاريــخ الوصــول 2017 -9- 30 :عبــر الشــبكة العنكبوتيــة
التاليــةhttps://goo.gl/Z3bFRo:
الشــهري ،فايــز بــن ســعد .)2017( .أبحــاث الدراســات
العليــا ومشــاريع طــاب الســنة النهائيــة بقســم التخطيــط
الحضــري واإلقليمــي بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن الفيصــل
ودورهــا  2020فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .كتــاب أبحــاث
مؤتمــر دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة .2030
جامعــة القصيــم.
الصــال ،منيــرة .)2012( .مــدى توافــر المهــارات الحياتيــة
الالزمــة لســوق العمــل لــدى المعلمــة خريجة جامعــة اإلمام

محمــد بــن ســعود اإلســامية مــن وجهــة نظــر المشــرفات
التربويــات .مؤتمــر تكامــل مخرجــات التعليــم مــع ســوق
العمــل فــي القطــاع العــام والخــاص عمــان األردن.
عاشــور ،محمــد .)2005( .دور الجامعــات األردنيــة فــي
إعــداد الكــوادر البشــرية المؤهلــة لمواجهــة متطلبــات
واحتياجــات ســوق العمــل .مؤتمــر كليــة التربيــة الســادس
بعنــوان :العلــوم التربويــة والنفســية :تجديــدات وتطبيقــات
مســتقبلية .جامعــة اليرمــوك.
العامــري ،عبــداهلل بــن محمــد .)2017( .بنــاء الشــراكات
األكاديميــة لبرامــج الدراســات العليــا التربويــة فــي
الجامعــات الســعودية فــي ضــوء نمــاذج تمويــل التعليــم
العالــي .كتــاب أبحــاث مؤتمــر دور الجامعــات الســعودية
فــي تفعيــل رؤيــة  .2030جامعــة القصيــم.
العتيبــي ،منيــر بــن مطنــي .)2017( .تحليــل مالءمــة مخرجــات
التعليــم العالــي الحتياجــات ســوق العمــل الســعودي .كلية
التربيــة .جامعــة الملك ســعود.
العنــزي ،ســعود بــن عيــد ،والحربــي ،نيفين بنــت حامد()2015
.معوقــات إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الســعودية .مجلــة
جامعــة طيبــة للعلــوم التربويــة .المجلــد ( )10العــدد األول.
عــوض ،بــن أحمــد وزيــاد بــن بــركات .)2011( .واقــع دور
الجامعــات العربيــة فــي تنميــة مجتمــع المعرفــة مــن وجهة
نظــر عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

المــران ،أمينــة بنــت إبراهيــم .)2012( .التعليــم العالــي للفتــاة
الســعودية وســوق العمــل :الواقــع والتطلعــات .مؤتمــر
تكامــل مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل فــي القطــاع
العــام والخــاص) .األردن .عمــان
موقــع وزارة التعليــم ،تــم الوصــول إليــه بتاريــخ-9-8 :
.2017علــى الشــبكة العكبوتيــة التاليــة
: https://goo.gl/EXQy1N

الميمــان ،منصــور بــن عبــداهلل .)2012( .تطويــر البرامــج
التدريبيــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ومعالجــة
مشــكلة البطالــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية  .مؤتمــر
تكامــل مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل فــي القطــاع
العــام والخاص.عمــان األردن.
نصــار ،علــي بــن عبدالــرؤوف .)2017( .تفعيــل مقومــات
البحــث التربــوي فــي جامعــة القصيــم علــى ضــوء متطلبــات
مجتمــع المعرفــة رؤيــة مســتقبلية .مكتبــة جامعــة
القصيــم.
وزارة التعليــم .)2016( .التقريــر الســنوي لــوزارة التعليــم
للعــام الدراســي 1437-1436هـــ .اإلدارة العامــة للتخطيــط
واإلحصــاء .تــم الوصــول إليــه بتاريــخ .2017-9-3 :علــى
الشــبكة العنكبوتيــة التاليــة:
https://goo.gl/6R4nyg

القحطانــي ،منصــور بــن عــوض .)2002( .تمويــل البحــث
العلمــي فــي الجامعــات الســعودية وســبل تنميتــه :دراســة
ميدانيــة .رســالة دكتــوراة بجامعــة أم القــرى.
قيطــة ،نهلــة بنــت عبدالقــادر( .)2011دور الجامعــات
الفلســطينية فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة وســبل تفعيلــه.
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة مقدمــة لكليــة التربيــة
بجامعــة غــزة .فلســطين
محمــود ،صبــاح .قــدوري ،فائــق( .بــدون) .نحــو رؤيــة للتوافــق
بيــن مواصفــات الخريــج وســوق العمــل :حالــة دراســية
للتخصصــات اإلداريــة واالقتصاديــة فــي دولــة العــراق.
تــم الوصــول إليــه بتاريــخ  2017-9-3 :علــى الشــبكة
العنكبوتيــة التاليــةhttps://goo.gl/F6wCiS :
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عن مراحل إعداد استراتيجية ديوان المظالم
1442-1437هـ ()2020
وأهدافها ومبادراتها وما تحقق منها على أرض الواقع.
مقدمة لمنتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي
المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
إعداد  /د.خالد بن محمد اليوسف
رئيس ديوان المظالم  -رئيس مجلس القضاء اإلداري

مقدمة
الحمــد هلل الــذي أحــاط بــكل شــيء علمــً ،وأحصــى كل
شــيء عــددًا ،لــه مــا فــي الســماوات ومــا فــي األرض ومــا
بينهمــا ومــا تحــت الثرى ،أســبغ علينــا نعمــه ظاهــرة
وباطنــة ،وآتانــا مــن كل مــا ســألناه ،فلــه الحمــد علــى
نعمــه التــي ال تحصــى ،ولــه الفضــل علــى آالئــه التــي ليــس
لهــا منتهــى ،وأشــهد أن ال إلــه اال اهلل وحــده ال شــريك لــه،
وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله صلــى اهلل عليــه وســلم
تســليمًا كثيــرًا إلــى يــوم الديــن ..
ثم أما بعد:
أصبــح مــن الظاهــر والمتعيــن علــى األجهــزة اإلداريــة
والمرافــق الحكوميــة  -فــي الوقــت المعاصــر  -وفــي
إطــار ســعيها لتحقيــق طموحــات المســتفيدين منهــا
والمتعامليــن معهــا بمــا يفــي بتطلعاتهــم وآمالهــم بالعيــش
فــي أمــن وأمــان ،وتحقيــق الخدمــات بإنجــاز وإتقــان  ،أن
تضــع الخطــط واالســتراتيجيات ،وتحشــد كافــة المــوارد
الماليــة والطاقــات البشــرية لتحقيــق تلــك الغايــات
واألهــداف .بمــا يضمــن بــإذن اهلل وجــود رؤيــة محــددة لــكل
جهــاز إداري يتفــق مــع األهــداف والــرؤى العامــة األساســية
للدولــة يســعى الجهــاز مــن خــال مبادراتــه وأهدافــه إلــى
الوصــول لتلــك الرؤيــة فــي زمنهــا ووقتهــا المحــدد .
والمملكــة العربيــة الســعودية ومنــذ تأسيســها علــى يــد
الملــك المؤســس  -ط ّيــب اهلل ثــراه  -وهــي تنشــد الريــادة
والتفــوق فــي كافــة المجــاالت ومختلــف المياديــن ،فســارت

بخطــى حثيثــة نحــو التطــور والتقــدم مــع المحافظــة علــى
هويتهــا اإلســامية ســالكة فــي ذلــك الطــرق المســتقيمة،
ومتبعــة المعاييــر القويمــة .للوصــول إلــى الغايــات المرومــة ،
فكانــت الخطــط العشــرية للملكــة خيــر شــاهد علــى ذلــك.
وفــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبــد العزيــز آل ســعود -أدام اهلل نصــره وتوفيقــه-
واســتكما ًال لمســيرة المملكــة العربيــة الســعودية
الحافلــة بالنجاحــات والمنجــزات انطلقــت رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية ( )2030بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
ـاء على ما رفعه مجلـــس
( )٣٠٨وتاريــخ ١٤٣٧ / ٧ / ١٨هـــ بنـ ً
الشــؤون االقتصـــادية والتنـميـــة برئـاســـة صاحــب الســمو
الملكــي األميـــر محمـــــد بــن سلمــــان –حفظــه اهلل -ولــي
العهــد األميــن .
وانطالقــا مــن هــذه الرؤيــة المباركــة الراميــة بــأن تكــون
المملكــة العربيــة الســعودية نموذجــً ناجحــً ورائــدًا فــي
العالــم علــى كافــة األصعــدة ،وفــي مختلــف المجــاالت
 ،وإيمانــً مــن ديــوان المظالــم بضــرورة العمــل الجــاد
لمواكبــة هــذه الرؤيــة الحديثــة ،وتجســيدًا لمــا يصبــوا إليــه
الديــوان مــن الريــادة فــي القضــاء اإلداري فقــد عمــل علــى
إعــداد اســتراتيجيته 1442-1437هـــ ( )2020والمعتمــدة
بقــرار رئيــس ديــوان المظالــم رقــم ( )151لعــام 1437هـــ؛
مســتصحبًا ِق َي َمــه المتمثلــة فــي العــدل ،واالســتقالل،
واالنجــاز ،والتميــز ،والشــفافية ،والمشــاركة ،والريــادة،
والتحســين المســتمر ،واســتثمار رأس المــال البشــري،
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وتهيئــة البيئــة المحفــزة ،ومســتهدفًا تقليــص أمــد التقاضــي
مــع جــودة عاليــة ،والتحــول اإللكترونــي ألعمالــه ،و إيجــاد
الكــوادر المؤهلــة ونظــام إدارة ألداء ،وتوفيــر المبانــي
المناســبة للبيئــة القضائيــة ،و تعزيــز العالقــات التشــاركية
ورفــع الوعــي القضائــي.
إن ديــوان المظالــم وهــو يعــد اســتراتيجيته -1437
1442هـــ ( )2020أخــذ باعتبــاره عــددًا مــن األســس والمبــادئ
والمعاييــر والضوابــط التــي تشــكل بمجموعهــا مرتكــزات
لهــذه االســتراتيجية ويمكــن تلخيــص أهمهــا فــي اآلتــي:
-1االنطــاق مــن مبــادئ الديــن اإلســامي الحنيــف
وتشــريعاته الســمحة.
-2االنســجام مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( ،)2030وبرنامــج التحــول الوطنــي (.)2020
-3االعتمــاد علــى الــرؤى والتوجهــات التمعتمــدة باألمــر
الســامي رقــم ( )29175وتاريــخ 1438/6/24هـــ .
-4االعتمــاد علــى الخطــط التنمويــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والــرؤى المســتقبلية.
-5االســتفادة القصــوى مــن الخبــرات والتجــارب المحليــة
والعالمية.المقارنــة  ,وآراء أعضــاء فريــق العمــل مــن
منســوبي ديــوان المظالــم .
-6اعتمــاد الواقعيــة والمرونــة والتفاعــل البنــاء مــع االلتــزام
بالمبــادئ والقيــم.
-7نشــر ثقافــة التطويــر والتخطيــط والتفكيــر
االســتراتيجي بيــن منســوبي ديــوان المظالــم.
-8توســيع مشــاركة المعنييــن مــن منســوبي الديــوان فــي
جميــع مراحــل إعــداد االســتراتيجية.
-9االستفادة من التقنيات واألنماط الحديثة.
-10تطبيــق أفضــل المنهجيــات واألســاليب اإلداريــة
وأحدثهــا.
-11توفيــر منظومــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء لــكل
هــدف مــن األهــداف االســتراتيجية بمــا يســاعد فــي
عمليــة التقييــم ،ورصــد االنجــازات وإعــداد تقاريــر متابعــة
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االســتراتيجية.
وفــي هــذه الورقــة التــي تمثــل خالصــة تجربتنــا فــي إعــداد
(اســتراتيجية ديــوان المظالــم 1442-1437هـــ ())2020
ســنتحدث عــن منهجيــة إعــداد االســتراتيجية ،والمراحــل
التــي مــرت بهــا هــذه االســتراتيجية ،وأهدافهــا ومبادراتهــا
ومــا تحقــق منهــا علــى أرض الواقــع.
المبحث األول  :منهجية إعداد استراتيجية الديوان:
لقــد انطلــق ديــوان المظالــم فــي إعــداد اســتراتيجيته
مــن رؤيتــه وتوجهاتــه المســتقبلية المتســقة مــع رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية ( ، ) 2030معتمــدًا فــي ذلــك
علــى أحــدث األدوات واألســاليب المعتمــدة محليــً وعالميــً
فــي التخطيــط االســتراتيجي ،ومســتفيدًا مــن الخبــرات
المميــزة للمتخصصيــن فــي التخطيــط االســتراتيجي.
وفــي ســبيل إعــداد هــذه االســتراتيجية تــم تشــكيل فريقي
عمــل رئيســيي ،وتحضيــري ،ثــم تحديــد منســق لــكل
وعقْ ــد
محكمــة مــن محاكــم الديــوان وإدارة مــن إداراتــهَ ،
ورش عمــل ودورات تدريبيــة متخصصــة فــي التخطيــط
االســتراتيجي ومؤشــرات قيــاس األداء.
وقــد تــم اعتمــاد أســلوب المقابــات المتعمقــة مــع اإلدارة
العليــا فــي الديــوان ،ورؤســاء المحاكــم ،ومــدراء إدارات
الديــوان والمشــرفين عليهــا مــع عقــد لقــاءات مــع عــدد مــن
منســوبي الديــوان ،إضافــة إلــى لقــاءات مــع المســتفيدين
مــن خدمــات الديــوان مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة،
بغيــة تحصيــل المعرفــة التامــة لمــا يتغيــاه المســتفيدون
مــن الديــوان.
وبعــد مراجعــة ظــروف العمــل فــي الديــوان وبيئتــه
الداخليــة والخارجيــة وتحليلهــا ،بغــرض تحديــد الفــرص،
والتهديــدات ،ونقــاط القــوة ،والضعــف للديــوان ،تــم تحديــد
القضايــا واألهــداف االســتراتيجية ،وصياغــة المبــادرات
لــكل هــدف ،ووضــع الخطــط التشــغيلية لهــا ،وتصميــم
مؤشــرات األداء لقيــاس مــدى نجــاح الديــوان فــي تنفيــذ
اســتراتيجيته.
المبحث الثاني  :مراحل إعداد استراتيجية الديوان:
يمــر إعــداد الخطــط االســتراتيجية بمراحــل عــدة

ابتــداء مــن االســتعداد للتخطيــط ،ومــرورًا بتحديــد
ً
المرتكــزات األساســية للخطــة ،والعوامــل االســتراتيجية،
وانتهــاء بصياغــة
وتحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة،
ً
االســتراتيجية التــي تتضمــن المحــاور األساســية :الرؤيــة،
والرســالة ،والقيــم الجوهريــة ،والقضايــا االســتراتيجية،
والمبــادرات ،ومؤشــرات قيــاس األداء.
وفيمــا يلــي عــرض موجــز لمراحــل إعــداد اســتراتيجية
الديــوان:
المرحلة األولى :مرحلة التأسيس واالستعداد للتخطيط:
وفــي هــذه المرحلــة قــام الديــوان بمجموعــة مــن
االجــراءات المبنيــة علــى المعاييــر العلميــة والتــي مــن
شــأنها المســاهمة الفاعلــة فــي جــودة التخطيــط وبنــاء
الخطــة االســتراتيجية ،ومــن أهــم تلــك اإلجــراءات:
-1تشــكيل فريــق عمــل لمشــروع اســتراتيجية الديــوان،
وتحديــد منســقي اإلدارات والمحاكــم.
-2عقــد لقــاءات مــع اإلدارة العليــا بالديــوان لمعرفــة
التوجهــات والتطلعــات.
-3جمــع المعلومــات والبيانــات والمصــادر العامــة والخاصــة
المتعلقــة بمتطلبــات العمــل فــي الخطــة.
-4تحديد األولويات االستراتيجية للديوان.
-5عقــد برامــج تدريبيــة وورش عمــل لمنســوبي الديــوان
بهــدف نشــر ثقافــة التخطيــط والتطويــر ،وبيــان كيفيــة
المســاهمة الفاعلــة فــي نجــاح الخطــة االســتراتيجية،
وقيــاس مؤشــرات األداء.
-6االســتفادة مــن الجهــات الحكوميــة والجامعــات
والقطــاع الخــاص علــى المســتويين المحلــي والدولــي ،وقــد
بلــغ مجمــوع تلــك الجهــات (  )28جهــة حكوميــة وخاصــة.
المرحلــة الثانيــة :التحليــل والتشــخيص للوضــع الراهــن
وإجــراء التحليــل االســتراتيجي (:)SWAT
وفــي هــذه المرحلــة تــم اســتطالع مرئيــات منســوبي
الديــوان ،والمســتفيدين مــن خدماتــه حــول اســتراتيجية
الديــوان ،ومــا ينشــدونه منــه ،وذلــك مــن خــال المقابــات
المباشــرة واالســتبانات وجلســات العصــف الذهنــي فــي

ورش العمــل.
كمــا تــم االطــاع علــى التقاريــر الســابقة للديــوان ،وتحليــل
الوضــع الراهــن ،ومن ثــم تحديد نقاط القــوة للديوان ،ونقاط
الضعــف فيــه ،وبيــان الفــرص ،والتهديــدات مــع عرضهــا
ومراجعتهــا مــن خبــراء فــي التخطيــط االســتراتيجي  ،مــا
أدى إلــى تحديــد المالمــح األساســية الســتراتيجية الديــوان.
المرحلــة الثالثــة :تحديــد الرؤيــة والرســالة والقيــم والقضايــا
االســتراتيجية وصياغتهــا:
وفــي هــذه المرحلــة بنــاء علــى تقاريــر الــدورات التدريبيــة
واللقــاءات وورش العمــل التــي عقدهــا الديــوان مــع
منســوبيه والمســتفيدين مــن خدماتــه ،ووفقــً لنتائــج
التحليــل االســتراتيجي للوضــع الراهــن تبلــورت رؤيــة
الديــوان فــي اســتراتيجيته 1442-1437هـــ ( ،)2020وذلــك
مــن خــال صياغــة رؤيــة ورســالة وقيــم تعكــس طموحــه،
وتســهم فــي تحقيــق أهدافــه المســتقبلية ،وتتماشــى
مــع الــرؤى والتوجهــات التــي رســمها الديــوان مطلــع عــام
1437هـــ ،وتنســجم مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( ،)2030وبرنامــج التحــول الوطنــي ( )2020وذلــك علــى النحــو
اآلتــي:
أوال :الرؤية:
«الريادة في القضاء اإلداري».
ثانيًا :الرسالة:
«قضــاء إداري مســتقل يفصــل فــي الدعــاوى بتميــز
وشــفافية وصــو ًال لعدالــة ناجــزة ،عــن طريــق كــوادر مؤهلــة
وإدارة حديثــة وإجــراءات ميســرة وتقنيــة متطــورة فــي
بيئــة محفــزة مــع بنــاء عالقــة تشــاركية ونشــر للوعــي
القضائــي».
ثالثًا :القيم:
-1العدل.
-2االستقالل.
-3اإلنجاز.
-4التميز.
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-5الشفافية.
-6المشاركة.
-7الريادة.
-8التحسين المستمر.
-9استثمار رأس المال البشري.
-10بيئة محفزة.
رابعًا :القضايا االستراتيجية:
-1إنجاز الدعاوى.
مبان.
-2توفير ٍ
-3إيجاد كوادر مؤهلة وبناء الصف الثاني.
-4العالقات التشاركية.
-5نشر الثقافة القضائية.
-6التوسع في استخدام التقنية والتحديث المستمر.
-7نظام إدارة األداء.
المرحلــة الرابعــة :تصميــم األهــداف االســتراتيجية
والمبــادرات:
وفــي هــذه المرحلــة تــم تصميــم األهــداف االســتراتيجية
والمبــادرات فــي اســتراتيجية الديــوان 1442-1437هـــ
( )2020وفــق رؤيــة الديــوان االســتراتيجية ورســالته
وقيمــه ،اعتمــادًا علــى القضايــا االســتراتيجية والتقييــم
والتحليــل االســتراتيجي للوضــع الراهــن ،واالســتطالعات
واآلراء المصاحبــة لهــا ،بالتناغــم واالنســجام مــع رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية ( )2030التــي حــرص الديــوان
علــى عكســها فــي اســتراتيجيته بعــد عقــد لقــاءات مــع
الجمعيــة الســعودية لــإدارة عــن رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية (.)2030
تضمنــت االســتراتيجية خمســة أهــداف اســتراتيجية
انبثــق عنهــا ســبع وأربعــون مبــادرة لتحقيــق األهــداف
االســتراتيجية مــع تحديــد عــدد مــن المخرجــات ووضــع
مؤشــر لقيــاس كل هــدف وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
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الهــدف األول :تقليــص أمــد التقاضــي مــع تحقيــق جــودة
عاليــة:
المبادرات لتحقيق هذا الهدف:
-1تفعيل دور ُم َح ِّضر الدعوى.
-2تفعيل دور أمانة السر.
-3تفعيل دور معاون القاضي.
 -4تحقيــق الجــودة مــن خــال تطويــر أســاليب التفتيــش
القضائــي.
-5التدريب المتخصص.
-6توظيف القضاة والموظفين وتأهيلهم.
-7توفير نظام إلكتروني معرفي مساند.
-8تطوير إجراءات العمل وتحقيق جودته.
-9تطويــر الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي للديــوان
و محا كمــه .
-10تنفيذ اإلصدار الثالث والرابع من النظام القضائي.
-11بناء المحكمة اإلدارية العليا.
-12الوصول للملف اإللكتروني للدعوى.
-13تصنيف األحكام ونشرها.
-14عقــد مذكــرات تفاهــم مــع أهــم الجهــات الحكوميــة
بشــأن تبليغــات الدعــاوى.
المخرجات:
 -1تقليــص مــدة الفصــل فــي الدعــاوى بنســبة  %٥٠خــال
ســنوات الخطــة.
-2انخفــاض نســبة نقــض األحــكام مــن خــال التدريــب
المتخصــص وتحقيــق الجــودة فــي أســاليب التفتيــش
القضائــي.
-3زيادة رضا المستفيدين.
-4زيادة فعالية األداء.
-5جودة المخرج.

-6توظيــف المــوارد البشــرية بشــكل فعــال مــن خــال
تطبيــق الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي.
المؤشر:
-1تقليص مدة الفصل في الدعاوى بنسبة . %٥٠
-2تخفيف األعمال اإلدارية عن القضاة بنسبة .%٧٠
الهــدف الثانــي :التحــول اإللكترونــي ألعمــال الديــوان خــال
خمــس ســنوات:
المبادرات لتحقيق هذا الهدف:
-1توفير البنية التحتية المالئمة للتحول اإللكتروني.
-2استخدام التقنية في تعامالت الديوان ومحاكمه.
-3تقديــم ( )25خدمــة إلكترونيــة قضائيــة خــال خمــس
ســنوات.
-4تقديــم ()20خدمــة إلكترونيــة علــى األنظمــة الماليــة
واإلداريــة خــال خمــس ســنوات.
-5تحديــث أجهــزة وبرامــج الحاســب اآللــي فــي الديــوان
ومحاكمــه.
-6تطبيق معايير الجودة في الخدمات اإللكترونية.
-7إتاحــة الخدمــات للمســتفيد الخارجــي مــن خــال البوابة
اإللكترونية.

واإلداريــة إلكترونيــً.
المخرجات:
 -1تجهيز ديوان المظالم بالشبكات المناسبة.
 -2تجهيــــز ديــــوان المظالــــم بأجهــزة الحاســب اآللــي
واألجهــزة المســاندة.
-3التحول للعمل اإللكتروني.
-4تقديم خدمات إلكترونية فعالة.
المؤشر:
-1أتمتة إجراءات العمل إلكترون ًيا بنسبة .% ٨٠
-2تقديم ( )45خدمة الكترونية للمستفيدين.
-3تحقيق رضا المستفيدين بنسبة .%٨٠
الهــدف الثالــث :إيجــاد كــوادر مؤهلــة ونظــام إدارة أداء
للديــوان ومحاكمــه:
المبادرات لتحقيق هذا الهدف:
-1إعــداد قواعــد نظــام إدارة األداء وتحديــد معاييــر قيــاس
األداء.
-2توفير برنامج إلكتروني لنظام إدارة األداء.
-3توفير نظام إلكتروني للتفتيش القضائي.
-4تفعيل وتطوير نظام للحضور واالنصراف.

-8إتاحــة وصــول المســتفيد الداخلــي لألنظمــة والخدمــات
مــن بوابــة الديــوان الخارجيــة.

-5بناء نظام إلكتروني إلدارة التدريب.

-9بناء نظام أمانة المجلس.

المخرجات:

-10بناء نظام إلكتروني إلدارة التدريب.

-1معرفة كفاءة منسوبي ديوان المظالم وإداراته.

-11بنــاء نظــام األرشــفة اإللكترونيــة لجميــع وثائــق
الديــوان.

-2مكافــــــأة منسوبـــــي ديــــوان المظالــم المتميزيــــن فــي
األداء.

-12توفير نظام اتصال مرئي بين محاكم الديوان.

-3الشعور بالرضا واالنتماء لديوان المظالم.

-13تطوير التطبيقات لألجهزة الذكية.

-4رسم الخطط التدريبية.

-14توفير أجهزة خدمات ذاتية في المحاكم.

-5اكتســــاب منسوبــــي ديــــوان المظالــــم المهـــــارات
الالزمــة.

-15منــح المحاكــم صالحيــة تنفيــذ أعمالهــا الماليــة
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-6الترقية حسب الكفاءة.
-7إيجاد مؤشرات أداء فعالة.
-8إيجاد صف ثان من القيادات اإلدارية.
المؤشر:
-1إيجاد مؤشرات أداء فعالة بنسبة .٪٧٠
-2تغطية معايير نظام إدارة األداء للوظائف بنسبة .%80
الهــدف الرابــع :توفيــر مبــان للديــوان ومحاكمــه تتناســب
مــع البيئــة القضائيــة:
المبادرات لتحقيق هذا الهدف:
-1تملك أراض في المناطق والمحافظات المستهدفة.
-2إنشاء وتجهيز ستة مبان لمحاكم الديوان.

المبادرات لتحقيق هذا الهدف:
-1التكامل الفعال إلكترونيًا مع الجهات الحكومية.
-2تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.
-3تعزيز التعاون مع الجامعات السعودية.
-4تعزيز التعاون مع الجهات القضائية الدولية.
-5إعــداد وســائط ونشــرات تعريفيــة بالديــوان
و ا ختصا صا تــه .
-6نشر مجلة علمية خاصة بالديوان.
-7إقامة مؤتمرات وندوات في قضاء الديوان.
المخرجات:

-3افتتــاح محاكــم إداريــة فــي المحافظــات ،ومحاكــم
اســتئناف إداريــة فــي المناطــق.

-1تسهيل اإلجراءات مع الجهات الحكومية.

-4تهيئة مباني المحاكم المستأجرة.

-2تبادل المعلومات مع الجهات األخرى.

 -5صيانة ونظافة وتشغيل مباني الديوان.

-3سرعة ودقة األعمال مع الجهات األخرى.

 -6المحافظة على سالمة مباني الديوان ومحاكمه.

-4تقليــل نســبة الدعــاوى الــواردة لمحاكــم ديــوان
ا لمظا لــم .

المخرجات:

-5ربط الخدمات مع الجهات المختلفة.

 -7تنمية الموارد المالية.
-1وجود مبـــان تتنـــاسب مــــع طبيعــــة العمل القضائي.
-2رضــا منسوبــــي ديـــــوان المظالــم والمســتفيدين منــه عن
المبانــي.
-3تصمـــيم المبــــاني بمــا يتنـــاسب مــع المستـــجدات
والتطــورات المســتقبلية.

-6زيادة الوعي القضائي في المجتمع.
-7سهولة الحصول على المعلومة القضائية.
-8تقليل قضايا الغير ضد الوزارات.
المؤشر:
-1تعزيز العالقات التشاركية مع ( )5جهات حكومية.

-4بناء بصمة ذهنية متميزة.

-2تعزيز العالقات التشاركية مع ( )3جامعات سعودية.

-1رضا المستفيدين بنسبة .٪٨٠

المرحلــة الخامســة :تصميــم مؤشــرات األداء وأليــة
قيا ســها :

المؤشر:
-2البدء بإنشاء ( )3مباٍن للديوان خالل سنوات الخطة.
-3افتتاح ( )3محاكم إدارية في المحافظات.
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الهــدف الخامــس :تعزيــز العالقــات التشــاركية ورفــع
الوعــي القضائــي:

وفــي هــذه المرحلــة وبهــدف قيــاس مــدى نجــاح الديــوان فــي
تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية تــم تصميــم مؤشــرات أداءٍ
متوافقــة مــع طبيعــة المهــام واإلجــراءات المحــددة لــكل

مبــادرة وهــدف مــن األهــداف االســتراتيجية ،مــع االعتمــاد
فــي تحديدهــا علــى المخرجــات المتوقعــة لــكل هــدف مــن
تلــك األهــداف.
المرحلــة السادســة :إصــدار مشــروع اســتراتيجية الديــوان
1442-1437هـــ ( )2020واعتمادهــا مــن اإلدارة العليــا:
لقــد تــــم االنـتـهـــاء مـــن اسـتـراتيجيـــة ديـــوان المظــالـــم
1442-1437هـــ ( )2020والخطــط التشــغيلية لهــا بتاريــخ
1437/9/20هـــ ،وبـعـرضـــها علـــى لجـــنة التطـــوير اإلداري
المشــكلة بإشــراف رئيــس ديــوان المظالــم  ،وبرئاســة
نائــب الرئيــس  ،وعضويــة عــدد مــن قيــادات الديــوان،
قــررت اللجنــة التوصيــة بإجازتهــا ،والبــدء بالعمــل بمــا
تضمنتــه بتاريــخ 1437/10/26هـــ ،وبعــرض مــا يتعلــق
منهــا بالشــق القضائــي علــى مجلــس القضــاء اإلداري قــرر
إجازتهــا وتفويــض رئيــس ديــوان المظالــم لتنفيــذ مــا ورد
فيهـــا ،فصــدر القــرار رقــم ( )151لعــام 1437هـــ باعتمــاد
اســتراتيجية ديــوان المظالــم 1442-1437هـــ ( ،)2020وبــدأ
العمــل بهــا مــن تاريــخ 1437/10/26هـــ.
المبحــث الثالــث  :المنجــزات الحاليــة لديــوان المظالــم فــي
إطــار تنفيــذ خطتــه االســتراتيجية
تبقــى الخطــط االســتراتيجية مهمــا انســجمت وتناغمــت
أهدافهــا مرهونــة فــي نجاحهــا وتحقيقهــا لمــا يصبــو إليــه
راســمها بحســن التنفيــذ وانتظامــه لكــي تصبــح تلــك
الخطــط واقعــً ملموســً يمكــن قيــاس مــدى نجاحــه
ونفعــه.
مــن هنــا حــرص ديــوان المظالــم عنــد صياغتــه لخطتــه
االســتراتيجية وأهدافهــا ومبادراتهــا أن تكــون مربوطــة
بمســا ٍر زمنــي محــدد مــن خاللــه يتابــع المســؤول مــدى
النجــاح المتحقــق فــي الوصــول للغايــات وتحقيــق الــرؤى
بمــا يضمــن إنجــاز الرســالة المتغ ّيــاة مــن وضــع الخطــة
االســتراتيجية.
فكان للديوان هنا:
1ـ مسار زمني لكل هدف ومبادرة .
2ـ مســار واقعــي بتحقيــق عــد ٍد مــن المنجــزات جـ ّراء تنفيــذ
هــذه الخطــة وفــق جدولهــا وبحســب عناصرهــا .وهــو مــا

ســيتم الحديــث عنــه فــي الجــزء التالــي .
ـ المســار الواقعــي بتحقيــق عــد ٍد مــن المنجــزات جــ ّراء
بــدء تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية لديــوان المظالــم وفــق
جدولهــا وبحســب عناصرهــا :
ففــي إطــار ســعي ديــوان المظالــم لجعــل خطتــه
االســتراتيجية  2020علــى أرض الواقــع ،قــام برســم وتحديــد
عــدد مــن األهــداف والمبــادرات ،مــع ربطهــا بجــدول زمنــي
لقيــاس مــدى تحققهــا وكيفيــة ذلــك .
فمــن خــال هــذه اآلليــة ومــن خــال فــرق العمــل المختصــة
والمرتبطــة باللجنــة اإلشــرافية العليــا علــى تنفيــذ خطــة
ديــوان المظالــم االســتراتيجية والتــي تتحقــق وتراقــب
مــدى التنفيــذ وجودتــه  ،تمكــن الديــوان مــن تحقيــق عــد ٍد
مــن المكتســبات المرســومة فــي خطتــه االســتراتيجية،
بجعلهــا واقعــً ملموســً .
ويمكــن عــرض هــذه المنجــزات مــن خــال هــذا المســار
وفــق الترتيــب التالــي :
الهــدف األول :تقليــص أمــد التقاضــي مــع تحقيــق جــودة
عاليــة:
وفــي إطــار الســعي لتحقيــق مبــادرات هــذا الهــدف ووفــق
الجــدول الزمنــي ،قــام ديــوان المظالــم بتنفيــذ عــد ٍد مــن
المبــادرات الراميــة إلــى تحقيــق هــذا الهــدف ومنهــا:
القــرار ( )111لعــام  1438والخــاص بتقليــص أمــد التقاضــي
فــي المنازعــات التجاريــة  :وهــو قــرار صــادر عــن رئيــس
ديــوان المظالــم للعــام المنصــرم 1438هـــ لتحقيــق غايــة
اســتراتيجية ،وهــي تقليــص أمــد التقاضــي بعدالــة ؛ حيــث
تضمــن القــرا ُر عــددًا مــن البنــود التــي تأتــي ضمــن الهــدف
األول الســتراتيجية ديــوان المظالــم  2020والمتوازيــة مــع
رؤيــة المملكــة  ٢٠٣٠؛ بتقليــص أمــد التقاضــي مــع تحقيــق
تضمــن القــرار تحديــد مــدة الجلســة
جــودة عاليــة  ،حيــث ّ
األولــى للدعــوى التجاريــة بمــا ال يتجــاوز  ٢٠يومــً مــن تاريــخ
القيــد  ،كمــا تضمــن القــرار التحقــق فــي الجلســة األولــى
مــن الجوانــب الشــكلية للدعــوى ؛ مــن حيــث القبــول
واالختصــاص  ،كمــا نظــم القــرار الجلســات عــن طريــق
قصــر تأجيــل الجلســة علــى ســبب يســتدعي ذلــك  ،وأال
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تأجــل لــذات الســبب  ،وتحديــد الحــد األعلــى لتأجيــل نظــر
الدعــوى بمــا ال يتجــاوز ثــاث جلســات للمرافعــة  ،وتضمــن
القــرار أيضــً تطبيــق عــدد مــن المبــادرات التــي تســتهدف
تخفيــف األعبــاء اإلداريــة عــن القاضــي بإســناد بعــض
اإلجــراءات إلــى اإلدارة المختصــة فــي المحكمة ومــن
أهمهــا :تبليــغ المدعــى عليــه عــن طريــق إدارة الدعــاوى،
وإيــداع مذكــرة الدفــاع األولــى لديهــا ،وتطبيــق إجــراء
تبــادل المذكــرات بيــن األطــراف مــع تحديــد عــدد مــرات
تبادلهــا ومددهــا ،مــع ربــط هــذه اإلجــراءات فــي حينــه
بمؤشــرات قيــاس األداء فــي ديــوان المظالــم والمرتبطــة
بــإدارة التفتيــش القضائــي؛ بمــا يضمــن تطبيقهــا علــى الوجــه
األمثــل وبمــا يحقــق الغايــة منهــا.
اســتحداث عــدد مــن الدوائــر القضائيــة :وفــي هــذ الصــدد
قــام ديــوان المظالــم ممثـ ًا بمجلــس القضــاء اإلداري وبمالــه
مــن اختصــاص فــي هــذا الشــأن بإصــدار عــدد مــن القــرارات
تضمنــت اســتحداث عــد ٍد مــن الدوائــر القضائيــة بمختلــف
محاكــم ديــوان المظالــم لمواكبــة متطلبــات اإلنجــاز فــي
عمليــة التقاضــي لتحقيــق الرؤيــة المنشــودة وهــي (العدالــة
الناجــزة) ،فمــن خــال اســتحداث هــذه الدوائــر بحســب
االحتيــاج تكــون وتيــرة العمــل القضائــي أســرع وأدق فــي
مواعيــد الجلســات والفصــل فــي الخصومــات.
الدائــرة النموذجيــة :حيــث أصــدر رئيــس ديــوان المظالــم
رئيــس مجلــس القضــاء قــرارًا يقضــي بتطبيــق تجربــة
المحكمــة النموذجيــة علــى بعــض محاكــم ديــوان
المظالــم ،وذلــك تأكيــدًا لرؤيــة الديــوان حيال البــدء بالترافع
اإللكترونــي أمــام عمــوم محاكمــه مــن خــال تنفيــذ
مقتضــى المــادة  ١١ / ١مــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان
المظالــم ،وبــدأ تطبيــق ذلــك فــي المحكمــة اإلداريــة بعرعــر
مــع االســتمرار فــي تطبيقــه علــى الدائرتيــن المشــكلتين
فــي مكــة المكرمــة والدائــرة اإلداريــة الثانيــة فــي المحكمــة
اإلداريــة فــي بريــدة فــي جميــع الدعــاوى التــي تنظرانهــا وفــق
آليــة محــددة ،وذلــك بــأن حـ ّدد مواعيــد جلســات أســبوعية
مســتقلة عــن مواعيــد جلســات الدائــرة ال تزيــد المــدة
بيــن الجلســات عــن أســبوعين ،علــى أن ينتهــي تحضيرهــا
فــي مــدة ال تتجــاوز شــهرين فــي دعــاوى إلغــاء القــرارات
اإلداريــة أو ثالثــة أشــهر فــي دعــاوى التعويــض أو أربعــة
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أشــهر فــي دعــاوى العقــود اإلداريــة ،وإذا لــم تكــف هــذه
المــدة فللمحضــر بعــد موافقــة الدائــرة طلــب تمديدهــا مــرة
واحــدة فقــط بمــا ال يتجــاوز نصــف مدتهــا المقــررة ،وعنــد
إتمــام التحضيــر تحــدد جلســة للحضــور أمــام الدائــرة علــى
أن يقــدم المحضــر تقريــره عــن القضيــة لرئيــس الدائــرة
واألعضــاء فقــط قبــل ذلــك ،وللدائــرة فــي الجلســة المحددة
قفــل بــاب المرافعــة والحكــم إذا كانــت القضيــة صالحــة
للحكــم فيهــا أو تحديــد موعــد الســتكمال جوانبهــا.
ومــن خــال التجربــة ومــا ظهــرت بــه مــن نتائــج إيجابيــة فإنــه
جــا ٍر العمــل علــى تعميــم تطبيقهــا علــى جميــع الدوائــر
القضائيــة.
قواعــد االســتعانة بالخبــراء وتحديــد أتعابهــم أمــام
محاكــم ديــوان المظالــم :
ففــي إطــار ســعي ديــوان المظالــم إلــى تعزيــز العمــل
اإلجرائــي المســاند للعمــل الموضوعــي للدوائــر القضائيــة
فقــد أصــدر مجلــس القضــاء اإلداري فــي البنــد (أو ًال) مــن
محضــر جلســته رقــم ( )٩وتاريــخ ١٤٣٨ /٣ /٢٣هـــ قــرارًا
بالموافقــة علــى قواعــد االســتعانة بالخبــراء وتحديــد
أتعابهــم أمــام محاكــم ديــوان المظالــم ،مكونــة مــن
إحــدى وأربعيــن مــادة ُت ّ
نظــم هــذا األمــر ،بمــا يعيــن القضــاة،
ويرتــب عمــل الخبــرة أمامهــم ،ويرتــب للخبــراء عملهــم
أمــام الدوائــر القضائيــة .
وتعــد هــذه القواعــد  ،ومــا نظمتــه مــن محتــوى مهــم فــي
الشــأن القضائــي؛ األولــى مــن نوعها علــى المســتوى المحلي؛
إعمــا ًال لمقتضــى المــادة  ٢٠مــن نظــام المرافعــات أمــام
ديــوان المظالــم ،ومــا قررتــه بهــذا الخصــوص مــن تكليــف
المجلــس بإصــدار قواعــد خاصــة باالســتعانة بالخبــراء
وتحديــد أتعابهــم ،بمــا يضبــط اإلجــراءات ،ويســهم فــي
تحديــد المهــام؛ بمــا ينعكــس علــى ســامة مقتضيــات
نظــر القضايــا ،وعدالــة اإلجــراءات وســرعتها ،ويخــدم
ســامة وســرعة الفصــل فــي القضيــة؛ استشــعارًا لألهميــة
الكبــرى لعمــل الخبيــر ودوره فــي توضيــح مــا يخفــى علــى
المحكمــة .وقــد شــملت موادهــا آليــة اختيــار الخبيــر ،ومــن
يحــق لهــم القيــام بذلــك :وهــم الخبــراء المرخصــون أو
الخبــرة المتوافــرة لــدى الجهــات الحكوميــة .كمــا وضحــت

ـداء مــن طلــب المحكمــة ذلــك ثــم
قواعــد نــدب الخبيــر ابتـ ً
منطــوق قــرار النــدب مــن المحكمــة ،ومــا يجــب أن يتضمنــه
مــن بيانــات تتعلــق بتحديــد المهمــة تحديــدًا دقيقــً وتوضيــح
الصالحيــات الممنوحــة للخبيــر والتاريــخ المحــدد إليداعــ ِه
التقريــر بمــا ال يتجــاوز  ٤٥يومــً ،ومــن يتحمــل التكاليــف
المبدئيــة ألتعــاب الخبيــر .كمــا تضمنــت أحــوال رد الخبيــر،
وبينــت أيضــً أحــكام مباشــرته لمهامــه والتزاماتــه
ً
مؤكــدة أن الخبيــر ينفــذ المهمــة بنفســه إذا
وصالحياتــه،
ً
كان النــدب لشــخصه ،موضحــة أنــه يبــدأ مهمتــه خــال ١٥
يومــً مــن تاريــخ اســتالمه صــورة قــرار النــدب ،مــع التأكيــد
علــى وجــوب التــزام الخبيــر بســرية المعلومــات والبيانــات
التــي اطلــع عليهــا بســبب مهمتــه أو أثنــاء تنفيذهــا ،وأال
يفشــي شــيئًا منهــا ولــو بعــد انتهــاء ندبــه ،ونظمــت أيضــً
محاضــر األعمــال وتقريــر الخبــرة ومــا يتضمنانــه مــن بيانــات،
مؤكـ ً
ـدة أن الخبيــر بعــد اكتمــال عملــه يــودع التقريــر لــدى
إدارة الدعــاوى واألحــكام بالمحكمــة .وشــملت أيضــً
أحــكام الخبــرة بــدون تقريــر ،وهــي التــي تطلبهــا المحكمــة
إلبــداء الــرأي فــي مســألة فنيــة أو لمعاينــة الشــيء المتنــازع
فيــه .مب ّينــ ًة آليــة الرقابــة علــى أعمــال الخبيــر وحجيتهــا،
ً
مانحــة للمحكمــة مهمــة دعــوة الخبيــر ومناقشــته فــي
تقريــره وإعــادة المهمــة إليــه ،وأيضــً تــزوده بمــا أبــداه
الخصــوم مــن مالحظــات علــى تقريــره .وأفــردت عــددًا مــن
المــواد عــن آليــة تقديــر األتعــاب والمصروفــات.
الموافقــة الســامية علــى هيكلــة ديــوان المظالــم  :ففــي
إطــار الدعــم الكريــم مــن القيــادة الحكيمــة لمرفــق
القضــاء اإلداري ،ودعــم كل مــا مــن شــأنه تحديــث البيئــة
القضائيــة بمــا يتواكــب والعمــل الحديــث  ،فقــد صــدر األمــر
الملكــي الكريــم المــؤرخ فــي 1438 /6 /18هـــ بالموافقــة
علــى هيكلــة ديــوان المظالــم التنظيميــة والتــي جــاءت
متســقة مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة لعمــل الديــوان
وفــق رؤاه وتوجهاتــه المعتمــدة مــن المقــام الســامي،
والتــي ســارت علــى نهجهــا خطتــه االســتراتيجية .2020
حيــث اشــتملت الهيكلــة الجديــدة لديــوان المظالــم علــى
وجــود نائبيــن للرئيــس وهمــا :نائــب رئيــس ديــوان المظالــم
للشــؤون القضائيــة ،ونائــب رئيــس ديــوان المظالــم
للشــؤون التنفيذيــة .كمــا شــملت الهيكلــة ارتبــاط مكتــب

الشــؤون الفنيــة بمكتــب رئيــس ديــوان المظالــم مباشــرة،
وكــذا مركــز دعــم القــرار ،وإدارة المراجعــة الداخليــة،
و َر َبــط الهيــكل التنظيمــي دائــرة التأديــب بمجلــس القضــاء
اإلداري ،باإلضافــة إلــى األمانــة العامــة للمجلــس ،ومــا يرتبــط
بهــا مــن إدارة شــؤون المجلــس وإدارة اللجــان ،كمــا
ترتبــط إدارة التفتيــش القضائــي برئيــس مجلــس القضــاء
اإلداري .وتنــاول التنظيــم الهيكلــي رئاســات المحاكــم
ـداء مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا ،ومــا يرتبــط بهــا مــن
ابتـ ً
مكتــب رئيــس المحكمــة ،والهيئــة العامــة للمحكمــة،
وإدارة الدراســات والبحــوث ،وكذلــك محاكــم االســتئناف
اإلداريــة ،والمحاكــم اإلداريــة ،وتكويــن مكتــب فنــي
بهمــا ،وكــذا مــا جــاء فيهــا مــن إدارة ألمانــات الســر،
والــذي يعمــل الديــوان عليهــا بطريقــة علميــة ألن تكــون
أمانــات ســر موحــدة ،وكــذا إدارة قاعــات الجلســات تتولــى
تهيئــة قاعــات الجلســات ،وإخراجهــا مــن مهــام الدوائــر
القضائيــة ،كل ذلــك جــاء بمــا يعــزز آليــة العمــل فــي الجهــاز
القضائــي ،ويســهم فــي تقليــص أمــد المعامــات مــن خــال
وجــود هيكلــة تنظيميــة واضحــة المعالــم .
نقــل القضــاء التجــاري إلــى وزارة العــدل  :فإنفــاذًا لمــا نصــت
عليــه آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان
المظالــم الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم (م)78/
وتاريــخ 1428/09/19هـــ فــي (القســم األول /ثامنــا )6/مــن
ســلخ الدوائــر التجاريــة ودائــر التدقيــق التجاريــة التابعــة
للديــوان بقضاتهــا ومعاونيهــم ووظائفهــم إلــى المحاكــم
التجاريــة ومحاكــم االســتئناف ،ومــا قضــى بــه األمــر الملكي
الكريــم البرقــي رقــم ( )10827وتاريــخ 1438/3/3هـــ ،مــن
الموافقــة علــى تأجيــل ســلخ القضــاء التجــاري مــن ديــوان
المظالــم إلــى القضــاء العــام مــدة ســنة حتــى 1439/1/1هـــ.
وعمــ ًا بمــا تضمنتــه الوثيقــة المنظمــة لســلخ الدوائــر
التجاريــة ودوائــر االســتئناف التجاريــة التابعــة
لديــوان المظالــم إلــى القضــاء العــام الموقعــة بتاريــخ
1437/6/13هـــ ،ومــا صــدر بــه قــرار مجلــس القضــاء اإلداري
فــي جلســته (1438/27هـــ) بشــأن ســلخ القضــاء التجــاري،
فقــد قــام ديــوان المظالــم بإصــدار عــدد مــن القــرارات
ـال ،والتنســيق مــع
وتشــكيل فــرق عمــل علــى مســتوى عـ ٍ
وزارة العــدل والمجلــس األعلــى للقضــاء لتنفيــذ مــا قضــت
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بــه األوامــر الكريمــة والقــرارات ،فتــم تشــكيل لجنــة عليــا
لإلشــراف علــى ســلخ القضــاء التجــاري مــن ديــوان المظالــم
إلــى القضــاء العــام لإلشــراف العــام علــى تنفيــذ آليــة ســلخ
القضــاء التجــاري مــن ديــوان المظالــم للقضــاء العــام
بالشــكل المناســب ،وتذليــل جميــع العقبــات التــي قــد تؤثــر
علــى عمليــة الســلخ أو علــى جــودة وحســن ســير العمــل
أثنــاء تلــك الفتــرة ،وشــكلت هــذه اللجنــة تحــت إشــراف
معالــي رئيــس ديــوان المظالــم رئيــس مجلــس القضــاء
اإلداري ،حيــث أنهــت هــذه اللجنــة كافــة المهــام المطلوبــة
منهــا بنهايــة العــام الهجــري المنصــرم ،وتــم إعــان نجــاح
نقــل القضــاء التجــاري مــن مظلــة ديــوان المظالــم إلــى
مظلــة وزارة العــدل فــي زمـ ٍـن لــم يتجــاوز  8أشــهر تقريبــً.
وفــي هــذا الصــدد وألجــل إنجــاز هــذه المهمــة  ،قــام ديــوان
المظالــم بعــدد مــن الخطــوات واإلجــراءات التــي ســبقت
نقــل القضــاء التجــاري إلــى وزارة العــدل حســب مــا نــص
عليــه نظــام القضــاء ،حيــث تــم تجهيــز مبانــى متكاملــة
لتكــون مقــارًا للمحاكــم التجاريــة بالريــاض وجــدة والدمــام
 ،وتــم نقــل القضــاة والموظفيــن والمســتخدمين العامليــن
فــي القضــاء التجــاري مــن مــاك ديــوان المظالــم إلــى مــاك
وزارة العــدل ،مــع التجهيــزات الالزمــة للبنــى التحتيــة
واألنظمــة اإللكترونيــة ونقــل البيانــات مــع ربطهــا بالداتــا
ســنتر .
الهدف الثاني :التحول اإللكتروني ألعمال ديوان المظالم
اعتمــد ديــوان المظالــم فــي اســتراتيجيته التحــول
ـدف
اإللكترونــي فــي األعمــال والخدمــات واإلجــراءات كهـ ٍ
اســتراتيجي مربــوط بزمــن تنفيــذي لــكل مبــادرة مــن
مبادراتــه فــي هــذا الشــأن ،وقــد تحقــق -وهلل الحمــد -فــي
ظــل العمــل الــدؤوب للجــان المعنيــة ،ووفــق التراتيــب
المرســومة عــدد مــن المنجــزات المحــدد لهــا مســار زمنــي
مع ّيــن ،ومــن ذلــك:
بوابــة (نظــام ُمع ِيـ ْـن) :وهــو نظــام قضائــي إلكترونــي يجمــع
للمســتخدم الخدمــات القضائيــة فــي بوابــة واحــدة  ،ويحوي
ثالثــة محــاور رئيســية تتمثــل فــي:
ـ نظــام إدارة القضايــا :حيــث يقــوم نظــام إدارة القضايــا
بتوثيــق جميــع إجــراءات العمليــة القضائيــة فــي جميــع

36

مراحلهــا بدايــة مــن قيدهــا لــدى المحكمــة وحتــى حفظهــا
فــي األرشــيف مــرورًا بجميــع المراحــل القضائيــة إلكترونيــً
.
ـ البوابــة الداخليــة :فيمــا يقــدم نظــام « ُمع ِيـ ْـن « اإللكترونــي
عبــر البوابــة الداخلية المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا
المســتخدم الداخلــي مــن نظــام القضايــا مثــل :المؤشــرات
والبيانــات وشاشــات االســتعالم ،كمــا تحتــوي علــى
الخدمــات االلكترونيــة التــي يحتــاج إليهــا القضــاة ،وكذلــك
بعــض الخدمــات األخــرى المســاندة لمتخــذي القــرار.
ـ البوابــة الخارجيــة :فــي حيــن يقــدم نظــام « ُمع ِيـ ْـن « عبــر
البوابــة الخارجيــة المعلومــات التي يحتاج إليها المســتخدم
الخارجــي مــن النظــام القضايــا ،كحالــة الدعــوى ،واالطــاع
علــى الحكــم الصــادر فيهــا ،وبعــض المعلومــات التفصيليــة
األخــرى تيســيرًا علــى المتقاضيــن بتمكينهــم مــن االطــاع
بالقــدر الــازم -علــى ســير قضاياهــم إلكترونيــً.البوابــة اإللكترونيــة :وهــي الموقــع الرســمي لديــوان
المظالــم علــى االنترنــت  ،-والواجهــة الرســمية
 ، http://www.bog.gov.saوتقــ ّدم البوابــة عــددًا مــن
الخدمــات التفاعليــة والمعلومــات التفصيليــة  ،وفــق خريطة
مح ّدثــة للموقــع  ،تضــم باإلضافــة لخدمــات معيــن القضائيــة
اإللكترونيــة عــددًا مــن الخدمــات التفاعليــة األخــرى
والبيانيــة ومؤشــرات األداء  ،كمــا تضــم جميــع مدونــات
األحــكام القضائيــة لمحاكــم ديــوان المظالــم ،وعــددًا مــن
المعلومــات الموضوعيــة التــي جــرى تصميمهــا بمــا يتناســب
مــع هويــة الديــوان لتعكــس واقــع العمــل وخطــط التطــور
 ،وإضافــ ًة للمحتــوى المتخصــص جــرى إطــاق النســخة
االنجليزيــة مــن هــذه البوابــة امتــدادًا لتوســيع نطــاق رفــع
الوعــي القضائــي لعمــوم المســتفيدين والمهتميــن  ،لكــي ال
يقــف حاجــز اللغــة عائقــً أمــام االطــاع والمعرفــة بخدمات
جهــاز القضــاء االداري بالمملكــة ثــم وخدمــات بوابتــه
اإللكترونيــة  ،وذلــك فــي ظــل التطــور التقنــي والمعرفــي
الــذي يســعى إليــه الديــوان  ،هــذه البوابــة اإللكترونيــة لديــوان
المظالــم جــرى تصميمها وتطويرهــا وفــق أحــدث التقنيــات
والمعاييــر العالميــة واالشــتراطات األمنيــة .
نظــام االتصــاالت اإلداريــة :وفــي هــذا اإلطــار قــام ديــوان

المظالــم بإطــاق نظــام االتصــاالت اإلداريــة بتحديثــه الجديد
والــذي يحــوي عــددًا مــن الخدمــات المعنيــة بترتيــب وتنظيــم
المعامــات الصــادرة والــواردة ســواء الداخليــة منهــا أو
الخارجيــة  ،وإجــراء مــا يلــزم عليهــا فــي بيئــة إلكترونيــة
آمنــة تحقــق الجــودة وســرعة اإلنجــاز ودقــة المتابعــة .

الخدمــات القضائيــة ثــم إدخــال رقــم هويــة المســتخدم
وكلمــة المــرور ثــم إدخــال رمــز التحقــق المرســل علــى
الجــوال المســجل فــي النظــام ،وبعــد نجــاح عمليــة
التســجيل تظهــر (للمســتخدم) جميــع الخدمــات ومــن
ضمنهــا خدمــة (مواعيــدي).

خدمــة تقديــم الدعــوى إلكترونيــً :وفــي إطــار التحــول
اإللكترونــي للخدمــات القضائيــة وتمهيــدًا للترافــع
اإللكترونــي صدر قــرار رئيــس ديــوان المظالــم ببــدء تقديــم
الدعــوى إلكترونيــً أمــام محاكــم الديــوان ،حيــث يبــدأ
تطبيقــه تدريجيــً علــى الدعــاوى التجاريــة  ،ثــم جــرى إطالقــه
فــي الدعــاوى اإلداريــة.

خدمــة قضايــاي :وهــي خدمــة إضافيــة متميــزة للمســتخدم
الخارجــي؛ تتيــح ألطــراف الدعــوى أو الممثــل فيهــا عــرض
الخاصــة بــه وتفاصيلهــا إلكترونيــً.
بيانــات جميــع الدعــاوى
ّ
وتعــد خدمــة «قضايــاي» من سلســلة الخدمــات اإللكترونية
«معيــن» اإللكترونــي  ،والــذي يهــدف
التــي يقدمهــا نظــام ُ
وتيســر
للوصــول إلــى الترافــع اإللكترونــي فــي نهايــة خطتــه.
ّ
هــذه الخدمــة حصــول أطــراف الدعــاوى علــى بياناتهــم
القضائيــة وتفاصيلهــا دون الحاجــة إلــى مراجعــة المحكمة،
ومــن أهــم مــا يميــز الخدمــة إتاحــة البحــث عــن الدعــاوى
بمحــ ّددات بحــث مختلفــة ،وأيضــً إمكانيــة االطــاع علــى
تفاصيــل وبيانــات الدعــاوى ،إضافــة إلــى إمكانيــة إظهــار
بيانــات الدعــاوى المفصــول فيهــا .

وتتيــح هــذه الخدمــة لطالــب قيــد الدعــوى؛ تقديــم طلبــات
القيــد إلكترونيــً وفقــً للمــواد واإلجــراءات النظاميــة،
والقواعــد المرســومة فــي الخدمــة ،وذلــك دون الحاجــة
إلــى مراجعــة المحكمــة .وتمتــاز خدمــة تقديــم الدعــوى؛
بتوفيــر الوقــت والجهــد فــي تقديــم طلبــات قيــد الدعــوى،
واالســتغناء عــن مراجعــة المحكمــة حتــى موعــد الجلســة
األولــى ،إضافــة إلــى إمكانيــة إرفــاق مســتندات الدعــوى
كافــة دون الحاجــة إلــى مراجعــة المحكمــة ،وإمكانيــة
إقامــة الدعــوى ســواء كان المســتخدم لنظــام ُمعيــن
أصيـ ًا أو وكيـ ًا ،إلــى جانــب ســرعة دورة العمــل بالمحاكــم
وعــدم تعطيــل األطــراف ،وتيســير إجــراءات مراجعــة
البيانــات المقدمــة مــن المدعيــن لقيــد الدعــاوى اإلداريــة
والتجاريــة.
خدمــة مواعيــدي :وهــي خدمــة مــن ضمــن خدمــات نظــام
«مع ِيـ ْـن» القضائــي اإللكترونــي حيــث تتيــح الخدمــة لطــرف
ُ
الدعــوى والممثــل فيهــا عــرض مواعيــد جميــع الدعــاوى
وأماكنهــا ،حيــث يمكــن للجميــع البحــث عــن المواعيــد
بمحــددات مختلفــة باإلضافــة الــى إمكانيــة االطــاع علــى
تفاصيــل وبيانــات الموعــد ،وإمكانيــة تصديــر البيانــات
المســتعلم عنهــا بصيغــة  Excelأو  ،PDFكمــا تتيــح
الخدمــة إمكانيــة إخفــاء أو إظهــار المواعيــد الســابقة
لتاريــخ البحــث بشــرط تســجيل الدخــول علــى نظــام معيــن
مفعــل مــن خــال عــدة خطــوات تتمثــل فــي
بحســاب ّ
الدخــول علــى الرابــط األساســي لنظــام معيــن ثــم اختيــار

خدمــة تســجيل المحاميــن :وهــي خدمــة تتيــح تســجيل
(معيــن) اإللكترونيــة ،حيــث
المحامــي فــي بوابــة خدمــات ُ
تــم إتاحــة هــذه الخدمــة ليتمكــن المحامــون من االســتفادة
مــن الخدمــات الخاصــة بهــم بــكل يســر وســهولة ،ودون
حاجــة إلــى مراجعــة المحكمــة ،والتــي تأتــي متكاملــة
إلكترونيــً مــع بيانــات المحاميــن لــدى وزارة العــدل،
والتحقــق مــن ســريان رخصــة المحامــاة آليًا عند التســجيل،
باإلضافــة إلــى التفعيــل .وتتيــح للمحامــي بعــد تســجيله إدراج
بياناتــه ورخصتــه تلقائيــً فــي الدعــاوى والطلبــات الجديــدة
المقدمــة منــه دون حاجــة إلــى تكرارهــا عنــد تقديــم كل
دعــوى وطلــب ،كمــا أنهــا تتميــز بتنبيــه الدوائــر القضائيــة
علــى الــوكالء مــن غيــر المحاميــن الذيــن يترافعــون فــي
أكثــر مــن ثــاث دعــاوى بمــا يخالــف نظــام المحامــاة .وهــذه
الخدمــة تعــد تمهيــدًا إلطــاق خدمــات خاصــة بالمحامــي،
مثــل إدارة دعــاوى الموكليــن ،وإتاحــة تســجيل كافــة
بياناتهــم ،لتســهيل اســتخدامها فــي الدعــاوى والطلبــات
التــي يقدمهــا المحامــي بالوكالــة عنهــم ،علمــً بأنــه ســيتم
تعديــل نــوع حســابات مســتخدمي نظــام معيــن مــن
المحاميــن والمحاميــات الحالييــن آليــً عــن طريــق التكامــل
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اإللكترونــي مــع وزارة العــدل ،كمــا يمكــن للمســتخدمين
الجــدد التســجيل فــي بوابــة نظــام معيــن ،واختيــار نــوع
المســتخدم (محامــي) واســتكمال خطــوات التســجيل .
الهــدف الثالــث :إيجــاد كــوادر مؤهلــة ونظــام أداء لديــوان
المظالــم:
وفــي ســبيل رفــع كفــاءة العمــل بشــقيه القضائــي واإلداري
اعتمــدت الخطــة االســتراتيجية لديــوان المظالــم تأهيــل
الكــوادر وإيجادهــا ،وتحديــد مؤشــرات دقيقــة لقيــاس أداء
ديــوان المظالــم  ،وذلــك مــن خــال :
رفــع الكفــاءة بالتدريــب لمــن هــم علــى رأس العمــل :
حيــث اهتــم ديــوان المظالــم ممثــ ًا فــي (إدارة التدريــب
والتطويــر) بالقيــام بمســح ودراســة لالحتيــاج التدريبــي
لقضــاة وموظفــي الديــوان فــي جميــع المحاكــم التابعــة
لــه ،ســواء للمحاكــم االبتدائيــة أو محاكــم االســتئناف أو
العليــا .وتــم بنــاء علــى هــذه المســح
المحكمــة اإلداريــة ُ
القيــام ببرامــج تدريبيــة متخصصــة لقضــاة الديــوان ،وكــذا
الحــال بالنســبة للموظفيــن.
إعــداد برامــج تدريبيــة متخصصــة  :وفــي ســبيل ذلــك اعتمــد
ديــوان المظالــم برنامجــه التدريبــي لقضــاة االســتئناف
وقضــاة المحكمــة اإلداريــة العليــا بمــا يفــي بمتطلبــات
العمــل الموضوعيــة واإلجرائيــة كمــا اعتمــد خطــة تدريبيــة
لقضــاة المحاكــم االبتدائيــة.
إيجــاد مؤشــرات أداء فعالــة :وذلــك إليجــاد نظــام دقيــق من
خاللــه يظهــر لمصــدر القــرار وصاحب الصالحية المؤشــرات
الدقيقــة لعمــل الجهــاز ونســبة إنجــازه ومــدى تحقــق تنفيــذ
القــرارات والخطــط والمبــادرات  ،كمــا تــم إتاحــة بعــض
هــذه المؤشــرات -والتــي تهــم المســتفيد مــن خدمــات
الديــوان  -علــى البوابــة اإللكترونيــة مــن خاللــه يمكنــه
االطــاع علــى منجــزات المحاكــم بشــكل دوري مح ـ ّدث .
مبان للديوان ومحاكمه:
الهدف الرابع :توفير ٍ
ـكل مناســب للخدمــة القضائيــة
تمثــل المقــار المع ـ ّدة بشـ ٍ
أولويــة عاليــة فــي التخطيــط االســتراتيجي لرؤيــة ديــوان
المظالــم الحديثــة ،حيــث اهتــم الديــوان بالمبانــي التابعــة
مــاق للخدمــة القضائيــة المقدمــة
لــه لتكــون علــى نحــ ٍو
ٍ
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وبشــكل يليــق بمرفــق القضــاء .
وفــي إطــار هــذا الهــدف ســعى ديــوان المظالــم لتحقيــق
المكتســبات التاليــة :
اســتئجار وتجهيــز أحــدث المبانــي :قــام ديــوان المظالــم
باســتحداث وتجهيــز عــدد مــن المبانــي لتكــون مقــار
لديــوان المظالــم ومحاكمــه ،منهــا :
ـ المقــر الجديــد لرئاســة ديــوان المظالــم واإلدارات التابعــة
لهــا علــى طريــق الملــك خالــد.
العليــا .
ـ مقــر المحكمــة اإلداريــة ُ
اإلداريــة بجــدة.

ـ مبنــى المحكمــة

ـ مقــار الدوائــر التجاريــة بالريــاض وجــدة والدمــام .
محكمــة وادي الداوســر .

ـ

تجهيــز المبانــي بالبنيــة التحتيــة (التقنيــة) :حيــث تــم تجهيــز
هــذه المبانــي بالبنيــة التحتيــة التقنيــة المناســبة مــن مراكــز
البيانــات ( )Datacenterوالربــط الشــبكي التقنــي بيــن
محاكــم الديــوان ،والربــط االحتياطــي فــي حــال الحاجــة
إليــه ،بحيــث تعمــل جميــع المبانــي فــي بيئــة إلكترونيــة
موحــدة وآمنــة.
الهــدف الخامــس :تعزيــز العالقــات التشــاركية ورفــع
الوعــي القضائــي:
لــم تكــن الجهــات األخــرى المســاندة والمعاونــة لمســيرة
التطــور بمنــأى عــن رؤيــة ديــوان المظالــم المســتقبلية
مــن ناحيــة تعزيــز العالقــات التشــاركية بمايعــود بالنفــع
والمصلحــة العامــة .كمــا أن مســؤولية الجهــاز القضائــي
فــي تقديــم رســالته برفــع الوعــي القضائــي لــدى عمــوم
المهتميــن كانــت حاضــرة فــي رؤيــة الديــوان المســتقبلية
كهدف اســتراتيجي
مــن خــال رســم رفع الوعــي القضائــي
ٍ
يســعى الديــوان لتحقيقــه مــن خــال عــد ٍد مــن المبــادرات،
أهمهــا :
تصنيــف ونشــر األحــكام :وحيــث إن التدويــن للنــوازل
والوقائــع القضائيــة حظــي بنصيــب وافــر مــن التدويــن
الفقهــي عبــر العصــور مــن علمائنــا األجــاء ،وإن كثيــ ًرا
مــن نــوازل الفقــه كان ميالدهــا ســاحات القضــاء ،فــكان

تدوينهــا ثــروة قضائيــة مســتندة إلــى أحــكام الشــريعة
اإلســامية واألنظمــة المرعيــة.
وال ريــب أن نشــر األحــكام يســاهم بشــكل فاعــل فــي
خدمــة المرفــق القضائــي بمــا يحــد مــن اإلطالــة فــي نظــر
القضايــا ،لكــون التدويــن يســهم فــي إيضــاح مــا اســتقر عليه
الحكــم فــي القضايــا ،إلــى جانــب اختصــار الوقــت وتخفيــف
الجهــد علــى ناظــر القضيــة ،ولمــا فــي ذلــك مــن تدعيــم
الوعــي الشــرعي والنظامــي ،وتحقيــق مبــدأ الشــفافية،
فضــ ًا عــن إضافــة الجوانــب التطبيقيــة للجهــات المعنيــة
بالبحــث الشــرعي والنظامــي وال ســيما الجهــات األكاديمية
والتدريبيــة وغيرهــا.
     ومــن هنــا نــص نظــام ديــوان المظالــم فــي المــادة ( )٢١على
تدويــن األحــكام القضائيــة ،مبي ًنــا إســناد هــذه المهمــة إلــى
مكتــب الشــؤون الفنيــة والمشــكل مــن عــدد مــن قضــاة
الديــوان ممــن لهــم بــاع وخبــرة ،والمدعــوم بالكفــاءات
البحثيــة والفنيــة.
وبنــاء علــى
فــكان تدويــن أحــكام ديــوان المظالــم
ً
المعطيــات الســابقة هدفــً اســتراتيجيًا ثابتــً فــي رؤيــة
الديــوان المســتقبلية بمــا يفــي باالحتيــاج ويكــون عونــً
للقاضــي والمتعامــل مــع الشــأن القضائــي بتدويــن الســوابق
القضائيــة .
وبفضــل اهلل تعالــى أصــدر ديــوان المظالــم عــددًا مــن
المجلــدات المرتبــة والمفهرســة وبطباعــة روعــي فيهــا
الجــودة والوضــوح لعــد ٍد كبيــر مــن أحكامــه القضائيــة
خــال العــام الهجــري المنصــرم تتضمــن مبــادئ وأحــكام
محاكــم الديــوان فــي جميــع تخصصاتــه:
مدونــة األحــكام والمبــادئ التجاريــة  ....لألعــوام -1407
1423هـــ
ـ مدونــة األحــكام والمبــادئ التجاريــة  ....لألعــوام -1424
1427هـ.
ـ مدونة األحكام والمبادئ  ....لعام 1432هـ.
ـ مدونة األحكام والمبادئ ....لعام 1433هـ.
ـ مدونة األحكام والمبادئ ....لعام 1434هـ.

ـ مدونة األحكام والمبادئ  ....لعام 1435هـ.
وهذا كله خالل عامين وهلل الحمد باإلضافة إلى ماسبقها
ويســعى الديــوان قريبــً إلصــدار مجموعــات أخــرى تتضمــن
مبــادئ وأحــكام محاكــم الديــوان فــي جميــع تخصصاتــه.
ورش العمل للتعريف بالخدمات:
ـ ورشــة عمــل تعريفيــة بالقــرار رقــم ( )111الخــاص بتقليــص
أمــد التقاضــي فــي المنازعــات التجاريــة  :ففــي إطــار تعزيــز
العالقــات التشــاركية مــع عمــوم المســتفيدين والمهتمين
ّ
نظــم ديــوان المظالــم ورشــة عمــل تعريفيــة عــن قــرار
رئيــس ديــوان المظالــم رقــم ( )111لعــام 1438هـــ  ،فيمــا
يتعلــق بتقليــص أمــد التقاضــي فــي الدعــاوى التجاريــة مــن
خــال المحــاور « المالمــح  ،المــدد  ،األهــداف « ،وذلــك فــي
القاعــة الكبــرى بمقــره الرئيســي فــي حــي الرائــد .و َب َّينــت
الورشــة التعريفيــة التــي تستـــهدف عمــوم المهتميــن
وأصحــاب االختصــاص بالشــأن القضائــي والحقوقــي،
مــن خــال أوراق العمــل المقدمــة مــن عــد ٍد مــن أصحــاب
الفضيلــة ،المالمــح والمضاميــن األساســية لقــرار تقليــص
المــدد
أمــد التقاضــي فــي الدعــاوى التجاريــة ،وكذلــك ُ
المشــمولة فيــه ،مــع إتاحــة الفرصــة للــرد علــى استفســارات
الحضــور والمهتميــن.
ـ ورشــة عمــل عــن «الخدمــات اإللكترونيــة للمحاميــن»
حيــث ّ
نظــم ديــوان المظالــم ورشــة عمــل بهــذا الخصــوص
المحاميــن ) ،
وذلــك تزامنــً مــع إطالقــه خدمــة ( تســجيل ُ
وذلــك فــي فنــدق الــدار البيضــاء جرانــد بجدة .وتأتي الورشــة
فــي إطــار الدعــم والتعريــف بالخدمــات ،وأيضــً تعزيــز
الشــراكة البنــاءة مــع المتعامليــن مــع أنظمــة الديــوان
مــن خــال االســتماع إلــى مالحظاتهــم ومقترحاتهــم
والعمــل علــى تحقيقهــا ،وذلــك تماشــيًا مــع خطــة ديــوان
المظالــم االســتراتيجية  2020التــي تضمنــت وضــع مبــادرات
تعنــى بتعزيــز التشــاركية ورفــع الوعــي القضائــي .وتناولــت
الورشــة عــد ًدا مــن المحاور منها :التعريف بخدمة تســجيل
للمحاميــن
المحاميــن ومزاياهــا ،والخدمــات المقترحــة ُ
ومقترحــات
المحامــاة ،ورصــد ُمالحظــات ُ
ومكاتــب ُ
الحضــور حيــال الخدمــة الحاليــة .كمــا جــرى خــال الورشــة
إتاحــة المجــال للحضــور بالمناقشــة ،وتقديــم المقترحــات،
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واالســتماع للمداخــات التحاوريــة واإلجابــة عنهــا ،وتبــادل
وجهــات النظــر المقترحــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات المنفــذة
للمحاميــن ،والخدمــات المقترحــة لمكاتــب المحامــاة ،بمــا
يخــدم ويعــزز مفهــوم العالقــات التشــاركية مــع الجهــات
المعنيــة بالعمــل القضائــي.
نشر الثقافة القانونية على منصات التواصل :
ولِ َمــا لوســائل التواصــل االجتماعــي مــن أهميــة وانتشــار
 ،فــإن ديــوان المظالــم كان حاضــرًا مــن خــال حســابه
الموثــق علــى تويتــر ،وحســابه علــى االنســتغرام ،وكــذا
قناتــه علــى اليوتيــوب ،وحســابه علــى تطبيــق الســناب
شــات ،ليقــدم لمتابعيــه أهــم التغطيــات لفعاليــات
ومناســبات الديــوان بمــا يحيــط المهتميــن بالمســتجدات
والتطــورات آخــذًا مســألة رفــع الوعــي القضائــي باألهميــة،
مــن خــال أهــم مبادراتــه فــي هــذا الشــأن وهــي :
مبــادرة #نشــر  :وهــي إحــدى مبــادرات خطــة ديــوان
المظالــم االســتراتيجية  2020وتقــوم فكرتهــا علــى
تبســيط عــد ٍد مــن القواعــد القضائيــة  ،واإلجــراءات
النظاميــة لعمــوم المهتميــن والمســتفيدين ،تســهي ًال لغيــر
المختــص بتفهــم مــا يعنيــه عنــد مراجعــة أو الترافــع أمــام
محاكــم الديــوان  ،كمــا تتضمــن توعيـ ًـة اجتماعيـ ًـة حيــال
بعــض اإلجــراءات القضائيــة والقانونيــة بكافــة مراحلهــا
ـاء بصــدور الحكــم
قبــل وأثنــاء رفــع القضيــة اإلداريــة وانتهـ ً
فيهــا وإجراءاتــه ،مــن ذلــك مث ـ ًا تصميــم المبــادرة الخاصــة
(بقواعــد إيــداع وتســليم الحكــم اإلداري واالعتــراض
عليــه) ،حيــث تضمنــت هــذه القواعــد رســمًا زمنيــً إجرائيــً
لمراحــل ســير ملــف القضيــة بعــد صــدور الحكــم االبتدائــي
فيهــا ،مــن انتقــال الملــف مــن الدائــرة مصــدرة الحكــم
إلــى إدارة الدعــاوى واألحــكام ،وأحــكام تســليم نســخة
الحكــم التنفيذيــة وغيــر التنفيذيــة ،وقواعــد االعتــراض
علــى الحكــم القضائــي الصــادر مــن ديــوان المظالــم .كمــا
تضمنــت المبــادرة خدمتيــن أخرييــن مهمتيــن :
األولــى :خدمــة نشــر األحــكام القضائية بتلخيــص وتصميم
خــاص مــع توضيــح للنتيجــة التــي توصــل إليهــا الحكم .
الثانيــة :خدمــة نشــر مبــادئ الديــوان ،بتوضيــح المبــدأ
القضائــي والمــادة التــي اســتند عليهــا والحكــم ورقمــه.
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اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم :
وفــي إطــار تعزيــز التشــاركية أهتــم ديــوان المظالــم
باالتفاقيــات والمذكــرات التفاهميــة لمــا لهــا مــن دور
مهــم فــي تنظيــم ودعــم العمــل الثنائــي والمشــترك بغيــة
الوصــول إلــى نتائــج إيجابيــة تخــدم الصالــح العــام  ،وفــي هــذا
اإلطــار قــام الديــوان بتوقيــع :
ـ اتفاقيــة التعــاون مــع ديــوان المظالــم العامــة بجمهوريــة
الســودان :فبحســب مــا قضــى بــه قــرار مجلــس الــوزراء مــن
تفويــض رئيــس ديــوان المظالــم بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون
فــي هــذا الشــأن قــام رئيــس ديــوان المظالــم بتوقيــع
اتفاقيــة تعــاون مــع معالــي رئيــس ديــوان المظالــم العامــة
بجمهوريــة الســودان .وذلــك لمــا تمثلــه هــذه االتفاقيــة
مــن تعزيــز عدلــي وتشــارك قضائــي إداري يعــود نفعــه
علــى المرفقيــن القضائييــن وعلــى عمــوم المســتفيدين
بمــا انتظمتــه بنودهــا مــن مــواد منظمــة لمســيرة التعــاون
بمختلــف أشــكاله العلميــة والمعرفيــة المتخصصــة
واإللكترونيــة والمعلوماتيــة ؛ مــن خــال االســتفادة مــن
األنظمــة التقنيــة المتقدمــة فــي هــذا الشــأن التــي قطــع
ديــوان المظالــم بالمملكــة شــوطًا كبيــرًا فيهــا  ،وتأتــي هــذه
المذكــرة لتمثــل تمهيــدًا لعمــل ثنائــي مشــترك بمــا يعــود
بالنفــع علــى البلديــن الشــقيقين فــي مجــال التعــاون العدلــي
وتعزيــز التشــارك بينهمــا .
ـ مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية :ففــي فــي إطــار تعزيــز جوانــب التعــاون بيــن
مؤسســات الدولــة وخصوصــً المختصــة بالجانــب العدلــي
والقضائــي قــام ديــوان المظالــم بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية فــي مجــال
التعليــم والتدريــب والتأهيــل والتطويــر ،حيــث تهــدف
مذكــرة التفاهــم هــذه إلــى التواصــل مــع الجهــات ذات
العالقــة ،وإنشــاء عالقــة مشــتركة بيــن الجهتيــن تســعى
مــن خاللهــا إلــى التعــاون فــي الجوانــب العلميــة والبحثيــة
والتدريبيــة وتبــادل الخبــرات الالزمــة.
ـ مذكــرة تفاهــم مــع مركــز التم ّيــز ألمــن المعلومــات
بجامعــة الملــك ســعود :حيــث وقــع ديــوان المظالــم
مذكــرة تفاهــم مــع مركــز التميــز ألمــن المعلومــات

بجامعــة الملــك ســعود ؛ وذلــك فــي مقــر مشــروع خــادم
الحرميــن الشــريفين لتطويــر مرفــق القضــاء اإلداري.
ً
رغبــة فــي التعــاون الب ّنــاء
ويأتــي توقيــع هــذه المذكــرة ؛
بيــن الديــوان ومركــز التميــز فــي المجــاالت ذات االهتمــام،
ً
متمثلــة فــي الجوانــب التدريبيــة والتأهيليــة واالستشــارية
والتوعويــة فــي مجــال أمــن المعلومــات .
ـ مذكــرة تفاهــم مــع الجامعــة الســعودية اإللكترونيــة:
حيــث ّ
وقــع ديــوان المظالــم مــع الجامعــة الســعودية
اإللكترونيــة بمقــر الجامعــة بالريــاض مذكــرة تفاهــم
بيــن الديــوان والجامعــة ،وذلــك فــي إطــار تعزيــز العالقــات
التشــاركية مــع الجهــات ذات العالقــة .وتهــدف المذكــرة
إلــى تقديــم خدمــات علــى مســتوى التعليــم الجامعــي فــي
بعــض البرامــج والتخصصــات المتاحــة لمنســوبي ديــوان
المظالــم ،والتعــاون فــي مجــال البحــث العلمــي والمشــاريع
البحثيــة واالســتفادة مــن الخبــرات واإلمكانيــات العلميــة
مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة الديــوان وأعضــاء هيئــة
التدريــس بالجامعــة والتعــاون الدائــم فــي إقامــة النــدوات و
المؤتمــرات العلميــة ذات التخصــص .وتضمنــت المذكــرة
االســتفادة مــن خبــرات الجامعــة فــي مجــال تصميــم
المحتــوى الرقمــي اإللكترونــي لبرامــج ديــوان المظالــم
التدريبــة والتأهيليــة التــي يتــم تقديمهــا لمنســوبيه ،فــي إطــار
برامجــه التدريبيــة ،عبــر اســتخدام التقنيــة فــي المجــاالت
العلميــة ،والعمــل علــى تنســيق وتنظيــم دورات تدريبيــة
دوريــة ونقاشــات علميــة.
خدمــة راســل :وهــي مــن الخدمــات المســتحدثة بغيــة
تعزيــز وتســهيل تواصــل العمــوم مــع رئيــس الجهــاز
مباشــرة ،بخصوصيــة وســرية تامــة .
حيــث تمكــن الخدمــة المســتفيدين مــن التواصــل المباشــر
مــع رئيــس الديــوان عــن طريــق رابــط الخدمــة (راســل) على
البوابــة اإللكترونيــة للديــوان ،وذلــك للتواصــل مــع رئيــس
الوسائط المرئية لديوان المظالم :
أعــ ّد ديــوان المظالــم وأنتــج عــددًا مــن الوســائط المرئيــة
لعمــوم المهتميــن  ،توضــح وتلخــص دور ديــوان المظالــم
ونشــأته واختصاصاتــه وبعــض الخدمــات الحديثــة التــي
أطلقهــا  ،وتشــمل هــذه الوســائط مــواد فيديــو  ،ومــواد

انفوجرافيــك  ،ومــواد موشــنجرافيك  .ويتــم نشــر هــذه
المــواد علــى قنــاة ديــوان المظالــم علــى اليوتيــوب وأيضــً
علــى حســابات الديــوان علــى مختلــف وســائل التواصــل
االجتماعــي .
الخاتمة
وبع ـ ُد ..فمــن خــال هــذا االســتعراض الشــامل لمنجــزات
ديــوان المظالــم مــن خــال تنفيــذه الســتراتيجيته المق ـ ّرة
بقــرار رئيــس الديــوان رقــم ( )151وتاريــخ 1437/10/29هـــ،
فــإن العديــد مــن المنجــزات المتتابعــة يعمـ ُـل الديــوان علــى
تحقيقهــا علــى أرض الواقــع مــن خــال واقــع عملــي يلمســه
الجميــع مــن منســوبي الجهــاز ومــن المتعامليــن معــه .
لقــد أخذنــا علــى عاتقنــا مســتعينين بــاهلل عــز وجــل ثــم
بالدعــم الســخي مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود  -أيــده اهلل بتوفيقــه -
ومــن ســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز  ,الوصــول بالخطــة
االســتراتيجية تنفيــذًا وتحقيقــً علــى أرض الواقــع إلــى
المــدى المرســوم لهــا مــن خــال العمــل الجــاد والتعــاون
المشــترك وفــق ضوابــط إداريــة وإجــراءات احترازيــة بغيــة
تحقيــق الوصــول بشــكل أفضــل وأنســب .
والتطويــر أيــً كان شــكله وطريقتــه البد أن يقتــرن به العديد
مــن الصعوبــات التنفيذيــة  ،وعنــد عزمنــا – بــإذن اهلل  -علــى
تنفيــذ هــذه الخطــة االســتراتيجية أخــذًا فــي االعتبــار هــذه
الصعوبــات مــن خــال مــا رســم فــي الخطــة مــن المعوقــات
الواقعيــة والمحتملــة والعمــل علــى ح ّلهــا  ،وفــق األســلوب
األمثــل الــذي يضمــن تجــاوز العائــق وتحقيــق الهــدف .
اســأل اهلل ســبحانه وتعالــى أن يبــارك فــي الجهــود ويتمــم
تحمــل
المســاعي علــى خيــر وأن يعيننــا جميعــً علــى
ّ
المســؤولية وأدائهــا وأن يحفــظ بالدنــا ويبــارك فيهــا وأن
يحفــظ والة أمرنــا ويعينهــم  ,إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه .
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه
أجمعيــن.
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الدور المتوقع لكليات اإلدارة في تحقيق رؤية المملكة 2030

دراسة ميدانية على أقسام اإلدارة العامة وبرامج الدراسات العليا فيها
أ.د .سالم بن سعيد آل ناصر القحطاني
رئيس قسم اإلدارة العامة  -جامعة الملك سعود -كلية إدارة االعمال
القسم االول :اإلطار العام للدراسة
 .1مقدمة:

يعتبــر تخصــص اإلدارة فــي كليــات إدارة االعمــال وكليــات
اإلدارة واالقتصــاد وخاصــة تخصــص اإلدارة العامــة وبرامــج
الدراســات العليــا فيهــا أقــرب التخصصــات اإلداريــة
للتخطيــط االســتراتيجي الوطنــي نظــرا لطبيعــة التخصــص
المرتبطــة باألجهــزة الحكوميــة وأعمالهــا .ولذلــك فــأن
هــذا البحــث يقــدم دراســة وصفيــة مبنيــة علــى معلومــات
مكتبيــة ومعلومــات ميدانيــة عــن الــدور المتوقــع لكليــات
إدارة االعمــال وكليــات اإلدارة واالقتصــاد فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،2030وبالتحديــد أقســام اإلدارة العامــة وبرامــج
الدراســات العليــا بهــا.
ويتضــح أن البحــث هنــا يركــز علــى برامــج الدراســات
العليــا فــي اإلدارة العامــة خاصــة ،لمــا لهــا مــن دور فــي دعــم
مبــادرات التحــول الوطنــي وبرامــج رؤيــة المملكــة  2030مــن
خــال خدمــات االســاتذة االستشــارية وبحوثهــم وتوعيــة
وتعليــم الطــاب وتأهيلهــم للمشــاركة بشــكل فعــال فــي
تنفيــذ برامــج الرؤيــة ســواء أثنــاء وجودهــم فــي الجامعــة أو
عنــد العمــل فــي القطــاع العــام أو مــن خــال المســاهمة فــي
القطــاع الخــاص عــن طريــق االعمــال الرياديــة.
وتعتمــد هــذه الدراســة علــى آراء اعضــاء هيئــة التدريــس
وبعــض مــن طــاب الدراســات العليــا فــي كليــات إدارة
االعمــال بجامعــة الملــك ســعود وكليــة االقتصــاد واإلدارة
بجامعــة الملــك عبدالعزيــز.
وينقســم البحــث الــى ثالثــة أقســام رئيســة .القســم االول:
ويتــم فيــه اســتعراض اإلطــار العــام للدراســة؛ والقســم
الثانــي ونتنــاول فيــه الخلفيــة النظريــة والدراســات الســابقة
للموضــوع؛ ثــم القســم الثالــث ويتــم فيــه عــرض بيانــات

الدراســة الميدانيــة وتحليلهــا ،ثــم القســم الربــاع وفيــه يتــم
عــرض أهــم النتائــج والتوصيــات.
 .2مشكلة الدراسة وأهدافها:

تبنــت قيــادة المملكــة وضــع رؤيــة اســتراتيجية طويلــة
المــدى تســتطيع أن تنقــل البــاد مــن خاللهــا مــن االعتمــاد
علــى النفــط كمصــدر وحيــد للدخــل وتنمــي مجتمعهــا
ليكــون أكثــر إنتاجيــة وأكثــر رفاهيــة معيشــية .ولذلــك
تــم وضــع رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال عــدد مــن أجهــزة
الدولــة تحــت إشــراف مباشــر مــن مجلــس الشــئون
االقتصاديــة والتنميــة وبمشــاركة عــدد مــن الــوزرات
واالجهــزة الحكوميــة ،وتــم اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء
فــي عــام  ،2016وبذلــك أصبــح لدينــا خطــة اســتراتيجية
وطنيــة متكاملــة يحــرص الجميــع علــى المشــاركة فــي
تنفيذهــا وتحقيــق مســتهدافاتها.
وقــد تســابقت االجهــزة الحكوميــة علــى المشــاركة
فــي ذلــك مــن خــال تبنــي العديــد مــن المبــادرات كال فيــم
يخصــه والتــي أيدهــا مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة
حتــى تكــون لدينــا مــا عــرف الحقــا ببرنامــج التحــول الوطنــي
 ،2020وكذلــك أيضــا الجامعــات فقــد تبنــى بعــض مبــادرات
لهــذا الغــرض كمــا عملــت علــى تنفيــذ العديــد مــن اللقــاءات
والمؤتمــرات والنــدوات للتعريــف بهــذا الخطــوة وهــذا
البرنامــج أو بيــان كيــف يمكــن لهــا أن تســهم فــي تنفيــذه.
وباعتبــار أن كليــات اإلدارة وخاصــة أقســام اإلدارة العامــة
فيهــا هــي األقســام االكاديميــة المعنيــة بدراســة مثــل
هــذه الموضوعــات بشــكل أكبــر؛ فــأن مشــكلة الدراســة
تتمثــل فــي محاولــة التعــرف علــى الــدور الــذي يمكــن أن
تلعبــه كليــات اإلدارة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ،2030
وخاصــة برامــج الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة بحكــم
أن التخطيــط االســتراتيجي وتنفيــذ اســتراتيجيات الدولــة
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مــن بيــن أهــم الموضوعــات واالختصاصــات التــي تقــع ضمــن
حــدود االهتمــام لهــذه الحقــول الدراســية .وعليــه يمكــن
أن يتلخــص الســؤال الرئيــس للدراســة فيمــا يلــي :مــا هــو
الــدور المتوقــع الــذي يمكــن أن تقــوم بــه كليــات اإلدارة
وبرامــج الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة لتحقيــق
رؤيــة 2030؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال عــدد مــن االســئلة
الفرعيــة ،وهــي:
 .1مــا الــدور المتوقــع الــذي تقــوم بــه الجامعــات وكليــات
اإلدارة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030؟
 .2مــا الــدور المتوقــع الــذي تقــوم بــه أقســام وبرامــج
الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة لتحقيــق رؤيــة
2030؟
 .3مــا أهــم االســاليب المقترحــة لمشــاركة برامــج
الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة لتحقيــق رؤيــة
2030؟
 .4هــل يوجــد فــروق بيــن آراء أعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب حــول األدوار المتوقعــة لتحقيــق رؤيــة
المملكــة 2030؟
 .3منهجية ومجتمع الدراسة:
تســتخدم هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي
للتعــرف علــى آراء أســاتذة أقســام اإلدارة العامــة حــول
الــدور المتوقــع منهــم لتحقيــق رؤيــة المملكــة ،2030
وكذلــك التعــرف علــى آراء عــدد مــن طــاب برامــج
الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة حــول الــدور المتوقــع
منهــم فــي هــذا الجانــب .وتســتخدم الدراســة أســلوب
المســح الميدانــي مــن خــال اســتبانة أعــدت لهــذا الغــرض
وتــم وضعهــا علــى برنامــج االســتبانات االلكترونــي  ،ثــم
إرســال الرابــط إلــى قائمــة البريد االلكتروني لجميع أســاتذة
قســم اإلدارة العامــة فــي جامعتــي الملــك ســعود والملــك
عبدالعزيــز ،التــي توفــرت للباحــث مــن أســاتذة وطــاب
أقســام اإلدارة واإلدارة العامــة بجامعتــي الملــك ســعود
والملــك عبدالعزيــز .وبالتالــي يمكــن القــول بــأن الدراســة
قــد اعتمــدت فــي جمــع البيانــات الميدانيــة المطلوبــة علــى
أســلوب المســح الشــامل ألعضــاء هيئــة التدريــس حيــث
كان عددهــم ( )88ممــن يتواجــدون علــى القائمــة البريديــة
للقســمين ،وكذلــك أســلوب العينــة المالئمــة لطــاب
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الدراســات العليــا حيــث تــم إرســال االســتبانة إلــى ()150
طالبــا وطالبــة.
 .4أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة موضــوع رؤيــة
المملكــة  2030والــذي حــرص جميــع المســؤولين وعلــى
رأســهم خــادم الحرميــن الشــريفين علــى التأكيــد علــى
أهميتهــا وأهميــة الجامعــات فــي تحقيقهــا حيــث أكــد فــي
الكلمــة التــي ألقاهــا خــال رعايتــه الحتفــال جامعــة الملــك
عبدالعزيــز بمناســبة مــرور خمســين عامــا علــى تأسيســها
فــي جــدة ،علــى أن االهتمــام بالعلــم والعلمــاء هــو محــل
اهتمامــه وحرصــه الشــخصي .وقــال« :نتطلــع إلى أن تســتمر
جامعاتنــا فــي دعــم خطــط التنميــة عبــر تأهيــل وتطويــر
القــدرات البشــرية ،وعبــر األبحــاث والدراســات العلميــة
المتخصصــة ،بمــا يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  2030التــي أعلنــا عنهــا مؤخــرا«
)http://www.thenewkhalij.news/ar/node/38069

وبالتالــي فقــد حرصــت جميــع الجامعــات علــى المبــادرة
بعقــد اللقــاءات والنــدوات والمؤتمــرات للحديــث عنــه
ومناقشــته والبحــث فــي اآلليــات المناســبة للمســاهمة فــي
تحقيــق هــذه الرؤيــة.
كمــا ترتكــز أهميــة هــذا الموضــوع علــى حقيقــة أن
االقســام االكاديميــة التــي تشــملها هــذه الدراســة تعكس
التخصصــات والمجــاالت االكاديميــة المعنيــة بمثــل هــذا
النــوع مــن الموضوعــات وخاصــة التخطيــط االســتراتيجي
الحكومــي الــذي تقــوم بــه االجهــزة الحكوميــة ويكــون
مبنيــا علــى توجهــات المســئولين الحكومييــن وتعمــل على
تنفيــذه االجهــزة الحكوميــة.
ويمكــن القــول ايضــا بــأن دراســة هــذا الموضــع يمكــن
أن تثــري االدب اإلداري العربــي فــي جانــب التعــاون بيــن
االقســام االكاديميــة المعنيــة بهــذا التخصــص واالجهــزة
الحكوميــة المعنيــة برســم السياســات واالســتراتيجيات
الحكوميــة وتنفيذهــا.
القسم الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

يقــدم هــذا القســم مــن الدراســة اســتعراضا عامــا لرؤيــة
المملكــة  2030وممكناتهــا وبرامجهــا ومبادراتها ،وكذلك

دور الجامعــات والكليــات وجهودهــا فــي تحقيــق هــذه
الرؤيــة ،أيضــا عالقــة أقســام اإلدارة العامــة فــي الجامعتيــن
محــل الدراســة وبرامــج الدراســات العليــا فيهــا بهــذه
الرؤيــة وأوجــه االرتبــاط بينهمــا.
أو ًال :نظرة عامه لرؤية المملكة 2030

طــرح مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة رؤيــة المملكة
 2030لتنويــع اقتصادهــا والتحــول مــن االعتمــاد علــى البتــرول
كمصــدر دخــل رئيــس للبــاد الــى ســلة متكاملــة مــن
المصــدر التــي يمكــن أن تســهم فــي تنويــع دخــل الدولــة،
كمــا تبنــت برنامــج وطنــي محكــم للتحــول الــى الوضــع
المرغــوب هــو برنامــج التحــول الوطنــي  .2020وقــد اعتمــدت
هــذه الرؤيــة وبرنامــج التحــول الــذي صاحبهــا علــى عــدد مــن
المبــادرات التــي تبنــت آليــات ووســائل متنوعــة موجهــة
لتنســيق العمــل وتحســين مســتوى االداء والحوكمــة
الفعالــة والتنميــة الشــاملة
http://vision2030.gov.sa/ar/reports

 .1رؤية المملكة :2030

وبيئــة عامــرة وبنيــان متيــن .أمــا المحــور الثانــي فيهــدف
لتحقيــق اقتصــاد مزدهــر ،فرصــه مثمــرة ،اســتثماره فاعــل،
تنافســيته جاذبــة ،وموقعــه مســتغل بشــكل أمثــل .أخيــرا،
فــإن المحــور الثالــث يهــدف لتحقيــق وطــن طمــوح مــن
خــال عنصريــه :الحكومــة الفاعلــة والمواطــن المســئول.
وبهــذا يتضــح لنــا أن للرؤيــة أهــداف قطاعيــة ذات أبعــاد
اجتماعــي ،اقتصــاد وإداري )مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة (.)11 :2016 ،)1
 .1مجتمــع حيويوتركــز الرؤيــة هنــا علــى تحقيــق األهــداف
االجتماعيــة والعمرانيــة لعمليــة التنميــة ،باإلضافــة إلــى
األهــداف البيئيــة ،الطبيعيــة والثقافيــة .وقــد أكــدت الرؤيــة
تحــت هــذا المحــور علــى ضــرورة الســعي إلــى تحقيــق
االســتدامة البيئيــة فــي المشــاريع المســتقبلية ،وذلــك
حرصــا علــى الحفــاظ علــى البيئــة والمقــدرات الطبيعيــة
للمملكــة؛ وذلــك عــن طريــق :زيــادة فاعليــة إدارة النفايــات
وإقامــة مشــاريع متكاملــة لتدويرهــا؛ ومحاولــة تقليــل
جميــع أنــواع التلــوث ومكافحــة التصحــر؛ باإلضافــة إلــى
الحــث علــى االســتخدام الرشــيد واألمثــل لمصــادر الميــاه.
كمــا تحــث الرؤيــة فــي هــذا الحــور علــى الحفــاظ علــى
الشــواطئ وإعــادة تأهيلهــا باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى
المحميــات الطبيعيــة والجــزر ،وإعــادة تأهيلهــا ؛ وإتاحــة
زيــارة هــذه األماكــن واالســتمتاع بهــا للجميــع.

تشــير وثيقــة رؤيــة الســعودية  )2015( 2030إلــى أن رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية  2030تســعى الــى النهــوض
باقتصــاد المملكــة وتحريرهــا مــن االعتمــاد علــى النفــط.
وتنطلــق هــذه الرؤيــة مــن نقــاط القــوة التــي تتمثــل فــي
مكانــة المملكــة كعمــق اســتراتيجي عربــي وإســامي،
وكذلــك كقــوة اســتثمارية ،وموقــع اســتراتيجي يربط بين
القــارات الثــاث .فمكانــة المملكــة فــي العالــم اإلســامي
ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وســند ألمتيهــا
العربيــة واإلســامية ،كمــا ســتكون قوتهــا االســتثمارية
المفتــاح والمح ـ ّرك لتنويــع اقتصادهــا وتحقيــق اســتدامته .
كمــا أن موقــع المملكــة االســتراتيجي ســيمكنها مــن ان
تكــون الربــط بيــن القــارات الثــاث وبالتالــي تكــون محــور
االلتقــاء للعالــم.

ومــن ضمــن أهــداف الرؤيــة فــي هــذا المحــور مضاعفــة
عــدد المواقــع التراثيــة المســجلة فــي منظمــة اليونســكو
كمواقــع تــراث عالميــة .ويأتــي ذلــك انطالقــا مــن حــرص
الرؤيــة علــى الحفــاظ علــى الهويــة والتــراث الحضــاري
للمملكــة .فضــا عــن ذلــك ،فقــد ح رصــت الرؤيــة فــي هــذا
المحــور علــى تشــجيع األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة،
والســعي لحــث المواطنيــن علــى اتبــاع نمــط صحــي للحيــاة،
باإلضافــة للتوجــه إلــى تنميــة وتطويــر المــدن الســعودية
واالرتقــاء بجــودة الحيــاة فيهــا.

وتعتمــد رؤيــة المملكــة علــى ثالثــة محــاور هــي المجتمــع
الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه
المحــاور تتكامــل وتتســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق
أهــداف هــذه الرؤيــة وتعظيــم االســتفادة مــن مرتكزاتهــا.
وينــدرج تحــت المحــور األول ثالثــة محــاور فرعيــة ،حيــث
تهــدف الرؤيــة لتحقيــق مجتمــع حيــوي ذي قيــم راســخة،

باإلضافــة لمــا ســبق ،فــإن هــذا المحــور تضمــن أهــداف
أخــرى ،فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،فــإن الرؤيــة تهــدف
إلــى تحســين البيئــة الحضريــة للمــدن الســعودية  ،لكــي
تصــل بثــاث منهــا إلــى أن تكــون مصنفــة مــن ضمــن أفضــل
مائــة مدينــة فــي العالــم .كمــا تهــدف الرؤيــة أيضــا لرفــع
نســبة إنفــاق األســرة الســعودية علــى األنشــطة الثقافيــة
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والترفيهيــة ،مــن المعــدل الحالــي ))% 0,3إلــى ()% 1؛ وزيــادة
نســبة األفــراد الذيــن يمارســون الرياضــة علــى األقــل
مــرة واحــدة أســبوعيا مــن ( )%10إلــى ( )%12مــن إجمالــي
الســكان.
 .2اقتصاد مزدهر

وهنــا تركــز الرؤيــة علــى البعــد االقتصــادي فــي عمليــة
التنميــة ،مــن خــال التنميــة المســتدامة القتصــاد المملكــة،
ولتحقيــق ذلــك ،تهــدف الرؤيــة فــي هــذا المحــور إلــى
تحقيــق بيئــة اســتثمارية قــادرة علــى التنافــس مــع مناطــق
االســتثمار فــي الــدول المجــاورة؛ وذلــك بإعــادة تأهيــل
وإنعــاش مــدن ومراكــز التجــارة واألعمــال ،وتوفيــر فــرص
اســتثمارية مثمــرة ،ومنــاخ اســتثماري جــاذب لالســتثمارات
طويلــة المــدى .ولتحقيــق ذلــك ،فــإن الرؤيــة تؤكــد علــى
ضــرورة االســتغالل األمثــل للميــزة المكانيــة لموقــع
المملكــة المتميــز.
وهنــا تطمــح المملكــة العربيــة الســعودية إلــى يكــون
ترتيبهــا االقتصــادي عالميــً ضمــن المركــز الخمــس
عشــرة األولــى .ولذلــك ،فإنهــا تعلــن التزامهــا فــي إطــار
الرؤيــة بتوطيــن الصناعــات العســكرية ،واالســتغالل
األمثــل لقطــاع التعديــن ،فضــا عــن االســتفادة المثلــى مــن
إمكانيــات المملكــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة ،فضــا
عــن زيــادة تنافســية قطــاع إنتــاج الطاقــة مــن المصــادر غيــر
المتجــددة.
كمــا تهــدف الرؤيــة إلــى خفــض معــدل البطالــة علــى
مســتوى المملكــة مــن ( ) % 11,1إلــى ( )%9مــن الســكان .
ولتحقيــق هــذا الهــدف ،فــإن المملكــة ،مــن خــال رؤيتهــا
لعــام  ، 2030تلتــزم بتوجيــه القطــاع التعليمــي ليســاهم
فــي النمــو االقتصــادي للمملكــة ،وذلــك عــن طريــق إنشــاء
المؤسســات والبرامــج التعليميــة الفنيــة والتخصصيــة،
إلعــداد الكــوادر فــي التخصصــات الواعــدة فــي المملكــة،
ممــا يحقــق االســتغالل األمثــل للمــوارد والمقــدرات
الوطنيــة.
ورجوعــا لمــا يختــص بتوفيــر منــاخ اســتثماري جــاذب قــادر
علــى المنافســة مــع دول الجــوار ،فإنــه قــد ورد فــي الرؤيــة
عــزم المملكــة علــى إقامــة مناطــق اقتصاديــة متخصصــة
فــي مواقــع ذات إمكانيــات متخصصــة )مناطــق لوجيســتية،
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مناطــق ســياحية ،مناطــق صناعيــة ،مناطــق تجــارة
وأعمال...الــخ( .وقــد جــاء فــي مكونــات المحــور الرئيســي
الثانــي لرؤيــة  2030إشــارة لإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا
إلقامــة تلــك المناطــق وضمــان نجاحهــا ،ومــن ضمــن هــذه
اإلجــراءات التحضيريــة هــو اختيــار موقــع هــذه المناطــق
االقتصاديــة بنــاء علــى مقومات مناطــق المملكــة المختلفة،
ثــم تقييــم ومقارنــة جــدوى األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة
لــكل منطقــة؛ ومــن ثــم اختيــار النشــاط األمثــل ،وســن
تشــريعات جديــدة لجــذب المســتثمرين لهــذه المناطــق.
 .3وطن طموح:

وتتركــز أهــداف الرؤيــة هنــا علــى الحوكمــة الفاعلــة
لقطاعــات التنميــة فــي المملكــة ،وعلــى فعاليــة إدارة
مقــدرات الدولــة لالرتقــاء باقتصادهــا .وقــد جــاء مــن ضمــن
أهــداف هــذا المحــور االقتصاديــة  ،زيــادة العائــدات غيــر
النفطيــة للمملكــة مــن ( 110مليــار ريــال ســعودي( إلــى) 1
تريليــون ريــال ســعودي ( بحلــول ســنة الهــدف .2030
ولتحقيــق هــذه األهــداف ،تــم إعــداد مجموعــة مــن البرامــج
التنفيذيــة منهــا البرامــج التاليــة :برنامــج اســتراتيجية
شــركة أرامكــو؛ برنامــج إعــادة هيكلــة صنــدوق
االســتثمارات؛ برنامــج داعــم؛ برنامــج التحــول الوطنــي؛
برنامــج تحفيــز القطــاع الخــاص؛ برنامــج التنميــة المناطقية؛
وغيرهــا مــن البرامــج تنفيذيــة.
وتقــوم هــذه االهــداف علــى عــدد مــن االبعــاد تــي تتــم
مراقبتهــا عــن طريــق إنشــاء مكتــب إلدارة المشــاريع
الحكوميــة وظيفتــه أن يســجل كل الخطــط واألهــداف،
ويبــدأ بتحويلهــا إلــى أرقــام وإلــى قيــاس أداء دوري  ،ومراقبــة
مــدى مواءمــة عمــل الجهــات الحكوميــة ،وخطــط
الحكومــة ،وبرامــج الحكومــة فــي تحقيــق األهــداف .ومــن
أهــداف رؤيــة ( 2030وثيقــة رؤيــة الســعودية  )2030،2015مــا
يلــي:
 .1صندوق سيادي:

ســتعمل المملكــة علــى تحويــل صنــدوق االســتثمارات
العامــة الســعودي إلــى صنــدوق ســيادي بأصول تقــدر قيمتها
بتريليونــي دوالر إلــى  2.5تريليــون دوالر حيــث سيســيطر
علــى أكثــر مــن  %10مــن القــدرة االســتثمارية فــي الكــرة
األرضيــة» ،و»يقــدر حجــم ممتلكاتــه بأكثــر مــن  »%3مــن

األصــول العالميــة .كمــا ســيكون »قــوة اســتثمارية« و
محــركا رئيســيا قويــا

القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي مــن  %3.8حاليــا إلــى
.%5.7

 .2التحرر من النفط:

 .7صناعة عسكرية:

تســعى الســعودية إلــى تحســين وضعهــا لتصبــح ضمــن
أفضــل  15اقتصــادا فــي العالــم بــدال مــن موقعهــا الراهــن
فــي المرتبــة العشــرين ،ولهــذا تهــدف الخطــة إلــى زيــادة
اإليــرادات غيــر النفطيــة ســتة أضعــاف مــن نحــو  43.5مليــار
دوالر ســنويا إلــى  267مليــار دوالر ســنويا ،كمــا تهــدف إلــى
زيــادة حصــة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن  %16مــن الناتــج
المحلــي حاليــا إلــى  %50مــن الناتــج.
 .3طرح أرامكو بالبورصة:

ســتطرح الســعودية «أقــل مــن  » %5مــن شــركة النفــط
الوطنيــة العمالقــة «أرامكــو» لالكتتــاب العــام فــي
البورصة وســتخصص عائــدات الطــرح لتمويــل الصنــدوق
الســيادي الســعودي .كمــا أن طــرح جــزء مــن الشــركة
لالكتتــاب ســينتج «عــدة فوائــد» ،أبرزهــا «الشــفافية ،ممــا
يعنــي أن تعلــن الشــركة عــن قوائمهــا وتصبــح تحــت رقابــة
كل البنــوك وكل المحلليــن والمفكريــن االقتصادييــن.
 .4البطاقة الخضراء:

تطبيــق نظــام «البطاقــة الخضــراء» خــال خمــس
ســنوات من أجــل تحســين منــاخ االســتثمار ،حيــث أن هــذا
النظــام ســيمكن العــرب والمســلمين مــن العيــش طويــا
فــي الســعودية ،مضيفــا أن المملكــة ســتفتح الســياحة
أمــام جميــع الجنســيات بمــا يتوافــق مــع قيــم ومعتقــدات
البــاد.
 .5ثالثون مليون معتمر:

زيــادة عــدد المعتمريــن ســنويا مــن ثمانيــة مالييــن إلــى
ثالثيــن مليونــا بحلــول عــام  .2030كذلــك إنشــاء أكبــر
متحــف إســامي فــي العالــم واختــارت الريــاض مقــرا لــه
إلتاحــة الفرصــة لغيــر المســلمين لزيارتــه.
 .6التوظيف والقطاع الخاص:

زيــادة مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل مــن %22
إلــى  ،%30وخفــض نســبة البطالــة بيــن الســعوديين مــن
%11.6إلــى  .%7حيــث تســعى المملكــة إلــى زيــادة مســاهمة

إنشــاء شــركة قابضــة للصناعــات العســكرية مملوكــة
 %100للحكومة تطــرح الحقــا فــي الســوق الســعودي فــي
أواخــر .2017
 .8اإلسكان والمشروعات:

إعــادة هيكلــة قطــاع اإلســكان للمســاهمة فــي رفــع
نســب تملــك الســعوديين .وبذلــك يكــون اإلنفــاق علــى
مشــروعات البنيــة التحيــة مســتمر ،حيــث لــن تتطلــب
الرؤيــة االقتصاديــة لعــام  2030إنفاقــا حكوميــا عاليــا.
 .9مكافحة الفساد:

تقضــي الخطــة بتعزيــز مكافحــة الفســاد ،حتــى تكــون
المملكــة فــي مقدمــة الــدول فــي مكافحــة الفســاد.
وتتبنــى رؤيــة  2030عــدد مــن البرامــج لتحقيــق أهدافها
تتلخــص فيمــا يلي:

 .1برنامــج إعــادة هيكلــة الحكومــة ،وذلــك أن هيكلــة
الحكومــات عالميــا تتجــه نحــو المرونة وإعــادة الهيكلة
المســتم ّرة لتحقيــق وخدمــة األولويــات الوطنيــة.
تمــت االنطالقــة فعليــً فــي هــذا المســار ،وذلــك
وقــد ّ
بإلغــاء المجالــس العليــا فــي الدولــة ،وإنشــاء مجلســين
أحدهمــا للشــؤون السياســية واألمنيــة واآلخر للشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة.
 .2برنامــج الــرؤى والتوجهــات ،حيــث تمــت مراجعــة
مهــام االجهــزة الحكوميــة الحاليــة ومواءمتهــا مــع
االحتياجــات المســتقبلية ،اعتمــادًا علــى الدراســات
الالزمــة والمقارنــات المعياريــة ،وتحليــل البرامــج
والخطــط ومؤشــرات قيــاس األداء المحققــة لهــا.
 .3برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي ،وذلــك مــن خــال
مراجعــة المشــروعات القائمــة وآليــة اعتمادهــا وأثرهــا
االقتصــادي ،وتأســيس لجانــً واســتحدث إدارات جديدة
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجاههــا ،ومراجعــة اللوائــح
المتعلقــة بذلــك.
 .4برنامــج قيــاس االداء ،وذلــك باعتمــاد ثقافــة األداء كمبــدأ

47

لألعمــال ،والحــرص علــى تطبيقــه فــي تقويــم جميــع
الجهــات والبرامــج والمبــادرات والمســؤولين ،وكذلــك
تأســيس المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة
المهمــة بشــكل مؤسســي ،وببنــاء
للقيــام بهــذه
ّ
لوحــات لمؤشــرات قيــاس األداء بمــا يعــزز المســاءلة
والشــفافية.
 .5برنامــج التحــول االســتراتيجي لشــركة ارامكــوا ،حيــث
أن لــدى أرامكــو الســعودية القــدرة علــى ريــادة العالــم
فــي قطاعــات جديــدة إضافــة إلــى النفــط ،فقــد عملــت
الشــركة علــى برنامــج تحولــي متكامــل يضعهــا فــي
موقــع قيــادي فــي أكثــر مــن مجــال.
 .6برنامــج رأس المــال البشــري ،وذلــك مــن خــال تأســيس
برنامــج خــادم الحرميــن الشــرفين للمــوارد البشــرية
«ســمو» لدعــم وتفعيــل هــذا العنصــر المهــم .حيــث
يقــوم بقيــاس كفــاءة رأس المــال البشــري فــي القطــاع
العــام وتقويمهــا وتحليلهــا ،والمســاندة فــي توفيــر
الكــوادر والدراســات واالستشــارات والشــراكات
االســتراتيجية المتعلقــة بــرأس المــال البشــري،
والمســاعدة فــي االختيــار والتطبيــق لتحقيــق األهــداف
االســتراتيجية.
 .7برنامــج التحــول الوطنــي ،وذلــك عــن طريــق العمــل مــع
االجهــزة الحكوميــة علــى تحديــد األولويــات الوطنيــة
واقتــراح المبــادرات الالزمــة لتحقيقهــا عبــر شــراكات
مــع القطــاع الخــاص وأســلوب إداري ومالــي مبتكــر،
وعبــر تحديــد مبــادرات نوع ّيــة بخطــط تفصيليــة
ومؤشــرات واضحــة لقيــاس األداء.
 .8برنامــج تعزيــز حوكمــة العمــل الحكومــي ،وذلــك
عــن طريــق إعــادة هيكلــة مســتمرة ومرنــة لألجهــزة
الحكوميــة ،حيــث يتــم الغــاء األدوار المتكــر ّرة وتوحيد
الجهــود وتســهيل اإلجــراءات ،وتحديــد االختصاصــات
بشــكل واضــح ،وتفعيــل مســؤولية الجهــات فــي
ّ
ويمكــن
تســلم مهامهــا بشــكل يســمح لهــا بالتنفيــذ
المســاءلة ،ويضمــن اســتمرارية العمــل والمرونــة فــي
مواجهــة التحديــات.
 .9برنامــج التوســع فــي التخصيــص ،وذلــك عــن طريــق
تحديــد دقيــق لعــدد مــن القطاعــات المالئمــة
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للتخصيــص ،وإعــداد برنامــج متكامــل إلنجــاح هــذا
التوجــه واالســتفادة مــن أفضــل الممارســات العالميــة
ونقــل المعرفــة والتأكــد مــن تحقيــق األهــداف بشــكل
متــوازن وعلمــي.
 .10برنامــج الشــراكة االســتراتيجية ،بحيــث نعمــل مــع
شــركاء اقتصادييــن حــول العالــم لبنــاء شــراكات
اســتراتيجية جديــدة للقــرن الحــادي والعشــرين وبمــا
يتوافــق مــع رؤيتنــا الوطنيــة لنكــون محــورًا لربــط
القــارات الثــاث ولتعزيــز صادراتنــا.
 -2دور الجامعات في تحقيق رؤية المملكة :2030

حرصــت الجامعــات علــى أن تبــادر بتبنــي المبــادرات
الداعمــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة وكانــت البدايــة لــكل منهــا
متمثلــة فــي إقامــة نــدوة او مؤتمــر أو ورشــة عمــل لشــرح
هــذه الرؤيــة وبيــان كيــف يمكــن للجامعــة أن تســاهم
فــي تحقيقهــا .ويمكــن أن نســتعرض هنــا جهــود بعــض
الجامعــات الســعودية فــي هــذا المجــال لبيــان بعــض مــا
تقــوم بــه تلــك الجامعــات ووجهــات نظرهــا حــول الــدور
المتوقــع منهــا فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة .2030
نظمــت جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية
ممثلــة بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة يــوم الثالثــاء
28/3/1438هـــ نــدوة عــن «دور كليــات االقتصــاد و إدارة
األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،«2030أكــد فيهــا
عــدد مــن المشــاركون علــى ضــرورة تأهيــل الطــاب
لريــادة االعمــال أو تنميــة االبتــكار ،مــع معرفــة مــدى فائــدة
الدراســات التــي تجــري فــي الجامعــات فــي مســاندة خطــط
الدولــة وتطويــر االداء لتحقيــق رؤيــة المملكــة ،2030
(جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســود (1438هـــ).
وخرجــت النــدوات والجلســات العلميــة التي شــهدها مؤتمر
“دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة  ” 2030الــذي
نظمتــه جامعــة القصيــم ليوميــن ،بمشــاركة أكثــر مــن 25
جهــة حكوميــة وأهليــة ،بعــدد مــن التوصيــات واالقتراحــات
لتفعيــل دور الجامعــات فــي تحقيــق رؤيــة  ،2030حيــث
أكــد العديــد مــن الباحثيــن والخبــراء المشــاركون فــي
هــذه النــدوة علــى أهميــة تمهيــد الطريــق أمــام الجامعــات
الســعودية للمشــاركة بفاعليــة واالطــاع بدورهــا مــن
خــال تفعيــل رؤيــة ( ،2030جامعــة القصيــم .)2017 ،

ونظمــت جامعــة شــقراء يــوم االثنيــن  23شــعبان 1437هـــ
ورشــة عامــة حــول الرؤية الوطنيــة  2030ودور الجامعة في
تحقيقهــا ،تناولــت أبــرز أهــداف الرؤيــة وجوانب التعريــف
بهــا ومــدى مؤامــة خطــط الجامعــة المســتقبلية والرؤيــة
الوطنيــة  ،حيــث طرحــت عــدد مــن التوصيــات تهــدف الــى
مواكبــة النهض ـ ة بمؤسســات التعليــم والحاجــة الى رفــع
كفــاءة وجــودة المخرجات والســعي للنهــوض بالتعليــم
الجامعــي فــي المحافظــات .واشــتملت الورشــة علــى
عــروض للتعريــف بالرؤيــة وحجــم مســاهمات الجامعــة
فــي تحقيقهــا مــن مهــام ودراســات وبرامــج ومقترحــات
قدمــت فــي صــورة مبــادرات لعــرض ابــرز االســهامات
المتعلقــة بالجامعــة للمســتفيدين منهــا مــن طــاب واعضاء
هيئــة التدريــس وموظفيــن وتمتــد لتســهم بمشــاركة
فعالــه بالمجتمعــات المحليــة( ،جامعــة شــقراء1437 ،هـــ).
إيمانــا مــن جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن بضــرورة
تعزيــز دورهــا فــي تفعيــل خطــة التحــول الوطنــي  2030والتــي
تعتبرهــا الجامعــة انطالقة نوعيــة نحــو مملكــة مشــرقة،
ومبــادرة منهــا فــي تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة الداخليــة
والخارجيــة ،نظمــت جامعــة نــورة ورشــة عمــل بعنــوان
الشــراكة المجتمعيــة المســتدامة فــي القــرن  21مبــادرات
ابتكاريــة وحلــول إبداعيــة يــوم األثنيــن 1437/ 8/ 16هـــ
الموافــق 2016/ 5/ 23م وذلــك بالشــراكة مــع المكتــب
التنفيــذي لخطــة آفــاق بــوزارة التعليــم ،إذ تشــير التوجهــات
العالميــة المعاصــرة إلــى زيــادة اعتمــاد الــدول مســتقب ًال
علــى جــودة اإلنجــازات التعليميــة فيهــا وعلــى مســتوى
االســتثمار المعرفــي فــي المــوارد البشــرية للوصــول إلــى
التنميــة المســتدامة .وتعتبــر هــذه الورشــة مــن األدوات
الهامــة لتحقيــق أهــداف خطــة التحــول الوطنــي 2030ألنهــا
تســتهدف تغييــر ثقافــة التعاطــي مع الشــراكة المجتمعية
المســتدامة للقطاعيــن الخــاص والعــام وتحديــدًا قطــاع
التعليــم فــي ضــوء الخطــط االســتراتيجية الوطنيــة،
(جامعــة األميــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن1437 ،هـــ).
وقــد شــاركت جامعــة جــدة فــي فعاليــات المعــرض
والمؤتمــر الدولــي للتعليــم العالــي 1438هـ والــذي أقيم تحت
رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين بالريــاض .وتضمنــت
مشــاركة جامعــة جــدة ورشــتي عمــل حــول »التطلعــات
المســتقبلية لجامعــة جــدة فــي ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة

الســعودية  ،«2030و »برنامــج جامعــة جــدة الســتقطاب
الموهوبيــن ورعايتهــم ودوره فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية ( ،«2030جامعــة جــدة1438 ،هـــ).
ونفــذت جامعــة الباحــة ملتقــى علميــا تحــت شــعار «رؤيــة
المملكــة 2030مســتقبل مشــرق تحــول واعــد « تحدثــت
عــن دور البرامــج التــي تقدمهــا الجامعــة فــي تحقيــق رؤيــة
 ،2030ومؤكــدة أن المرحلــة الحاليــة والمســتقبلية تتطلــب
رؤيــة جديــدة لــدور الجامعــة بكافــة عماداتهــا ،وإدارتهــا
بحيــث تتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 2030م  ،لتحويلهــا الــى
واقــع ملمــوس ونتائــج مشــاهدة (جامعــة الباحــة1438 ،هـــ).
وقــد أكــد المســئولين فــي الجامعــة أنهــا ســتعمل مــع
جميــع القطاعــات فــي المؤسســات الحكوميــة والخاصــة
والمجتمعيــة كمنظومــة واحــدة ،وتســتخير كافــة
إمكانياتهــا وطاقتهــا البشــرية ألجــل تحقــق الرؤيــة علــى
أرض الواقــع بحيــث ينخــرط فيهــا الجميــع بــكل حمــاس
ومثابــرة وجــد واجتهــاد.
http://portal.bu.edu.sa/web/32993775/-156).

واتجهــت جامعــة الملــك ســعود الــى التنفيــذ بعيــدا عــن
التنظيــر حيــث عمــدت فــي خطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا
أدراج رؤيــة المملكــة  2030فــي مناهجهــا ،وذلــك ضمــن
مقــرر ريــادة األعمــال بعمــادة الســنة األولــى المشــتركة
الــذي يهــدف إلــى تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال وتوليــد
األفــكار الرياديــة ومهــارات ســوق العمــل ،عــاوة علــى
نشــر ثقافــة العمــل الحــر بيــن طلبتهــا لتؤهلهــم للنجــاح فــي
تنفيــذ المشــاريع الرياديــة ســواء المبتكــرة أو المطــورة.
وقــد بيــن ذلــك أن جامعــة الملــك ســعود حريصــة علــى
التفاعــل الحقيقــي مــع رؤيــة  ،2030وبالتالــي إدراج كل مــا لــه
عالقــة بهــا ضمــن مقرراتهــا التــي تقــدم لطالبهــا.
http://www.okaz.com.sa/article(/1527565).

كمــا دشــنت الجامعــة عــدد مــن البرامــج اإلثرائيــة الصيفيــة
الداخليــة والخارجيــة للطلبــة المتفوقيــن بالجامعــة ،وذلــك
انطالقــً مــن تطلعــات الجامعــة نحــو المســاهمة الفاعلــة
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال اإلســهام فــي
إعــداد طلبــة الجامعــة المتفوقيــن ليكونــوا نــواة للكفــاءات
العلميــة والقياديــة المتميــزة علــى مســتوى الجامعــة
والوطــن.
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كذلــك فقــد حرصــت جامعــة الملــك عبدالعزيــز أن تتجــه
مباشــرة الــى تطبيــق رؤيــة  2030مــن خــال إكمــال منظومــة
برامجهــا التطويريــة وفــق رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج
التحــول والوطنــي  2020والوســائل والتقنيــات الكفيلــة
بإجــراء هــذا التطويــر لكافــة قطاعــات الجامعــة والســعي
إليجــاد برامــج لدعــم التعــاون بيــن مختلــف الجامعــات
ومؤسســات التعليــم العالــي محليــً وإقليميـ ُا وعالميــً ,ومــن
خــال تبــادل الخبــرات والتجــارب الرائــدة فــي هــذا المجــال

مــن الموضوعــات منهــا مفهــوم الكفــاءة واالســتدامة
وعالقتهمــا بالمســؤولية مــع عــرض تجــارب وممارســات
ناجحــة فــي هــذا المجــال ،ودور القيــادة األكاديميــة فــي
الجامعــات فــي تحقيــق الكفــاءة واالســتدامة وتعزيــز
االبتــكار واإلبــداع وكذلــك مشــاركة المــوارد البشــرية مــن
هيئــة التدريــس والموظفيــن فــي المبــادرات ذات العالقــة
بمــا يحقــق رؤيــة ( ، 2030مركــز القيــادة ،جامعــة الملــك
فهــد1438 ،هـــ).

http://www.spa.gov.sa/1636330).

ضمــن فعاليــات أعمــال المعــرض والمؤتمــر الدولــي للتعليــم
العالــي فــي دورتــه الســابعة ،الــذي نظمتــه وزارة التعليــم
فــي رجــب 1437هـــ ،فــي مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات
والمعــارض ،تحــت عنــوان (الجامعــات الســعودية ورؤيــة
 .. 2030المعرفــة وقــود المســتقبل) ،أقامــت جامعــة
الملــك خالــد بجنــاح الجامعــة بمقرهــا فــي معــرض التعليــم
العالــي ،حلقــة نقــاش عــن دور الجامعــات الســعودية فــي
رؤيــة  .2030وخلصــت حلقــة النقــاش الــى أنــه أصبــح واجبــا
علــى كافــة مؤسســات الدولــة وقيادتهــا العمــل علــى
تحقيــق هــذه الرؤيــة واإلســهام والتعــاون الجــاد الحقيقــي
فيمــا بينهــا نحــو هــذا الســبيل ،واستشــعارا ألهمية دور
الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ال بــد
مــن ان تكــون مبــادرة قبــل غيرهــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة،
(جامعــة الملــك خالــد1437 ،هـــ).

وأيضــا قدمــت الجامعــة برنامــج «مركــز االبتــكار مــن الجيــل
التالــي» ،لتســاهم فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة الســعودية
 2030المتعلقــة بتمكيــن الشــباب واالبتــكار ،كمــا أكــد
علــى ذلــك مســئولي الجامعــة .
(http://www.kau.edu.sa/Pages-Universitysupports.aspx).

كمــا أقامــت الجامعــة نــدوة بعنــوان »ريــادة األعمــال
االجتماعيــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة «2030فــي  22شــعبان
1437هـــ للتعريــف بأهميــة ريــادة االعمــال بمــا يحقــق رؤيــة
. 2030
http://www.kau.edu.sa/Pages-socialentrepreneurship.aspx.

ـاء علميــً عــن رؤيــة المملكــة
وأخيــرًا ،عقــدت الجامعــة لقـ ً
 ،2030وذلــك يــوم الثالثــاء  7ربيــع األول للعــام 1438هـــ
بمركــز الملــك فيصــل للمؤتمــرات.
وتــم الحديــث عــن التخطيــط االســتراتيجي وأهميــة
انســجام جميــع القطاعــات مــع الرؤيــة االســتراتيجية
العامــة ألي كيــان ،بعــد ذلــك تــم بيــان الخارطــة الذهنيــة
لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية . 2030
(http://www.multqa-ud.com/vb/showthread.
php?s=&threadid=13429).

ونظــم مركــز القيــادة األكاديميــة التابــع لــوزارة التعليــم
بجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بالظهــران ورشــة
عمــل بعنــوان“ :تحقيــق رؤيــة المملكــة  : 2030الكفــاءة
واالســتدامة والمســؤولية فــي التعليــم « يــوم الثالثــاء
الموافــق  ١٤٣٨ / ٥ / ٢٢هـــ وناقشــت الورشــة عــددًا
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وضمــن فعاليــات المؤتمــر والمعــرض الدولــي للتعليــم
العالــي فــي نســخته الســابعة 1438هـــ ،نظمــت وزارة
التعليــم بالتعــاون مــع المجلــس االستشــاري للجامعــات
والكليــات األهليــة فــي المملكــة ،نــدوة علميــة بعنــوان (
دور الجامعــات والكليــات األهليــة بالمملكــة فــي تحقيــق
رؤيــة  ،)2030شــارك فيهــا عــدد مــن مــدراء الجامعــات
االهليــة والجهــات االخــرى المســئولة عــن التعليــم العالــي
االهلــي ،وأشــارت النــدوة الــى أن التعليــم بالنســبة لرؤيــة
 2030هــو المحــرك للتنميــة وعالــم األعمــال ،وأن أهميتــه
تســبق أهميــة الثــروات الطبيعيــة والخيــارات االقتصاديــة
والصناعيــة ،وعلــى أن االســتثمار فــي رأس المــال البشــري
يعــد مشــروعًا حضاريــً طويــل المــدى وهــو حجــر الزاويــة
فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فمتــى صلحــت
مخرجــات التعليــم صلحــت القــوة البشــرية وتكاملــت
المعــارف والمهــارات وزادت اإلنتاجيــة( ،وزارة التعليــم

بالتعــاون مــع المجلــس االستشــاري للجامعــات والكليــات
األهليــة فــي المملكــة 1438 ،هـــ).
 .3دور كليــات اإلدارة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030

تشــتمل كليــات اإلدارة علــى أقســام اإلدارة وأقســام
اإلدارة العامــة وغيــر ذلــك مــن التخصصــات اإلداريــة التــي
يمكــن أن يكــون لهــا عالقــة بوجــه أو آخــر برؤيــة المملكــة
 .2030ولذلــك فمــن المالحــظ أن الكثيــر مــن النــدوات
والمؤتمــرات والــورش التــي نفذتهــا الجامعــات كمــا تــم
بيانــه عنــد الحديــث عــن دور الجامعــات قــد تمــت فــي
كليــات اإلدارة أو بمشــاركة مختصيــن مــن كليــات اإلدارة.
فالنــدوة التــي تــم تنفيذهــا فــي جامعــة االمــام محمــد بــن
ســعود االســامية قامــت بهــا كليــة االقتصــاد والعلــوم
اإلداريــة عــام  ،1438وكانــت عــن «دور كليــات االقتصــاد و
إدارة األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،»2030والمؤتمــر
الــذي نظمتــه جامعــة القصيــم كانــت اللجنــة العلميــة
برئاســة أحــد اســاتذة كليــة االقتصاد واالدارة في جامعــة
القصيــم ،كمــا كانــت الورقــة الرئيســة فــي الورشــة التــي
عقدتهــا جامعــة شــقراء لعميــد كليــة إدارة االعمــال .ومــن
المؤكــد أن وجــود أقســام اإلدارة العامــة واإلدارة بكليــات
إدارة االعمــال واالقتصــاد ســوف يضــع عليهــا عــبء ودور
أكبــر فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
 .4عالقــة أقســام اإلدارة العامــة وبرامــج الدراســات
العليــا فيهــا بالسياســات العامــة ودورهــا فــي تحقيــق
رؤيــة :2030
عندمــا نتحــدث عــن أقســام اإلدارة العامــة كأقســام
أكاديميــة ضمــن كليــات االقتصــاد واإلدارة أو كليــات
إدارة االعمــال أو غيرهــا مــن التســميات فأننــا نتحــدث
عــن تلــك األقســام التــي تعنــى بتدريــس اإلدارة العامــة
 Public administrationكتخصــص يهتــم بجميــع
العمليــات أو النشــاطات الحكوميــة التــي تهــدف إلــى
تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة .وتنفيذهــا باســتخدام
الجهــود البشــرية والوســائل الماديــة اســتخدامًا يعتمــد
علــى التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه ،وفــق منظومــة
موحــدة تســتخدم الرقابــة والتغذيــة الراجعــة فــي تصحيــح
مســاراتها ،وترمــي إلــى تحقيــق األهــداف بكفايــة وفعاليــة

عاليتيــن .ولذلــك فــأن تخصــص اإلدارة العامــة يعنــى
بتدريــس كل مــا يختــص بــأي هيئــة عامــة ،مركزيــة أو
محليــة أوكلــت إليهــا الســلطة السياســية وظيفــة تلبيــة
الحاجــات العامــة ،علــى اختــاف صورهــا ،وتشــمل أيضــً
أســلوب عمــل هــذه الهيئــات وطابــع عالقاتهــا فيمــا بينهــا
وعالقاتهــا بالقطاعــات االخــرى وبالعامليــن فيهــا.
وقــد حرصــت أقســام اإلدارة العامــة مــن خــال برامجهــا
االكاديميــة علــى تطويــر مفهــوم اإلدارة العامــة للحــاق
بتطــور المجتمعــات وتقدمهــا وبتطــور وظيفــة الدولــة
الحديثــة ،وكانــت فــي ذلــك قــد تأثــرت بعوامــل متعــددة
منهــا :متطلبــات التقــدم االقتصــادي ،واألزمــات االقتصاديــة
وانتشــار األفــكار التقدميــة وظهــور النظــم السياســية
المختلفــة ،ممــا جعــل الدولــة محــركًا أساســيًا للتطــور
االقتصــادي واالجتماعــي ومســؤولة عــن تحقيــق العدالــة
االجتماعيــة واالســتماع للجماهيــر ومشــاركتهم هــذا
التطــور .وهكــذا أتســع اتســع نطــاق اهتمــام أقســام
اإلدارة العامــة ليدخــل فيهــا أيضــً المجــال التشــريعي .مــن
خــال المشــاركة فــي رســم السياســة العامــة للدولــة فــي
كثيــر مــن المجــاالت والنشــاطات العامــة والخاصــة.
وقــد نجــد فــي بعــض االحيــان أن هنــاك اختــاف فــي الــرأي
بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب حــول الــدور المتوقــع
لبرامــج الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030وكذلــك فــي الــدور المتوقــع لــكل
منهــم فــي ذلــك ايضــا .وهــذا ممــا ســيتم بحثــة فــي هــذه
الدراســة.
 .5الدراسات السابقة

تناولــت كثيــرا مــن الدراســات رؤيــة المملكــة  2030ولكــن
فــي إطــار اســتراتيجي اقتصــادي فــي أغلــب االحيــان،
ولكــن الدراســات التــي تتنــاول دور الجامعــات واألكاديميــا
فــي تحقيــق رؤيــة  2030تعتبــر الــى حــد مــا قليلــة واغلبهــا
عبــارة عــن أوراق عمــل قدمــت فــي بعــض المؤتمــرات
والنــدوات كمؤتمــر التعليــم العالــي ورؤيــة  2030فــي الــدورة
الســابعة لــه ،او مؤتمــر جامــع القصيــم عــن دور الجامعــات
الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة  ،2030أو نــدوة جامعــة االمــام
عــن دور كليــات االقتصــاد وإدارة األعمــال فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  .2030وسنســتعرض
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أهــم هــذه الدراســات فيمــا يلــي:
دراســة الهاجــري ( )2017عــن التوجهــات المســتقبلية
لجامعــة الملــك خالــد فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ، 2030
حيــث أكــد البحــث أن علــى الجامعــة أن تتبنــى خريطــة
مســتقبلية لجامعــة الملــك خالــد تشــمل رصــدا لتوجهــات
رؤيــة  2030والعمــل علــى تحقيقهــا مــن خــال التعــرف علــى
كل توجــه وأهدافــه ومتطلبــات تحقيقه ونتائجــه المتوقعة،
ومــن خــال معرفــة ابــرز توجهــات رؤيــة المملكــة .2030
دراســة الــداود ( )2017عــن مســؤولية الجامعــات الســعودية
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030حيــث تناولــت رؤيــة
المملكــة  2030بالتفصيــل وكذلــك برنامــج التحــول
الوطنــي  ،2020ومــا ورد فيهمــا مــن أهــداف ومبــادرات لتطويــر
التعليــم العالــي ليتــواءم مــع االســتراتيجيات الــواردة فيهما
وقدمــت الورقــة كذلــك تحليــا لمــا ورد فــي وثيقــة سياســة
التعليــم مــن أهــداف تتعلــق بالتعليــم العالــي وكذلــك
الخطــة االســتراتيجية لتطويــر التعليــم العالــي ومشــروع
آفــاق لتطويــر التعليــم مؤكــدة علــى تطابــق مــاورد فــي
رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي  0202مــع
هــذه األهــداف .وخلصــت الورقــة إلــى تقديــم مقترحــات
مــن شــأنها زيــادة تفعيــل مشــاركة الجامعــات فــي
تحقيــق الرؤيــة مــن خــال زيــادة التركيــز علــى اســتقاللية
الجامعــات ،ودعــم البحــث العلمــي ،وتطويــر أداء عضــو
هيئــة التدريــس ،وتجويــد التعليــم العالــي ،وزيــادة مشــاركة
الجامعــة فــي صنــع القــرارات فــي المجتمــع .وقدمــت الورقــة
عــددا مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها دعــم مشــاركة
الجامعــة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 2030ومــن ذلــك
مبادرتهــا بالتركيــز علــى القضايــا المســتقبلية فــي التعليــم
العالــي مثــل تدويــل التعليــم العالــي ،والتفكيــر بشــكل جــاد
فــي افتتــاح فــروع للجامعــات العالميــة فــي مــدن المملكــة
وفــق ضوابــط محــددة ال تتعــارض مــع قيــم المجتمــع
المحلــي .وربــط برامــج البحــث العلمــي والدراســات العليــا
فــي الجامعــات بشــكل أكثــر عمقــً بمشــكالت البيئــة
والمجتمــع ،وتطويــر المناهــج وطــرق التدريــس الجامعــي،
وتطويــر الكفــاءة الداخليــة للجامعــات.
وفــي دراســة العو ّيــد ( )2017عــن وظائــف التعليــم الجامعــي
الســعودي والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف برنامــج
التح ـ ّول الوطنــي لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030
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تبيــن أن هنــاك بعــض المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه
هــذه الوظائــف الجامعيــة ،فــي تحقيــق هــذه األهــداف ،والتــي
تتطلــب مــن القائميــن علــى أمــور الجامعــة الفنيــة والعلميــة
واإلداريــة النظــر فيهــا ،والعمــل علــى إيجــاد بيئــة جامعيــة
بشــكل كامــل ،علــى
قائمــة بوظائفــه الجامعــة الثالثــة
ٍ
وجـ ٍه يحقــق أهــداف وثيقــة رؤيــة المملكــة  ،2030مــن خــال
التعــرف علــى واقــع التدريــس الجامعــي ،وواقــع البحــث
العلمــي ،وواقــع خدمــة المجتمــع ،فــي الجامعــة ،وخلصــت
ســواء
الدارســة إلــى أن هنــاك عــد ًدا مــن الدراســات
ً
المحليــة أو غيــر المحليــة ،تشــير إلــى عــدد مــن التحديــات
التــي تواجــه هــذه الوظائــف الجامعيــة ،فــي ســبيل تحقيــق
ـكل عــام ،واألهــداف الخاصــة برؤيــة
أهــداف الجامعــة بشـ ٍ
المملكــة العربيــة الســعودية  .2030كمــا أوصــت الدراســة
بضــرورة التأكيــد علــى االهتمــام بالتدريــس الجامعــي
لتحقيــق بعــض أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030مــن خــال
تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتكويــن المجتمــع الحيــوي مــن
خــال مــا ينقلــه األعضــاء للطــاب والطالبــات .كمــا أوصــت
باالهتمــام بالبحــث العلمــي مــن أجــل تحقيق أهــداف الرؤية
فــي القضــاء علــى البطالــة ،واالهتمــام بالمنظومــة التعليميــة
والتربويــة  ،وتطويــر المــدن والحــرص علــى ذلــك ،واالرتقــاء
بــرأ س المــال االجتماعــي ،وأوصــت باالهتمــام بوظيفــة
خدمــة المجتمــع للمحافظــة علــى البيئــة ،والمشــاركة فــي
صناعــة الترفيــه ،والمســاهمة فــي إشــراك المــرأة بســوق
العمــل .
وأوضحــت راســة الشــاعري وآخــرون ( )2017عــن المهمــة
الثالثــة للجامعــات ودورهــا فــي تعزيــز رؤيــة  2030للمملكــة
العربيــة الســعودية بــأن للجامعــات الســعودية دور كبيــر
واساســي فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 0202وال يمكــن
لهــذا الــدور أن يــؤدى إال مــن خــال اضطــاع الجامعــات
فــي تأديــة مهامهــا فــي التنميــة المســتدامة الشــاملة ،أو مــا
اصطــل علــى تســميته بالمهمــة الثالثــة للجامعــات لتأخــذ
دورهــا الفاعــل فــي تكويــن وتطويــر االقتصــاد والمجتمــع
المعرفــي .تهــدف هــذه الورقــة بصــورة أساســية إلــى تحديــد
معالــم دور الجامعــات الســعودية فــي تعزيــز الرؤيــة ، 0202
وكيــف لهــذه الجامعــات أن تطــور مهامهــا الرئيســية فــي
التعليــم والتدريــب ،فــي البحــث والتطويــر ،فــي نقــل وتوطين
المعــارف والتقنيــات ،وفــي دعــم االبتــكار والريــادة ،وبمــا
يســهم فــي بنــاء أ رس المــال الفكــري وتحقيــق متطلبــات

التنميــة المســتدامة الشــاملة .وألجــل تحقيــق هــدف
الورقــة االساســي حــدد الباحثــون عنــن مــن المتطلبــات
منهــا :تقديــم مفهــوم المهمــة الثالثــة وتحديــد الــرؤى فيمــا
يعنيــه وينطــوي عليــه أداء هــذه المهمــة ،و تحليــل المهــام
األساســية للجامعــات فــي عصــر االقتصــاد المعرفــي
والتكامــل فــي أداء هــذه المهــام ،و تحليــل وتقييــم دور
الجامعــات الســعودية فــي تطويــر االقتصــاد المعرفــي ودعم
رؤيــة  ،2030كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن دور الجامعــات
فــي تعزيــز رؤيــة  2030للمملكــة العربيــة الســعودية ال
يمكــن إنجــازه بــدون برنامــج شــامل للتحــول الريــادي مبنــي
علــى التكامــل بيــن المهــام األساســية للجامعــات.
دراســة الصــادق و نصــر ( )2017عــن دور الجامعــات
الســعودية فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة وتحقيــق رؤيــة
 ، 2030بينــت أن الجامعــات الســعودية تــؤدي المهتمــة
بالمعرفــة مــع نظيراتهــا العربيــة دورًا كبيــرًا لإلســهام فــي
بنــاء مجتمــع معرفــي عربــي متكامــل وذلــك مــن خــال
مــا تبذلــه الجامعــات لقيــادة حركــة التغيــر االجتماعــي
والثقافــي للوصــول الــى مــا هــو منشــود .وكان مــن أهــم
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة هــي وجــوب التوســع
فــي التعليــم الفنــي والمهنــي بجانــب التعليــم األكاديمــي،
ووجــوب إحــداث تغييــر فــي طــرق ومناهــج التدريــس
المتبعــة فــي الــدول العربيــة بمــا فيهــا المملكــة العربيــة
الســعودية ،والســعي نحــو النشــر فــي المجــات العلميــة
المحكمــة حيــث إن توفيــر فــرص التعليــم العالــي وحــده ال
يكفــي لبنــاء مجتمــع معرفــي .ومــن أهــم التوصيــات وضــع
خطــة اســتراتيجية لعمليــة البحــث العلمــي بالجامعــات
العربيــة عامــة وبجامعــات المملكــة بشــكل خــاص
وتحديــد أولوياتــه بمــا يســاهم فــي حــل مشــاكل المجتمــع،
وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى إجــراء البحــوث
العلميــة وتحفيزهــم ماليــا وأدب ًيــا حتــى يتمكنــوا مــن التفــرغ
لعلميــة البحــث العلمــي  ،وتزويــد المعامــل باألجهــزة
والمعــدات الالزمــة للتدريــس والبحــث العلمــي.
وأوضحــت الســلمي ( )2017فــي دراســتها عــن دور
مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية فــي تنميــة المجتمــع مــن وجهــة نظــر أعضــاء
هيئــة التدريــس :جامعــة الملــك ســعود أنموذجــا ،أن
تقديــرات أعضــاء هيئــة التدريــس لــدور مؤسســات التعليــم

العالــي فــي تنميــة المجتمــع كانــت مرتفعــة فــي جميــع
مجــاالت أداة الدراســة .وجــاءت تقديراتهــم لســبل تفعيــل
دور مؤسســات التعليــم العالــي فــي تنميــة المجتمــع
مرتفعــة ،وكانــت تقديراتهــم للمعوقــات التــي تحــول
دون قيــام مؤسســات التعليــم العالــي بتنميــة المجتمــع
منخفضــة .وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فروقــات ذات
داللــة إحصائيــة فــي جميــع مجــاالت الدراســة تعــزى
لمتغيــر نــوع الكليــة ،والرتبــة األكاديميــة .أوصــت الدراســة
بضــرورة تكاتــف الجهــود مــن أجــل التعميــق المنشــود
واالســتمرارية للعالقــة بيــن المؤسســات الجامعيــة
ومؤسســات المجتمــع المحلــي .واشــتراك الجامعــة فــي
وضــع خطــه تفصيليــة للتنميــة المجتمعيــة بصفة عامــة ،وأن
تكــون هــذه الخطــة شــاملة للقطاعــات اإلنتاجيــة كلهــا.
وبينــت الحربــي فــي دراســتها (1438هـــ) عــن رؤيــة 2030
والبحــث العلمــي ودور الجامعــات الســعودية والتــي قدمتهــا
فــي نــدوة »دور كليــات االقتصــاد و إدارة األعمال في تحقيق
رؤيــة المملكــة  ،«2030التــي نظمتهــا جامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية ممثلــة بكليــة االقتصــاد والعلــوم
اإلداريــة يــوم الثالثــاء 28/3/1438هـــ أن هنــاك ضــرورة
للوقــوف بشــكل عملــي علــى مــدى فائــدة الدراســات التــي
تجــري فــي الجامعــات فــي مســاندة خطــط الدولــة ومعالجــة
الســلبيات وتطويــر االداء ،ومــدى مناســبة مــا يصــرف علــى
البحــث العلمــي فيهــا مــع نتائجــه.
بحــث الســحيباني (1438هـــ) عــن دور كليــات االقتصــاد
واألعمــال فــي تطويــر منتجــات ماليــة لمبــادرات رؤيــة
المملكــة  ،2030بيــن أن هنــاك أهميــة كبيــرة للشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي تنفيــذ مبــادرات الرؤيــة،
كمــا بيــن البحــث أن ذلــك يفتــح المجــال للقطــاع الخــاص
ليكــون شــريكًا مــن خــال تحســين البيئــة االســتثمارية
التــي تمكــن االقتصــاد مــن النمــو ليصبــح مــن اكبــر
اقتصــادات العالــم ومحــرك لتوظيــف المواطنيــن ومصــدر
لتحقيــق االزدهــار للوطــن والرفــاه للجميــع.
وخلــص الرشــيد (1438هـــ) فــي ورقتــه عــن كيــف تســهم
كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة فــي التنميــة ،إلــى
ضــرورة إنشــاء مراكــز بحــوث لإلســهام فــي رســم
السياســات االقتصاديــة وغيرهــا ثــم توجيــه نســبة مــن
العقــود االستشــارية إلــى مراكــز البحــوث المتخصصــة فــي
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الجامعــات ،وكذلــك مراجعــة خطــط األقســام األكاديمية
وتقييمهــا وفــق متطلبــات تحقيــق الرؤيــة ،ثــم تطــرق إلــى
زيــادة ســاعات التطبيــق فــي مواقــع العمــل وتشــجيع عمل
الطــاب خــال اإلجــازات الصيفيــة بالتنســيق مــع صنــدوق
المــوارد البشــرية وشــركة تكامــل ،كمــا حــث علــى تطويــر
التعليــم التنفيــذي فــي كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة
إلعــداد القــادة المتخصصيــن ثــم توجيــه بحــوث الطــاب
لتكويــن مكتبــة مــن الحــاالت الدراســية المتناســبة مــع
رؤيــة .2030
وبينــت دراســة الخريــف (1438هـــ) التــي تناولــت مســتقبل
كليــات ادارة األعمــال فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  2030الــدور التعليمــي نموذجــً  ،أن أهــم مكــون
لتحقيــق رؤيــة  2030هــو تطويــر الكفــاءات والمــوارد
البشــرية علــى جميــع األصعــدة والتــي قدمتهــا الدراســة فــي
ثالثــة اجــزاء .الجــزء االول عــن واقــع تطويــر الكفــاءات
مــن خــال كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة بالمملكــة،
وفــي الجــزء الثانــي نظــرة تحليليــة لرؤيــة المملــة العربيــة
الســعودية  2030واحتياجاتهــا مــن المــوارد البشــرية
المؤهلــة لتحقيقهــا ،ومــن ثــم مقارنــة الواقــع بتلــك
االحتياجــات المســتقبلية ،وفــي الجــزء األخير قــدم الباحث
مقترحــً لتطويــر كليــات االقتصــاد وإدارة االعمــال مــن
خــال اقتــراح بعــض المهــام المســتقبلية فــي دور الكليــات
التعليمــي بحيــث تســتعرض تطويــر المــوارد البشــرية فــي
البرامــج االكاديميــة المشــتركة مــع االقســام والكليــات
االخــرى ،وبرامــج الدراســات العليــا وبرامــج التعليــم
المســتمر وخدمــة المجتمــع.

جدول رقم ( :)1خصائص عينة الدراسة الديموغرافية

الخصائص التصنيف
الجنس

المؤهل

الوظيفة

التكرارات

النسبة

ذكر

108

79%

أنثى

28

21%

ثانوي أو أقل

0

0%

جامعي

8

%0.06

دراسات عليا

128

94%

حكومي

112

82%

قطاع خاص

20

15%

غير موظف

4

3%

القســم الثالــث :عــرض وتحليــل بيانــات الدراســة
الميدانيــة

ثانيًا :دور الجامعات في تحقيق رؤية المملكة 2030

يتبيــن مــن الجــدول رقــم ( )1أن غالبيــة العينــة مــن الذكــور

بينمــا فقــط  %16يــرون أن لهــا دور ســلبي معيــق وقــد
يكــون ذلــك نتيجــة لبعــض الخلفيــات القديمــة التــي تــرى
بــأن الجامعــات تعيــش فــي بــرج عاجــي بعيــدا عــن الواقــع،
وانهــا تهتــم اكثــر بالجانــب النظــري أكثــر مــن الجانــب
العملــي التطبيقــي .ولعــل مــا يؤكــد ذلــك أيضــاَ أن هنــاك

بعــد اســتكمال اجــراءات جمــع البيانــات الميدانيــة ،تــم
فرزهــا للتأكــد مــن صالحيتهــا للتحليــل ،وكانــت النتيجــة
صالحيــة ( )54اســتبانة ألعضــاء هيئــة التدريــس ،و ()82
اســتبانة مــن الطــاب ،ممــا يعنــي إجمالــي عينــه (.)136
ويمكــن مــن خــال العــرض اإلحصائــي أدنــاه التعــرف علــى
خصائــص هــذه العينــة.
أو ًال :إحصائيات العينة
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حيــث كانــت نســبتهم حوالــي  ،%80وقــد يكــون ذلــك
طبيعيــا حيــث أن الغالبيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب فــي أقســام اإلدارة العامــة هــم مــن الذكــور .كمــا
يظهــر فــي الجــدول نفســه أن الغالبيــة هــم مــن أصحــاب
الشــهادات العليــا وهــذا طبيعــي حيــث ال يوجــد ضمــن
العينــة إال ثمانيــة مــن حملــة الدرجــة الجامعيــة وهــؤالء إمــا
يكونــون مــن المعيديــن أو مــن الطــاب المقبوليــن الذيــن
لــم يبــدؤون دراســتهم حتــى االن .وكذلــك أيضــا يتضــح أن
الغالبيــة مــن العينــة هــم مــن موظفــي الدولــة حيــث بلغــت
نســبتهم  %82مــن العينــة.

يتبيــن مــن الجــدول رقــم ( )2أن هنــاك نســبة عاليــة مــن
عينــة الدراســة تــرى أن دور الجامعــات هــو دور إيجابــي مؤيــد
او مســاعد وذلــك بنســبة .%77

نســبة مماثلــة إمــا محايــدة أو ليــس لديهــم رأي حــول ذلــك
الــدور.
جدول رقم ( :)2دور الجامعات في تحقيق رؤية المملكة 2030

التكرارات

النسبة

الدور المتوقع
دور إيجابي مؤيد

72

%53

دور مساعد

32

%24

دور سلبي معيق

16

%12

دور محايد

4

%3

ال أدري

12

9%

المتوسط الحسابي

4.23

االنحراف المعياري

1.12

ثالثــً :دور كليــات اإلدارة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030

يبيــن الجــدول رقــم ( )3أن لكليــات اإلدارة دورا فاعــا
فــي تحقيــق رؤيــة  ، 2030حيــث يتضــح أن  %80مــن عينــة
الدراســة تــرى أن لهــذه الكليــات دورا إيجابيــا كبيــرا مؤيــدا
ومســاعدا .ومقابــل ذلــك نجــد أن حوالــي  %9مــن العينــة
يــرون بــأن لهــا دور ســلبي معيــق ،وأن  %11إمــا محايديــن أو
ال يعرفــون شــيء عــن هــذا الــدور ،وقــد يكونــوا هــؤالء مــن
الطــاب الذيــن لــم يقطعــوا شــوطا كبيــرا فــي دراســتهم.
جدول رقم ( :)3دور كليات اإلدارة في تحقيق رؤية المملكة 2030

التكرارات

النسبة

الدور المتوقع
دور إيجابي مؤيد

80

59%

دور محايد

11

8%

ال أدري

5

3%

المتوسط الحسابي

4.54

االنحراف المعياري

1.02

رابعــً :دور برامــج الدراســات العليــا فــي الإدارة العامــة
فــي تحقيــق رؤيــة 2030

للتعــرف علــى دور برامــج الدراســات العليــا فــي تحقيــق رؤية
المملكــة  2030ال بــد أن ننظــر إلــى مكونــات هــذه البرامــج
ونقيــم كل منــه علــى حــدة قبــل أن نســتطيع الحكــم علــى
هــذه البرامــج بشــكل عــام.

 .١دور أعضاء هيئة التدريس

يشــكل أعضــاء هيئــة التدريــس رأس المــال المعرفــي ألي
قســم اكاديمــي ،والتــرس المحــرك لبرامجــه الدراســية.
وهكــذا يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )4أن هنــاك دورا حيويــا
ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي أقســام اإلدارة العامــة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030حيــث يــرى  %79مــن العينــة
أن لهــم دورا إيجابيــا مؤيــدا أو مســاعدًا .ولكننــا نــرى أيضــا
أن  %12مــن العينــة يــرون بــأن ألعضــاء هيئــة التدريــس دورا
ســلبيا وأيضــا  %9إمــا محايديــن أو ليــس لديهــم رأي حيــال
ذلــك الــدور .ولعــل هــذه النســبة االخيــرة قــد جــاءت نتيجــة
لعــدم وجــود أثــرا إيجابيــا ملموســا لهــؤالء االعضــاء إمــا
لغيابهــم عــن المشــهد أو عــدم وضــوح مســاهماتهم فيــه.
جــدول رقــم ( :)4دور أعضــاء هيئــة تدريــس اإلدارة العامــة
فــي تحقيــق رؤيــة 2030
التكرارات

النسبة

الدور المتوقع
دور إيجابي مؤيد

72

53%

دور مساعد

36

26%

دور سلبي معيق

16

12%

دور محايد

8

6%

ال أدري

4

3%

دور مساعد

28

21%

المتوسط الحسابي

4.36

دور سلبي معيق

12

9%

االنحراف المعياري

1.02
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 .٢دور الطالب

بمــا أن الطــاب هــم طاقــة برامــج الدراســات العليــا فأنــه
يتوقــع منهــم مســاهمات هامــة فــي مجــال تخصصهــم،
ولذلــك فــأن  %82مــن عينــة الدراســة تــرى أن لهــم دورا
إيجابيــا مؤيــدًا أو مســاعدا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
 .2030ونالحــظ أن  %6مــن العينــة تــرى أن لهــا دورا ســلبيا
وربمــا يكــون ذلــك نظــرا لطبيعــة الخلفيــات العلميــة
المتباينــة التــي يأتــي منهــا هــؤالء الطــاب ،ولعلــة يؤيــد ذلــك
أن  %16مــن العينــة إمــا محايــدة أو ليــس لديهــا رأي حــول
هــذا الجانــب.
جــدول رقــم ( :)5دور طــاب الدراســات العليــا فــي اإلدارة
العامــة فــي تحقيــق رؤيــة 2030
الدور المتوقع

التكرارات

النسبة

دور إيجابي مؤيد

52

38%

دور مساعد

60

44%

دور سلبي معيق

8

6%

دور محايد

8

6%

ال أدري

8

6%

المتوسط الحسابي

4.22

االنحراف المعياري

0.92

 .٣دور األبحاث

باعتبــار أن عينــة الدراســة هــم ممــن يــدرك أهميــة االبحاث
ودورهــا فــي مجــال تخصصهــا فقــد جــاءت نتيجــة الســؤال
عــن رائيهــم فــي دور االبحــاث التــي يتــم إجراءهــا فــي
أقســام اإلدارة العامــة إمــا مــن قبــل االســاتذة أو الطــاب
ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  . 2030ويبيــن جــدول
رقــم ( )6أن  %77مــن العينــة تــرى أن لهــا دورا إيجابيــا مؤيــدًا
أو مســاعدًا فــي تحقيــق رؤيــة  ،2030بينمــا فقــط  %6ال يــرون
ذلــك .ومــا يثيــر التســاؤل هــو أن حوالــي  %18إمــا محايديــن
ال يريــدون أن يبــدون رأيــا حــول هــذا الســؤال ،أو انهــم ال
يــدرون فعــا إذا مــا كان لهــذه االبحــاث أي دور يذكــر .وقــد
يكــون ذلــك نتيجــة لعــدم اهتمــام تلــك األقســام بالبحــوث
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العلميــة ،وعــدم تركيزهــا علــى بيــان أهميتهــا والــدور الــذي
يمكــن أن تقــوم بــه لتحقيــق رؤيــة .2030
جــدول رقــم ( :)6دور االبحــاث فــي اإلدارة العامــة فــي
تحقيــق رؤيــة 2030
الدور المتوقع

التكرارات

النسبة

	-دور إيجابي مؤيد

72

53%

	-دور مساعد

32

24%

	-دور سلبي معيق

8

6%

	-دور محايد

20

15%

	-ال أدري

4

3%

المتوسط الحسابي

3.93

االنحراف المعياري

0.89

 .٤دور المشاركات المجتمعية

تمثــل المشــاركات المجتمعيــة المهمــة الثالثــة للجامعــات
وأقســامها االكاديميــة ،ولذلــك فأنــه ال بــد مــن ان يكــون لها
دورا حيويــا فــي محيطهــا .ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7أن
غالبيــة بســيطة مــن عينــة الدراســة ( )%56تــرى أن ألبحــاث
أقســام اإلدارة العامــة دورا إيجابيــا مؤيــدا أو مســاعدًا،
بينمــا يــرى  %12منهــم بــأن لهــا دورا ســلبيا معيقــا قــد يكــون
نتيجــة لضعــف االبحــاث وعــدم اهتمــام أقســام اإلدارة
العامــة بهــا وعــدم توجيــه االســاتذة وطالبهــم ألبحاثهــم
نحــو الموضوعــات االكثــر أهميــة للوطــن .ولعــل مــا يؤكــد
ذلــك أن حوالــي  %30مــن العينــة ال يريــدون إبــداء رأيهــم
حــول دور هــذه االبحــاث أو أنهــم ال يملكــون رأيــا بالفعــل.
جــدول رقــم ( :)7دور المشــاركات المجتمعيــة فــي اإلدارة
العامــة فــي تحقيــق رؤيــة 2030
التكرارات

النسبة

الدور المتوقع
دور إيجابي مؤيد

44

32%

دور مساعد

36

26%

المتوسط الحسابي

3.84

االنحراف المعياري

0.92

خامســً :أهــم المقترحــات لتفعيــل دور برامــج
الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة للمســاهمة فــي تحقيق
رؤيــة المملكــة  2030وذلــك مــن  1ألهــم مقتــرح الــى  10ألقــل
المقترحــات أهميــة
حتــى يتحقــق المزيــد مــن تفاعــل أقســام اإلدارة العامــة
مــع رؤيــة المملكــة  2030كان مــن األهميــة بمــكان أن
تســعى هــذه الدراســة الــى تقصــي المقترحــات التــي يمكــن
أن تســاعد فــي قيــام تلــك االقســام بدورهــا علــى الوجــه
الصحيــح .ولذلــك فقــد طرحــت بعــض المقترحــات علــى
عينــة الدراســة وطلــب منهــم ترتيبهــا حســب أهميتهــا
وكذلــك طلــب منهــم إضافــة أي مقترحــات خــرى يرونهــا
مناســبة .وقــد جــاءت النتيجــة كمــا يوضــح الجــدول رقــم
( ،)8حيــث جــاء فــي مقدمــة تلــك المقترحــات فــي رأيــي
عينــة الدراســة ضــرورة ربــط أبحــاث الطــاب بالمســاهمة
فــي تحقيــق رؤيــة  .2030وقــد حصل هــذا المقتــرح على أعلى
متوســط بيــن المقترحــات االخــرى ( ،)6.83ومــن المؤكــد
بــأن هــذا الموضــوع يشــكل مســاهمة فعليــة تحقــق العديــد
مــن االهــداف فــي ســبيل تفعيــل دور أقســام اإلدارة العامــة
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  .2030ثــم تتابعــت المقترحــات
فــي االهميــة حيــث جــاءت الخمســة االولــى بمعــدل 6
فأعلــى وهــي علــى النحــو التالــي بالتتابــع .زيــادة التواصــل مــع
أجهــزة الدولــة المعنيــة بتحقيــق الرؤيــة ،المشــاركة فــي
وضــع الخطــط للجهــات المشــاركة فــي تحقيــق الرؤيــة،
توجيــه االبحــاث اإلداريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس نحــو
موضوعــات الرؤيــة ،تقديــم االستشــارات الفنيــة للمعنييــن
بتنفيــذ الرؤيــة .أمــا بقيــة المقترحــات فيوضــح الجــدول
تسلســلها فــي االهميــة عنــد عينــة الدراســة .ولــم يــرد مــن
مفــردات العينــة أي مقترحــات أخــرى يجــب عرضهــا.

1

ربــط أبحــاث الطــاب بالمســاهمة
فــي تحقيــق الرؤيــة

120

6.83

2

زيــادة التواصــل مــع أجهــزة الدولــة
المعنيــة بتحقيــق الرؤيــة

108

6.81

3

المشــاركة فــي وضــع الخطــط
للجهــات المشــاركة فــي تحقيــق
الرؤيــة

120

6.63

4

توجيــه االبحــاث اإلداريــة ألعضــاء
هيئــة التدريــس نحــو موضوعــات
الرؤيــة

108

6.33

5

تقديــم االستشــارات الفنيــة
للمعنييــن بتنفيــذ الرؤيــة

124

6.00

6

طــرح مــواد دراســية حــول موضــوع
الرؤيــة

108

5.19

7

إقامــة مؤتمــرات و نــدوات حــول
الرؤيــة وتحدياتهــا

124

5.03

8

إعــداد حــاالت دراســية عــن برامــج
وخطــط الرؤيــة الســتخدامها فــي
تدريــس الطــاب

112

4.96

9

اســتضافة متحدثيــن عــن الرؤيــة
مــن أجهــزة الدولــة المختصــة

120

4.77

المشــاركة فــي التوعيــة بالرؤيــة مــن
 10خــال كتابــة المقــاالت فــي الصحــف
والبرامــج التلفزيونية

132

4.42

الترتيب

ال أدري

16

12%

التكرارات

دور محايد

24

18%

متوسط الدرجة

دور سلبي معيق

16

12%

جــدول رقــم ( :)8ترتيــب مقترحــات تفعيــل دور أقســام
اإلدارة العامــة لتحقيــق رؤيــة 2030
مقترحات تفعيل دور برامج الدراسات
العليا في اإلدارة العامة للمساهمة في
تحقيق رؤية المملكة 2030
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فــي دور أعضــاء هيئــة التدريــس ودور الطــاب واالبحــاث
والمشــاركات المجتمعيــة حيــث كان هنــاك فــروق
ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط اإلجابــات لــكل مــن
دور أعضــاء هيئــة التدريــس ودور االبحــاث والمشــاركات
االجتماعيــة عنــد مســتوى معنويــة  ،0.01وفــرق ذات داللــة
إحصائيــة لــدور الطــاب عنــد مســتوى معنويــة  .0.05وقــد
ظهــر أن االنحرافــات المعياريــة فــي إجابــات أعضــاء هيئــة
التدريــس المتعلقــة بتلــك األدوار أقــل منهــا عــن الطــاب
ممــا يجعــل إجابتهــم أكثــر دقــة.

سادســً :الفــروق بيــن متوســط آراء أعضــاء هيئــة
التدريــس ومتوســط آراء طــاب الدراســات العليــا
حــول األدوار المتوقعــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030

فــي محاولــة للتعــرف علــى آراء أعضــاء هيئــة التدريــس
وعلــى آراء طــاب الدراســات العليــا تــم اســتخدام اختبــار
 test-tللتعــرف علــى الفــروق بيــن متوســطات إجاباتهــم
حــول أدوار الجهــات المختلفــة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
 .2030ويوضــح جــدول رقــم ( )9نتيجــة هــذا االختبــار حيــث
أتضــح انــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط
إجابــات أعضــاء هيئــة التدريــس ومتوســط إجابــات طــاب
الدراســات العليــات فيمــا يتعلــق بــدور الجامعــة ودور
كليــات اإلدارة ،بينمــا يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن
متوســط إجابــات أعضــاء هيئــة التدريــس ومتوســطات
إجابــات الطــاب حــول دور برامــج الدراســات العليــا ممثلــة

الدور

دور الجامعات

دور الكليات
دور أعضاء هيئة
التدريس
دور الطالب
دور االبحاث
دور المشاركات
المجتمعية

جــدول رقــم ( :)9اختبــار  T-testلتحديــد الفــروق بيــن متوســطات
آراء عينــة
أعضــاء هيئــة التدريــس( ،)N=54ومتوســطات آراء عينــة طــاب
الدراســات العليــا ()N=82

الوظيفة

المتوسط

االنحراف

أعضاء هيئة التدريس

4.32

0.76

طالب الدراسات العليا

4.02

1.22

أعضاء هيئة التدريس

4.61

0.93

طالب الدراسات العليا
أعضاء هيئة التدريس
طالب الدراسات العليا
أعضاء هيئة التدريس
طالب الدراسات العليا
أعضاء هيئة التدريس
طالب الدراسات العليا
أعضاء هيئة التدريس
طالب الدراسات العليا

4.13
4.62
4.14
4.43
3.84
4.23
3.03
4.12
3.53

1.00
0.64
1.18
0.81
1.10
0.89
1.19
0.71
1.15

قيمة ت

الداللة

1.864

0.061

1.789

0.058

1.032

*0.041

1.017

**0.013

1.024

*0.041

1.021

*0.050

نحو االدوار المختلفة لتحقيق رؤية المملكة  **(( 2030دال عند مستوى معنوية  * - 0.01دال عند مستوى معنوية ))0.05
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القسم الرابع :أهم النتائج وتوصيات

يقــدم هــذا القســم مــن الدراســة اســتعراضا ألهــم النتائــج
التــي توصلــت اليهــا الدراســة ،وكذلــك أهــم التوصيــات التــي
يمكــن الخــروج بهــا .وعليــه فإنــه بعــد تحليــل نتائــج البيانــات
الميدانيــة تبيــن أن هنــاك عــدد مــن النتائــج التــي ال بــد مــن
أخذهــا فــي االعتبــار ،والتــي يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
 .1تبيــن أن الغالبيــة مــن عينــة الدراســة تــرى بــأن هنــاك
دورا إيجابيــا مؤيــدا ومســاعدا للجامعــات والكليــات
وأقســام اإلدارة العامــة وأعضــا هيئــة التدريــس فيهــا
والطــاب واالبحــاث لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
 .2أتضــح أن هنــاك بعــض اآلراء مــن عينــة الدراســة  -وإن
لــم تكــن كثيــرة -تــرى بأنــه مــا زالــت تــرى بــأن هنــاك
دورا ســلبيا معيقــا للجامعــات والكليــات وأقســام
اإلدارة العامــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا والطــاب
واالبحــاث فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 2030ويدعــم
ذلــك بعــض اآلراء المحايــدة أو التــي لــم يكــن لهــا رايــا
محــددا حــول تلــك االدوار.
 .3ظهــر أن دور المشــاركات المجتمعيــة للجامعــات
والكليــات وأقســام اإلدارة العامــة وأعضــاء هيئــة
التدريــس فيهــا والطــاب واالبحــاث هــي أقــل االدوار
مســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة  2030علــى الطــاق.
وبالرغــم مــن إنهــا لــم تكــن ضعيفــة جــدا إال ان هنــاك
نســبة محايــدة أو لــم تحــدد رأيهــا قــد تدعــم هــذه
النتيجــة.
 .4يعــد ربــط أبحــاث الطالب بالمســاهمة في تحقيــق الرؤية
هــي أهــم المقترحــات لتفعيــل دور أقســام اإلدارة
العامــة وبرامــج الدراســات العليــا فيهــا فــي تحقيــق
رؤيــة  ،2030يلــي ذلــك زيــادة التواصــل مــع أجهــزة الدولــة
المعنيــة بتحقيــق الرؤيــة ،ثــم المشــاركة فــي وضــع
الخطــط للجهــات المشــاركة فــي تحقيــق الرؤيــة ،ثــم
توجيــه االبحــاث اإلداريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس نحــو
موضوعــات الرؤيــة ،وبعــد ذلــك تقديــم االستشــارات
الفنيــة للمعنييــن بتنفيــذ الرؤيــة ،ثــم طــرح مــواد دراســية
حــول موضــوع الرؤيــة ،ثــم إقامــة مؤتمــرات و نــدوات
حــول الرؤيــة وتحدياتهــا ،ثــم إعــداد حــاالت دراســية
عــن برامــج وخطــط الرؤيــة الســتخدامها فــي تدريــس

الطــاب ،ثــم اســتضافة متحدثيــن عــن الرؤيــة مــن
أجهــزة الدولــة المختصــة ،ثــم أخيــرا المشــاركة
فــي التوعيــة بالرؤيــة مــن خــال كتابــة المقــاالت فــي
الصحــف والبرامــج التلفزيونيــة.
 .5تبيــن أن هنــاك أتفــاق بيــن آراء أعضــاء هيئــة التدريــس
وآراء طــاب الدراســات العليــا فيمــا يتعلــق بــاألدوار
المتوقعــة للجامعــات ولكليــات اإلدارة فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030بينمــا وجــد اختــاف بيــن آراء
أعضــاء هيئــة التدريــس وآراء طــاب الدراســات العليــا
فيمــا يتعلــق بــاألدوار المتوقعــة ألعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب واالبحــاث والمشــاركات المجتمعيــة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
وبنــاء علــى النتائــج أعــاه يمكــن تبنــي التوصيــات
التاليــة:

انطالقــا مــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن هــذه
الدراســة فإنــه يمكــن تبنــي عــدد مــن التوصيــات لتفعيــل
دور الجامعــات وكليــات اإلدارة وأقســام اإلدارة العامــة
وبرامــج الدراســات العليــا فيهــا ،والتــي منهــا مــا يلــي:
 .1أن تزيــد الجامعــات وكليــات اإلدارة وبرامــج الدراســات
العليــا فيهــا مــن تفاعلهــا مــع رؤيــة المملكــة 2030
وذلــك عــن طريــق اســتحضارها بشــكل أكبــر فــي
المناهــج واللقــاءات والمؤتمــرات والمحاضــرات.
 .2توجيــه برامــج الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة
للتواصــل مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة برســم
وتنفيــذ رؤيــة المملكــة  2030بشــكل مســتمر
وتوجيــه ابحــاث االســاتذة والطــاب نحــو هــذه الرؤيــة
ومنطلقاتهــا ومبادراتهــا وتقديــم االستشــارات
والدعــم الفنــي الــازم لهــا.
 .3مســاهمة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أقســام اإلدارة
العامــة وطــاب الدراســات العليــا بشــكل مســتمر
فــي برامــج المشــاركة المجتمعيــة ســواء مــن خــال
البرامــج التلفزيونيــة أو المحاضــرات العامــة أو المقــاالت
الصحفيــة للتوعيــة بأهميــة الرؤيــة وضــرورة االلتــزام
بمــا ورد فيهــا مــن جميــع المعنييــن والمشــاركة فــي
تنفيذهــا ودعمهــا.
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 .4تبنــي النمــوذج التالــي لتفعيــل دور الجامعــات وكليــات
اإلدارة وأقســام اإلدارة العامــة وبرامــج الدراســات
العليــا فيهــا وطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا
لتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030بشــكل أفضــل.
ويتطلــب هــذا النمــوذج تفهــم أفضــل للرؤيــة مــن
الجميــع وتبنــي برامــج توعويــة ومبــادرات نوعيــة مــن
التنظيمــات االكاديميــة وجهــود بحثيــة وتعريفيــة مــن
قبــل منســوبي برامــج الراســات العليــا للمســاهمة فــي
تحقيــق رؤيــة .2030
ويجــب لتبنــي هــذا النمــوذج أن يكــون هنــاك فهــم حقيقــي
لرؤيــة  2030علــى كافــة المســتويات ،فــي الجامعــة الكليــة
واالقســام والبرامــج األكاديميــة ،كمــا يجــب أن يكــون
ذلــك كلــه فــي إطــار الرؤيــة ذاتهــا وأن تتــم فــي ظــل
فهــم واســع وعميــق للبيئــات السياســية واالجتماعيــة
والقانونيــة واالقتصاديــة والتقنيــة حيــث أن لهــا دور مؤثــر
بشــكل كبيــر فــي اســتمرار العمــل فــي ظــل الرؤيــة
المطلوبــة.

المراجع:

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية (1438هـــ)،
نــدوة »دور كليــات االقتصــاد و إدارة األعمــال فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،«2030كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة،
الثالثــاء 1438 / 3/ 28هـــ.
جامعــة جــدة1438( ،هـــ) .ورشــة عمــل »التطلعــات
المســتقبلية لجامعــة جــدة فــي ظــل رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  ،«2030المعــرض والمؤتمــر الدولــي للتعليــم
العالــي الريــاض.
جامعــة جــدة1438 ( ،هـــ ).ورشــة عمــل »برنامــج جامعــة
جــدة الســتقطاب الموهوبيــن ورعايتهــم ودوره فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،«2030
المعــرض والمؤتمــر الدولــي للتعليــم العالــي الريــاض.
جامعــة شــقراء (1437هـــ) .ورشــة الرؤيــة الوطنيــة 2030
ودور الجامعــة فــي تحقيقهــا  ،االثنيــن 1437 / 8 / 23هـــ.
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جامعــة القصيــم ( ،)2017مؤتمــر »دور الجامعــات الســعودية
فــي تفعيــل رؤيــة  «2030الــذي تنظمــه جامعــة القصيــم -13
 14ربيــع الثانــي 1438هـــ الموافــق  12-11ينايــر 2017م.
الحربــي ،دالل بنــت مخلــد (1438هـــ) .رؤيــة  2030والبحــث
العلمــي ودور الجامعــات الســعودية ،فــي نــدوة »دور كليــات
االقتصــاد و إدارة األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
 ،«2030بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ممثلــة
بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة يــوم الثالثــاء / 3 / 28
1438هـ.
الخريــف ،عبدالرحمــن بــن ناصــر (1438هـــ) .مســتقبل
كليــات ادارة األعمــال فــي ضــوء رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  2030الــدور التعليمــي نموذجــً ،فــي نــدوة «دور
كليــات االقتصــاد و إدارة األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،»2030بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية ممثلــة بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة يــوم
الثالثــاء 1438 / 3 / 28هـــ.
الــداود ،عبدالمحســن بــن ســعد ( .)2017مســؤولية
الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030فــي
مؤتمــر «دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة ، »2030
جامعــة القصيــم  14-13ربيــع الثانــي 1438هـــ الموافق 12-11
ينايــر 2017م ،ص.356
الرشــيد ،عبدالعزيــز بــن متعــب (1438هـــ) .كيــف تســهم
كليــات االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة فــي التنميــة ،فــي نــدوة
«دور كليــات االقتصــاد و إدارة األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة  ،»2030بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية ممثلــة بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة يــوم
الثالثــاء 1438 / 3 / 28هـــ.
الســحيباني ،محمــد بــن إبراهيــم (1438هـــ) .دور كليــات
االقتصــاد واألعمــال فــي تطويــر منتجــات ماليــة لمبــادرات
رؤيــة المملكــة  ، 2030فــي نــدوة »دور كليــات االقتصــاد و
إدارة األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ،«2030بجامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ممثلــة بكليــة االقتصاد
والعلــوم اإلداريــة يــوم الثالثــاء 1438 / 3 / 28هـــ.
الســلمي ،فاطمــه بنــت عايــض ( .)2017دور مؤسســات
التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي
تنميــة المجتمــع مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس

 «جامعــة الملــك ســعود أنموذجــا” فــي مؤتمــر «دورالجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة  ، »2030جامعــة
القصيــم  14-13ربيــع الثانــي 1438هـــ الموافــق  12-11ينايــر
2017م ،ص.712
الشــاعري ،علــي محمــد؛ العلوانــي ،حميــد عبدالجبــار؛
شــالواله ،رائــد عبدالرحمــن؛ وهيــب ،ســهي عبــداهلل؛ أزهــر،
الطاهــر؛ ويوســف ،محمــد ( .)2017المهمــة الثالثــة للجامعات
ودورهــا فــي تعزيــز رؤيــة  0202للمملكــة العربيــة الســعودية
فــي مؤتمــر «دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة
 ، »2030جامعــة القصيــم  14-13ربيــع الثانــي 1438هـــ
الموافــق  12-11ينايــر 2017م ،ص.712
الصــادق ،أـــحالم بنــت حســين؛ و نصــر ،إقبال محمــد (.)2017
دور الجامعــات الســعودية فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة
وتحقيــق رؤيــة  : 2030جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن
أنموذجــا فــي مؤتمــر «دور
الفيصــل ) الدمــام ســابقا (
ً
الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة  ، »2030جامعــة
القصيــم  14-13ربيــع الثانــي 1438هـــ الموافــق  12-11ينايــر
2017م ،ص.712
عبدالحفيــظ ،علــي ( .)1982مرئيــات حــول دور الجهــاز
اإلداري الحكومــي فــي إدارة التنميــة فــي الــدول الناميــة
والمصــدرة للبتــرول منهــا بشــكل خــاص ،مجلــة اإلدارة
العامــة ،العــدد ( .)33معهــد اإلدارة العامــة :الريــاض.
عمــادة التطويــر وتنميــة المهــارات ،جامعــة األميــرة نــورة
بنــت عبدالرحمــن (1437هـــ) ،ورشــة عمــل « الشــراكة
المجتمعيــة المركــز اإلعالمــي  ،جامعــة الملــك خالــد
(1438هـــ) ،حلقــة نقــاش دور الجامعــات الســعودية فــي
رؤيــة  : 2030الريــاض.
العو ّيــد ،نــوره بنــت ناصــر ( .)2017وظائــف التعليــم الجامعــي
الســعودي والمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف برنامــج
التحــ ّول الوطنــي لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 0202فــي مؤتمــر «دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل
رؤيــة  ، »2030جامعــة القصيــم  14-13ربيــع الثانــي 1438هـــ
الموافــق  12-11ينايــر 2017م ،ص.377
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة( .)2016( ،)1رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030المملكــة العربيــة
الســعودية  ،الريــاض.

مركــز القيــادة األكاديميــة ،جامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن ( 1438هـــ ) .ورشــة عمــل « :تحقيــق رؤيــة
المملكــة  : 2030الكفــاءة واالســتدامة والمســؤولية
فــي التعليــم « يــوم الثالثــاء الموافــق  ١٤٣٨ / ٥ / ٢٢هـــ ،
الظهــران.
منظمــة االمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو) .)2000( ،األدوار المتغيــرة للدولــة ،القاهــرة:
المجلــة الدوليــة للعلــوم االجتماعيــة العــدد (.)163
الهاجــري ،عبدالعزيــز بــن ســعيد ( .)2017التوجهــات
المســتقبلية لجامعــة الملــك خالــد فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة  2030فــي مؤتمــر «دور الجامعــات الســعودية فــي
تفعيــل رؤيــة  ، »2030جامعــة القصيــم  14-13ربيــع الثانــي
1438هـــ الموافــق  12-11ينايــر 2017م ،ص.288
وزارة التعليــم1438( ،هـــ) .المعــرض والمؤتمــر الدولــي
الســابع للتعليــم العالــي :الجامعــات الســعودية ورؤيــة 2030
 ..المعرفــة وقــود المســتقبل ،الريــاض خــال الفتــرة 18 - 15
رجــب 1438هـــ.
وزارة التعليــم بالتعــاون مــع المجلــس االستشــاري
للجامعــات والكليــات األهليــة فــي المملكــة ،المؤتمــر
والمعــرض الدولــي للتعليــم العالــي1438( ،هـــ) .نــدوة ( دور
الجامعــات والكليــات األهليــة بالمملكــة فــي تحقيــق رؤيــة
 ،)2030الريــاض.
وثيقــة برنامــج التحــول الوطنــي  .)2015( 2020الريــاض :
مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة.
وثيقــة رؤيــة الســعودية  .)2015( 2030مجلــس الشــئون
االقتصاديــة والتنميــة :الريــاض.
’Berry ,F & ,.Wechsler ,B .)1995( .State Agencies
Experience with Strategic Planning :Findings
from a National Survey .Public Administration
Review .159-168 ,)2(55 ,doi10.2307/977181:
Fiorino ,Daniel J ,)2010( .Sustainability as a
Conceptual Focus for Public Administration.
Public Administration Review ,The American
Society for Public Administration Version of
Record online 3 :DEC 2010 DOI/10.1111 :j1540-.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
أخــي ..أختــي عضو/عضــوة هيئــة التدريــس بقســم اإلدارة
العامــة
أخي..أختــي طالب/طالبــة الدراســات العليــا بقســم اإلدارة
العامــة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد ...
يسرني أن أضع بين أيديكم استبانة دراسة:
الــدور المتوقــع لكليــات اإلدارة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة آرائكــم حــول الــدور
المتوقــع لمنســوبي هــذه األقســام وطالبهــا للمســاهمة
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 2030ارجــو التكــرم بإبــداء
رأيكــم بشــفافية حــول الــدور المتوقــع للجامعــات
ولكليــات اإلدارة وأقســام اإلدارة العامــة فيهــا ممثلــة
بأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب والبحــوث فــي تلــك
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االقســام ومشــاركتاها المجتمعيــة ،ومــا يمكــن أن تقدمــه
فــي هــذا اإلطــار.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،،
الباحث :أ.د .سالم بن سعيد آل ناصر (القحطاني)
االستبانة:

أوال :معلومات شخصية:

ٱ الجنس
ٱ ذكر
ٱ أنثى

ٱ آخر مؤهل
ٱ ثانوية أو أقل
ٱ جامعي
ٱ دراسات عليا
ٱ الوظيفة
ٱ موظف حكومي
ٱ موظف قطاع خاص
ٱ غير موظف
ثانيــا :فــي رأيــك ،مــا الــدور المتوقــع للجامعــات فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة :2030
ٱ دور إيجابي مؤيد
ٱ دور مساعد
ٱ دور سلبي معيق
ٱ دور محايد
ٱ ال أدري
ثالثــً :فــي رأيــك ،مــا الــدور المتوقــع لكليــات اإلدارة
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة:2030
ٱ دور إيجابي مؤيد

ٱ دور مساعد
ٱ دور سلبي معيق

ٱ دور محايد

ٱ ال أدري

ٱ ال أدري

خامســً :رتــب أهــم المقترحــات لتفعيــل دور برامــج
الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة للمســاهمة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وذلــك مــن  1ألهــم
مقتــرح الــى  10ألقــل المقترحــات أهميــة:

رابعــً :فــي رأيــك ،مــا الــدور المتوقــع لبرامــج
الدراســات العليــا فــي اإلدارة العامــة فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة 2030
■ دور أعضاء هيئة التدريس:
ٱ دور إيجابي مؤيد
ٱ دور مساعد
ٱ دور سلبي معيق
ٱ دور محايد
ٱ ال أدري
■ دور الطالب:

زيادة التواصل مع أجهزة الدولة المعنية بتحقيق الرؤية.

توجيــه االبحــاث اإلداريــة ألعضــاء هيئــة التدريــس نحــو
موضوعــات الرؤيــة
ربط أبحاث الطالب بالمساهمة في تحقيق الرؤية
طرح مواد دراسية حول موضوع الرؤية
إعــداد حــاالت دراســية عــن برامــج وخطــط الرؤيــة
الســتخدامها فــي تدريــس الطــاب

ٱ دور إيجابي مؤيد

اســتضافة متحدثيــن عــن الرؤيــة مــن أجهــزة الدولــة
ا لمختصــة

ٱ دور مساعد

إقامة مؤتمرات و ندوات حول الرؤية وتحدياتها

ٱ دور سلبي معيق

المشــاركة فــي وضــع الخطــط للجهــات المشــاركة فــي
تحقيــق الرؤيــة

ٱ دور محايد
ٱ ال أدري
■ دور األبحاث:
ٱ دور إيجابي مؤيد
ٱ دور مساعد
ٱ دور سلبي معيق
ٱ دور محايد
ٱ ال أدري

تقديم االستشارات الفنية للمعنيين بتنفيذ الرؤية
المشــاركة فــي التوعيــة بالرؤيــة مــن خــال كتابــة المقاالت
فــي الصحــف والبرامــج التلفزيونية
أي مقترحات أخرى ترونها
شكرا على حسن تعاونكم،،،،،،
رابط االستبانة على االنترنت:
https//:www.surveymonkey.com/r/BQSKNWB

■ دور المشاركات المجتمعية:
ٱ دور إيجابي مؤيد
ٱ دور مساعد
ٱ دور سلبي معيق
ٱ دور محايد
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تفعيل االبتكار بطرفيه التقني واالجتماعي في الجامعات نحو الشراكة في
تحقيق الرؤية 2030
سعد علي الحاج بكري  -كلية علوم الحاسب والمعلومات  -جامعة الملك سعود
عبداهلل بن سالم العقيلي  -كلية التربية  -كلية الملك سعود
زياة سعد الحاج بكري  -كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك سعود
ارتبطــت حيــاة اإلنســان والحضــارات التــي أنشــأها والتنميــة
التــي حققهــا علــى مــدى التاريــخ بالمعرفــة وتوظيفهــا
واالســتفادة منهــا .وتشــهد المملكــة العربيــة الســعودية
ومتجــدد يتمثــل فــي
توجهــً نحــو بنــاء ُمســتقبل متطــور ُ
“رؤيــة المملكــة  ”2030التــي تســتند إلــى المعرفــة وتنطلــق
نحــو العمــل علــى محــاور رئيســة ثالثــة :الوطــن الطمــوح؛
المزدهــر .وألن الجامعــات
والمجتمــع الحيــوي؛ واالقتصــاد ُ
ُ
ُمؤسســات معرفيــة هامــة ُتؤهــل الشــباب بالتعليــم
والتدريــب ،وتولــد المعرفــة باإلبــداع واالبتــكار ،وتتفاعــل
المجتمــع بمــا لديهــا مــن قــدرات ،فهــي
مــع ُمتطلبــات ُ
تســتطيع أن تكــون ُمشــاركًا رئيســً فــي العمــل علــى
تحقيــق طموحــات الرؤيــة المنشــودة .ينظــر هــذا البحــث
فــي جانــب مــن جوانــب إســهام الجامعــات المطلــوب
لتحقيــق الرؤيــة ،وهــو جانــب تفعيــل دور االبتــكار التقنــي
واالجتماعــي .يبــدأ البحــث بطــرح مســألة المعرفــة والتنمية؛
و ُيقــدم اســتعراضًا “للرؤيــة  ”2030وتوجهــات التنميــة علــى
مســتوى العالــم .كمــا يطــرح موضــوع البحــث العلمــي فــي
المختلفــة
الجامعــات ،و ُيركــز علــى االبتــكار وجوانبــه ُ
وفوائــده المرجــوةُ .ثــم ُيناقــش علــى أســاس ذلــك قضيــة
تفعيــل االبتــكار ،و ُيقــدم “ســتة ُمنطلقــات” علــى جامعــات
المســتقبلية.
المملكــة االهتمــام بهــا فــي مســيرتها ُ
المعرفــة والتنميــة ودور الجامعــات يهتــم هــذا البنــد
بموضــوع المعرفــة والتنميــة ودور الجامعــات كتقديــم
للمســألة المطروحــة فــي هــذه الوثيقــة .يبــدأ البنــد بإلقــاء
الضــوء علــى المعرفــة ومســتوياتها وأهميتهــا فــي تطــور
حيــاة اإلنســان عبــر العصــورُ .ثــم ُيناقــش دور النشــاطات
المعرفيــة فــي التنميــة ،بمــا يشــمل نشــاطات نشــر

المعرفــة ،وتوليــد المزيــد منهــا ،وتوظيفهــا واالســتفادة
منهــا .و ُي ّ
ركــز البنــد ،فــي هــذا اإلطــار ،علــى التنافــس العالمــي،
وعلــى الحاجــة إلــى مســتوى تنميــة ُمرتفــع إلغــاق الفجــوة
المســتقبل .ويتطــرق البنــد بعــد
المتقدمــة فــي ُ
مــع الــدول ُ
ذلــك إلــى الجامعــاتُ ،مبينــً مهماتهــا المعرفيــة الرئيســة
الثــاث ،ودورهــا المأمــول فــي التنميــة .و ُيعطــي البنــد بعــد
ذلــك نبــذة عــن المســألة المطروحــة والمعطيــات التــي
تطرحهــا هــذه الوثيقــة.
المعرفة
يتفاعــل اإلنســان ،الــذي ميــزه اهلل بالعقــل عــن ســائر
مخلوقاتــه ،مــع الطبيعــة ،التــي أوجدهــا اهلل مــن حولــه،
لتكــون النتيجــة تفكــر وتدبــر ومعرفــة .وللمعرفــة أنــواع:
معرفــة «يكتشــفها» عقــل اإلنســان حــول الطبيعــة
مــن خــال ُمالحظتهــا واســتيعاب ُمعطياتهــا؛ ومعرفــة
« ُيبدعهــا» عقــل اإلنســان عبــر ُمحاكمــات ذهنيــة نتيجــة
ومتطلباتهــا؛ ثُــم معرفــة تأتــي مــن
شــغفه فــي الحيــاة ُ
ُكل مــن «االكتشــاف واإلبــداع» معــً ،فــي إطــار ُمشــترك
يجمــع عمــق ُمالحظــة الطبيعــة وتفســير ظواهرهــا ،مــع
آفــاق المحاكمــة الذهنيــة والشــغف بهــا .وللمعرفــة
ُمصطلحــات ،تبعــً لمســتواهاُ ،تشــكل معــً مــا ُيعــرف
المبيــن فــي الشــكل ( )1والموضــح فــي
«بهــرم المعرفــة» ُ
الشــرح التالــي [.]1
عنــد قاعــدة الهــرم ُهنــاك «البيانــات» التــي تتكــون مــن
رمــوز ُتعبــر عــن «معلومــات» .فالنــص المكتــوب رمــوز مــن
أحــرف ُتعطــي كلمــات؛ وكذلــك األمــر فــي ترميــز األحــرف
والكلمــات إلكترونيــً مــن أجــل تخزينهــا ومعالجتهــا
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ونقلهــا عبــر األنظمــة الحاســوبية وشــبكاتها .وتأتــي فــي
المســتوى التالــي «المعلومــات» التــي ُتعبــر عــن «معنــى»،
وهــي مــا نجــده مــن ملفــات وكتــب ُمتاحــة علــى اإلنترنــت أو
علــى صفحــات ورقيــة .وتتحــول المعلومــات إلــى «معرفــة»
بعــد أن يتلقاهــا اإلنســان و « ُيفكــر» فيهــا و»يســتوعب
مضمونهــا«.

وتقتــرن »المعرفــة« عنــد المســتوى الثالــث »باإلنســان«
واســتيعابه لهــا ،وتصبــح «معرفــة حيــة» إذا اســتطاع
توظيفهــا واالســتفادة منهــا .و ُيــؤدي تراكــم المعرفــة
الحيــة فــي أي مجــال مــن المجــاالت إلــى اكتســاب «الخبرة»
وهنــا يأتــي المســتوى الرابــع الــذي ُيعبــر
فــي هــذا المجــالُ ،
عــن ذلــك« ،فالخبــرة» فــي مجــال معيــن «معرفــة ناضجــة»،
يتمتــع بصاحبهــا »بمرجعيــة معرفيــة« فــي هــذا المجــال.
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حوالــي «عقديــن مــن الزمــن» ،ومــن اإلنترنــت إلــى «الخريطــة
الجينيــة» أقــل مــن «عقــد واحــد» فقــط [.]2

المنجــزات المعرفيــة
وإذا رصدنــا التقــدم المعرفــي وتطــور ُ
قســم هــذه
منــذ بــدء الثــورة الصناعيــة ،نجــد أن ُهنــاك مــن ُي ّ
الفتــرة إلــى أربــع ثــورات صناعيــة موضحــة فــي الشــكل (،)3
مــع حقــول المعرفــة والتقنيــات الرئيســة التــي تميــزت بهــا
[ .]3و ُيالحــظ أننــا نشــهد اليــوم «الثــورة الصناعيــة الرابعــة»
التــي تتميــز بحقــول «الــذكاء الصناعــي ،وإنترنــت األشــياء،
وتقنيــة النانــو ،والتقنيــة الحيويــة» .وترتبــط الحقــول الثالثــة
األولــى منهــا بصناعــات ُمختلفــة ،مــا ُيعطــي االهتمــام بهــا
آفاقــً واســعة للعمــل المعرفــي ،والســعي إلــى اإلســهام
والتجديــد فيــه.

وال تكتمــل صــورة المعرفــة عنــد هــذا الحد ،فليــس للمعرفة
حــدود تتوقــف عندهــا ،فاإلنســان قــادر علــى «توليــد المزيــد
منهــا» باالكتشــاف واإلبــداع واالبتــكار الذي ســيلقى المزيد
مــن االهتمــام فــي هــذا البحــث .وال شــك أن «الحكمــة»
المعطــاة عنــد «قمــة الهــرم» هــي نــوع مــن أنــواع االبتــكار
ُ
الــذي ُيعطــي معرفــة قابلــة للتوظيــف ،وتحمــل قيمــة كبــرى
ألصحابهــا .ولعلــه ُيمكــن القــول أن فــي الحكمــة جانــب
هــام مــن جوانــب «االبتــكار االجتماعــي» الــذي ســنتحدث
عنــه فيمــا بعــد.

التنمية

وتتمتــع المعرفــة بالــدور الرئيــس فــي التأثيــر علــى «حيــاة
اإلنســان» وبنــاء الحضــارات وتطورهــا .و ُيبيــن الشــكل ()2
هــذا التطــور ،و ُيوضــح تســارعه [ .]2فاالنتقــال مــن الثــورة
«الزراعيــة» إلــى الثــورة «الصناعيــة» اســتغرق « 80قرنــً»؛
بينمــا اســتغرق االنتقــال مــن «غــزو القمــر» إلــى «اإلنترنــت»

علــى أســاس مــا ســبق نجــد أن للمنجــزات المعرفيــة دورًا
رئيســً فــي توجيــه التنميــة نحــو تطويــر حيــاة اإلنســان
واالنتقــال مــن عصــر إلــى آخــر .كمــا أننــا نجــد أيضــً أن
المنجــزات ُيعطــي التميــز المعرفــي
تســارع إيقــاع هــذه ُ
أهميــة ُمتزايــدة فــي التنميــة .و ُيبيــن ذلــك أن الســبيل إلــى

تحقيــق التنميــة ،فــي مثــل هــذه البيئــة ،يحتــاج إلــى االهتمــام
والمتجــدد مــن
«بالنشــاطات المعرفيــة» لتقديــم الجديــد ُ
المنجــزات.
مثــل هــذه ُ
ُهنــاك أربعــة نشــاطات معرفيــة رئيســة [ ]4هــي« :حفــظ»
المعرفــة إلكترونيــً أو ورقيــً وتمكيــن الشــراكة فيهــا؛
و»نشــر» المعرفــة عبــر اإلعــام والتعليــم والتدريــب؛
و»توليــد» المعرفــة بالبحــث العلمــي واالكتشــاف واإلبــداع
واالبتــكار؛ ثُــم «توظيــف» المعرفــة ،أي جعلهــا «حيــة»
ومتجــددة ،تحمــل قيمــة و ُتســهم
ُتعطــي ُمنتجــات جديــدة ُ
فــي التنميــة.

المرتبطــة بــدورة المعرفــة ،والمحــاور الخمســة لإلطــار
ُ
العــام للتنميــة .و ُيعطــي الشــكل ( )5صــورة توضــح التفاعــل
بيــن دورة المعرفــة وهــذا اإلطــار.

المبيــن فــي [ ]1الحاجــة إلــى تكامــل
وقــد طــرح الكتــاب ُ
هــذه النشــاطات مــن أجــل تفعيــل إســهامها فــي
التنميــة .وتضمــن ذلــك وضــع هــذه النشــاطات فــي إطــار
مــا ُســمي «بــدورة المعرفــة» حيــث تتدفــق المعرفــة عبــر
«نشــرها وتوليدهــا وتوظيفهــا» للوصــول إلــى إســهامها فــي
«التنميــة» ،وهــي فــي إطــار هــذه الــدورة تنهــل مــن المعرفــة
«المحفوظــة» مــن جهــة ،وترفدهــا بالمزيــد مــن المعرفــة
والخبــرة مــن جهــة ثانيــة.
و ُيبيــن الشــكل (« )4دورة المعرفــة» وتكامــل النشــاطات
المعرفيــة فيهــا للوصــول إلــى التنميــة المنشــودة .ولعــل
الفكــرة المركزيــة ُهنــا هــي توجيــه كافــة النشــاطات
المعرفيــة نحــو «المعرفــة الحيــة» القابلــة للتطبيــق
والعطــاء ،واإلســهام فــي التنميــة وتعزيــز اســتدامتها،
وتحقيــق الفوائــد المرجــوة .وإذا كان مــن تشــبيه لهذا األمر
علميــً ،فلعلــه يعــود إلــى الدائــرة الكهربائيــة التــي إذا اتصلــت
وتكاملــت اســتطاعت توجيــه جميــع اإللكترونــات نحــو
تقديــم «طاقــة ُمفيــدة» ،مثــل إنــارة المصبــاح الكهربائــي.
وإذا كانــت «دورة المعرفــة» تمثــل مبــدءًا هامــً للعمــل علــى
تحقيــق التنميــة ،فــا ُبــد مــن تفعيــل هــذا المبــدأ مــن خــال
«اإلطــار العــام للتخطيــط للتنميــة والعمــل علــى تنفيذهــا».
وقــد قــدم الكتــاب [ ]1إطــارًا ُمقترحــً لذلــكُ ،يعــرف «بإطــار
 ،»STOPEحيــث يتضمــن خمســة محــاور رئيســة هــي:
والمؤسســات؛ واإلنســان؛
«االســتراتيجية؛ والتقنيــة؛
ُ
المحيطــة» .و ُيضــاف إلــى ذلــك ُمتغيــر «الزمــن»
والبيئــة ُ
«متغيــرات» التنميــة
المتغيــر الرئيــس الــذي تتبعــه جميــع ُ
ُ

المفيــد ،فــي موضــوع التنميــة ،أن نولــي مســألة
ولعلــه مــن ُ
»المنافســة« أهميــة خاصــة .وقــد حــذر الكتــاب [ ]5دول
ُ
العالــم مــن تراجــع ُمعــدالت التنميــة ،أو انعدامهــا ،أو حتــى
بالمقارنــة مــع الــدول األخــرى .والســبب
تدنــي مســتوياتهاُ ،
فــي ذلــك أن الفجــوة فــي مســتوى المعيشــة بيــن الــدول
ســوف تــزداد ،و ُيضيــع بالتالــي األمــل فــي التقــارب ولــو فــي
المســتقبل البعيــد .وعلــى ذلــك ،ال ُبــد مــن العمــل علــى
ُ
تحقيــق معــدالت نمــو ُمرتفعــة كــي يكــون العالــم أكثــر
تجانســً ،تتحقــق فيــه حيــاة كريمــة للجميــع.
المختلفــة.
و ُيبيــن الشــكل ( )6اختــاف النمــو فــي الــدول ُ
المتقدمــة» التــي ُتحقــق نمــوًا متوازنــً
ُ
فهنــاك «الــدول ُ
وهنــاك «الــدول ســريعة النمــو» ،التــي اقتربــت
مســتمرًا؛ ُ
المتقدمــة؛ ُثــم ُهنــاك
بعضهــا مــن إغــاق الفجــوة مــع الــدول ُ
«متعثــرة النمــو» التــي ال تنمــو أو تنمــو ببــطء شــديد؛
الــدول ُ
وهنــاك أخيــرًا الــدول المنكوبــة التــي ال تشــهد نمــوًا ،وإنمــا
ُ
تــرى تراجعــً متواصــاً.
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دور الجامعات
المتحــدة للتربيــة والثقافــة
فــي إعــان «منظمــة األمــم ُ
والعلــوم :اليونســكو  »UNESCOحــول التعليــم العالــي
المنظمــة رســالة
فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،حــددت ُ
هــذا التعليــم علــى النحــوي التالــي« :القيــام بالتعليــم
والتدريــب ،والبحــث العلمــي» [ .]6وبالفعــل تعمــل جامعات
العالــم علــى تنفيــذ هاتيــن المهمتيــن ،لكــن ُهنــاك توجهات
وأعمــا ًال أخــرى ُمختلفــة يــرى الكثيــرون أن علــى الجامعــات
وهنــاك جامعــات عديــدة تقــوم بتنفيذهــا فعـ ًا،
القيــام بهــاُ ،
وهنــاك عــرض
المهمتيــن الرئيســتينُ .
إضافــة بالطبــع إلــى ُ
المعطــى بالمرجــع
ـث
ـ
البح
ـي
ـ
ف
ـات
ـ
التوجه
ومناقشــة لهــذه
ُ
ُ
[.]7
وقــد ُبذلــت جهــود حثيثــة فــي العمــل علــى التعريــف
باألعمــال األخــرى المطلوبــة مــن الجامعــات ،ضمــن
نطــاق «مهمــة ثالثــة» ُتحيــط بهــا تحــت ُمســمى ُمهمــة
المجتمــع» .وقــد دعــم االتحــاد
«التفاعــل مــع ُمتطلبــات ُ
األوربــي مشــروعًا لوضــع معاييــر تختــص بتقييــم تنفيــذ
هــذه المهمــة ،علــى غــرار معاييــر مهمتــي «التعليــم
وهنــاك بحــث منشــور
والتدريــب» و»البحــث العلمــي»؛ ُ
يطــرح ُمخرجــات هــذا المشــروع [ .]8و ُيعطــي الشــكل
( )7المهمــات الرئيســة الثــاث التــي ُيفتــرض بالجامعــات أن
تقــوم بتنفيذهــا.
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تشــمل «المهمــة الثالثــة» التــي تــم التعريــف بهــا ثالثــة أنــواع
المســتمر» الــذي يســتجيب
مــن العمــل .أولهــا «التعليــم ُ
لحاجــة النــاس إلــى «التعلــم مــدى الحيــاة» .والنــوع الثانــي
المجتمــع
هــو «نقــل التقنيــة واالبتــكار» مــن الجامعــة إلــى ُ
ومؤسســاته ،بمعنــى نقــل المعرفــة الحيــة إلــى ُمؤسســات
ُ
المجتمــع لتوظيفهــا واالســتفادة منهــا .أمــا النــوع الثالــث
ُ
فهــو «التفاعــل االجتماعــي» الــذي يشــمل نشــاطات
منســوبي الجامعــة مــن طــاب وأســاتذة فــي خدمــة
المُجتمــع واالســتجابة لمتطلباتــه.
وهكــذا نجــد أن للجامعــات دورًا كبيــرًا فــي أداء ُمختلــف
النشــاطات المعرفيــة ،وبالتالــي فــي اإلســهام فــي تحقيــق
التنميــة .وال ُبــد مــن تعزيــز هــذا الــدور وتفعيلــه ،والتعــاون مــع
الجهــات ذات العالقــة ،فــي هــذا المجــال .ولعلنــا ُن ّ
ذكــر ،فــي
المجتمعــات،
الختــام ُهنــا بأهميــة دور الجامعــات فــي تنميــة ُ
طبقــً لــرأي أحــد رؤســاء الجامعــات األمريكيــة الكبــرى،
بعــد أن أمضــى حوالــي عقديــن مــن الزمــن فــي منصبــه:
«علــى الرغــم مــن أن صــوت الجامعــات يبــدو ناعمــً وهادئــً،
المجتمعــات الحديثــة» [.]9
الم ّ
فعــل لبنــاء ُ
إال أنهــا الوســيط ُ
المسألة المطروحة
أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية ،عــام « ،2016الرؤيــة
لمســتقبل المملكــة
 »2030التــي ترســم خريطــة طريــق ُ
المتحــدة
حتــى عــام ]10[ 2030؛ وواكــب ذلــك إصــدار األمــم ُ
المســتدامة  »SDGsالتــي تتمتــع بمــدى
«ألهــداف التنميــة ُ
يمتــد أيضــً حتــى العــام  .]11[ 2030وتتســم ُكل مــن رؤيــة
المســتدامة بنظــرة شــمولية
المملكــة ،وأهــداف التنميــة ُ
ومشــكالتها .ونظــرًا ألهميــة
تضــم ُمختلــف قضايــا التنميــة ُ

المعرفــة ونشــاطاتها فــي التنميــة المنشــودة ،وأهميــة
الجامعــات فــي تفعيــل النشــاطات المعرفيــة ،فــإن دراســة
“إســهام الجامعــات” فــي تحقيــق «الرؤيــة  »2030ضــرورة
للتعــرف علــى مــا تســتطيع الجامعــات فعلــه فــي هــذا
المجــال.
ُي ّ
ركــز هــذا البحــث علــى جــزء مــن إســهام الجامعــات فــي
الرؤيــة المنشــودة ،ويرتبــط هــذا الجــزء بقضيــة «االبتــكار
الجامعــي بشــقيه التقنــي واالجتماعــي» ودوره فــي تفعيــل
التنميــة واإلســهام فــي العمــل علــى تحقيــق طموحــات
الرؤيــة ،بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة .وفــي ســبيل
ذلــك يطــرح البحــث فــي البنــد التالــي توجهــات «رؤيــة
المملكــة  ،»2030إلــى جانــب التوجهــات التــي يشــهدها
العالــمُ .ثــم يتطــرق إلــى طــرح العطــاء المعرفــي للجامعــات
بوجــه عــام ،واالبتــكار بشــقيه التقنــي واالجتماعــي علــى
وجــه الخصــوص .وينتقــل بعــد ذلــك إلــى ُمناقشــة األمــر
للمســتقبل ،تتمثــل فــي ســتة ُمنطلقات
وتقديــم ُمقترحــات ُ
تهتــم بتفعيــل االبتــكار فــي الجامعــات واإلســهام فــي
التنميــة.
ولعلنــا قبــل االنتقــال إلــى البنــد التالــي ،واســتكما ًال لبيــان
المســألة المطروحــةُ ،نقــدم بعــض المعلومــات حــول
الوضــع الراهــن فــي المملكــة الــذي تنطلــق منــه «الرؤيــة
 »2030المطروحــة فــي البنــد التالــي ،حيــث ُيبيــن الشــكل
( )8خريطــة المملكــة ،و ُيعطــي الجــدول ( )1بيانــات رئيســة
حــول المملكــة والعالــم ،مأخــوذة عــن بيانــات البنــك
المتاحــة للجميــع علــى اإلنترنــت [.]12
الدولــي ُ

الجدول ( :)1المملكة العربية السعودية والعالم طبقًا لبيانات البنك
الدولي []12
الموضوع

المملكة

العالم

وحدة القياس

المساحة

2

130

مليون كم

عدد السكان

31.5

7500

مليون نسمة

النمو السكاني

2.1

1.2

()%

الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد

21000

10000

دوالر أمريكي

نسبة نمو الناتج
المحلي

1.3

1.5

()%

نسبة ُمعطيات
الثروة الطبيعية من
الناتج المحلي

23.5

1.7

()%

2

رؤية المملكة وتوجهات العالم
يســتعرض هــذا البنــد «رؤيــة المملكــة  »2030ومحاورهــا
المرتبطــة بهــا ،كمــا ُيلقــي الضــوء علــى
الثالثــة والعناصــر ُ
«برنامــج التحــول  »2020الــذي يطــرح المرحلــة األولــى مــن
العمــل علــى تحقيــق الرؤيــة المأمولــة .و ُيقــدم البنــد أيضــً
نبــذة عــن التوجهــات العالميــة ،ويهتــم فــي هــذا المجــال
المســتدامة  »SDGالتــي طرحتهــا األمــم
«بأهــداف التنميــة ُ
المتحــدة؛ إضافــة إلــى قضايــا التغييــر ،وقضايــا التعليــم فــي
ُ
العالــم الصــادرة عــن المُنتــدى االقتصــادي الدولــي.
رؤية المملكة ومحاورها الثالثة
تشــمل رؤيــة المملكــة ثالثــة محــاور رئيســة هــي الوطــن
المزدهــر كمــا هــو
والمجتمــع الحيــوي؛ واالقتصــاد ُ
الطمــوح؛ ُ
مبيــن فــي الشــكل ( ،)9وموضــح فيمــا يلــي [.]10
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المجتمع الحيوي
الجدول ( :)3رؤية المملكة العربية السعودية ُ :2030

قيم
راسخة

يتطلــع محــور »الوطــن الطمــوح« إلــى إقامــة »حكومــة
فاعلــة» ويضــع لهــا خمســة ُمتطلبــات رئيســة؛ كمــا يهــدف
إلــى بنــاء «مواطنــة مســؤولة» ،و ُيحــدد لهــا ثالثــة ُمتطلبــات
«المؤشــرات
رئيســة .ولهــذا المحــور مجموعــة مــن
ُ
المســتهدفة» التــي ُتعبــر عــن آمالــه ،كمــا هــو ُمبيــن فــي
ُ
الجــدول (.)2

بيئة
عامرة

الجدول ( :)2رؤية المملكة العربية السعودية  :2030الوطن الطموح

حكومة
فاعلة

مواطنة
مسؤولة

()1

الشفافية

()2

المحافظة على الموارد
ُ
الحيوية

()3

التفاعل مع الجميع

()4

الكفاءة في اإلنفاق
والتوازن المالي

()5

المرونة

()6

المسؤولية في الحياة

()7

المسؤولية في األعمال

()8

المجتمع
المسؤولية في ُ

ُمؤشرات ُمستهدفة:
ٱ اإليرادات
الحكومية غير
النفطية.
ٱ فاعلية الحكومة.
ٱ ٱالحكومة
اإللكترونية.
ٱ مدخرات األسرة .
ٱ القطاع غير الربحي.
ٱ العمل التطوعي.

ويهتــم محــور »المجتمــع الحيــوي« بتعزيــز «القيــم
الراســخة» و ُيحــدد لهــا ثالثــة عناصــر رئيســة؛ و ُي ّ
ركــز علــى
تفعيــل «بيئــة عامــرة» ،ويضــع لهــا أربعــة عناصــر رئيســة؛
ُثــم ُيؤكــد علــى «بنيــان مرصــوص» ،يعطيــه أربعــة عناصــر
«المؤشــرات
رئيســة أيضــً .ولهــذا المحــور عــدد مــن ُ
المســتهدفة» التــي ُتعبــر عــن آمالــه ،كمــا هــو ُمبيــن فــي
ُ
الجــدول (.)3
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()1

المبادئ اإلسالمية

()2

الهوية الوطنية

()3

خدمة ضيوف الرحمن

()4

الثقافة والترفيه

()5

الحياة الصحية

()6

تطوير المدن

()7

استدامة البيئة

()8

بنيان
متين

()9

ُمؤشرات ُمستهدفة:
خدمة ضيوف
الرحمن.
المواقع األثرية.
تصنيف المدن
السعودية.
اإلنفاق على الترفيه.
ُممارسة الرياضة.
الخدمات االجتماعية.
زيادة متوسط العمر .

األسرة
شخصية األبناء

( )10الخدمات االجتماعية
()11

الرعاية الصحية

المزدهــر» إلــى إتاحــة «فــرص
ويســعى محــور «االقتصــاد ُ
ُمثمــرة» ُيعبــر عنهــا مــن خــال أربعــة عوامــل رئيســة؛ كمــا
يهتــم بإيجــاد «اســتثمار فاعــل»ُ ،يحــدد لــه ثالثــة عوامــل
رئيســة؛ ثُــم ُي ّ
ركــز علــى «تنافســية جاذبــة» يراهــا مــن
خــال أربعــة عوامــل رئيســة؛ و ُيؤكــد أخيــرًا علــى «موقــع
ُمســتغل» ،يضــع لــه ثالثــة عوامــل رئيســة .ولهــذا المحــور
المســتهدفة» التــي ُتعبــر عــن
«المؤشــرات ُ
مجموعــة مــن ُ
آمالــه ،كمــا هــو ُمبيــن فــي الجــدول (.)4

المزدهر
الجدول ( :)4رؤية المملكة العربية السعودية  :2030االقتصاد ُ

()6

إطالق القطاعات الواعدة

()7

تخصيص الخدمات
الحكومية

()8

تحسين بيئة األعمال

()9

تأهيل المدن االقتصادية

( )10تأسيس مناطق خاصة
()11

رفع تنافسية قطاع الطاقة

( )12منصة لوجستية لالستثمار
موقع
ُمستغل

( )13تكامل إقليمي ودولي
( )14دعم الشركات الوطنية

وفــي العمــل علــى تحقيــق الرؤيــة المنشــودة ،تــم وضــع
»برنامــج التحــول  «2020كمرحلــة تنفيذيــة أولــى [.]13
ويضــم هــذا البرنامــج «جهــات» عديــدة ،تســعى إلــى
تحقيــق «أهــداف» تتوافــق مــع ُمتطلبــات الرؤيــة .وللبرنامــج
ُمؤشــرات لتقييــم ُمنجزاتــه؛ وقيــم ُمســتهدفة يســعى إلــى
تحقيقهــا فــي ُمختلــف المجــاالت؛ إضافــة إلــى ُمبــادرات
تتضمــن أعمــا ًال ُمقترحــة ،يجــب القيــام بهــا للوصــول إلــى
األهــداف المطلوبــة .و ُيعطــي الجــدول ( )5أعــداد الجهــات
والمبــادرات
والمســتهدفات
والمؤشــرات
واألهــداف
ُ
ُ
ُ
الخاصــة ببرنامــج التحــول.

والمؤسسات الحكومية الكبرى
الوزارات ُ

()5

تنمية القدرة االستثمارية

24

المطلوب تحقيقه تماشيًا مع الرؤية

()4

استقطاب الكفاءات

178
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لمؤشرات األداء
قيم ُمستهدفة ُ

تنافسية
جاذبة

()3

الفرص للجميع

ُمؤشرات ُمستهدفة:
ٱ تخفيض البطالة.
المنشآت
ٱ إسهام ُ
في الناتج المحلي.
ٱ المرأة في سوق
العمل.
ٱ حجم االقتصاد.
النفط والغاز.
ٱ االستثمارات العامة.
التنافسية.
ٱ االستثمارات
األجنبية.
ٱ دور القطاع الخاص.
ٱ الخدمات
اللوجستية.
ٱ الصادرات غير
النفطية.

المستهدفات
ُ

364

المبادرات
ُ

أعمال ُمقترحة لتحقيق األهداف

استثمار
فاعل

()2

المنشآت الصغيرة
ُ
والمتوسطة واألسر
المنتجة
ُ

الجهات
ذات العالقة

األهداف

المؤشرات
ُ
ومتابعة تطورها نحو تحقيق األهداف
معايير لقياس الحالة ُ

فرص
ُمثمرة

()1

التعليم من أجل العمل

الجدول ( :) 5برنامج التحول الوطني ]13[ 2020

531

توجهات العالم
ســوف نطــرح توجهــات التنميــة وقضاياهــا مــن خــال ثالثــة
المســتدامة
مراجــع رئيســة .أولهــا هــو «أهــداف التنميــة ُ
المتحــدة  .]11[ »UNوثانيهــا
 »SDGالصــادرة عــن «األمــم ُ
القضايــا أو «التحديــات الكبــرى» التــي ُيواجههــا العالــم،
كمــا يطرحهــا «المنتــدى االقتصــادي الدولــي .]14[ »WEF
وثالثهــا قضايــا «التعليــم فــي العالــم» ،كمــا يطرحهــا هــذا
المنتــدى أيضــً [.]3
ُ
المســتدامة « 17هدفــً»؛ ولـ ُ
ـكل
يبلــغ عــدد أهــداف التنميــة ُ
مــن هــذه األهــداف ُمســتهدفات عامــة ،وأخــرى خاصــة ،إلــى
جانــب ُمؤشــرات تقــوم بتقييــم مســتوى تحقيــق الهــدف
ومســتهدفاته .ويســتعرض الجــدول ( )6هــذه األهــداف
ُ
ومؤشــراتها؛ و ُيالحــظ أن عــدد
وأعــداد ُمســتهدفاتها ُ
المســتهدفات
وعــدد
«،»43
يبلــغ
المســتهدفات العامــة
ُ
ُ
المؤشــرات يبلــغ « .»229و ُيالحــظ
ـدد
ـ
ع
وأن
«،»126
ـة
ـ
الخاص
ُ
أن لألهــداف ومــا يرتبــط بهــا ثالثــة موضوعــات رئيســة
تشــمل التالــي.
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شراكات لتحقيق األهداف
(الشؤون :المالية؛ والتقنية؛ وبناء
()17
اإلمكانات؛ والتجارة؛ وقضايا
أخرى)

المستدامة ]11[ SDG
الجدول ( :)6أهداف التنمية ُ
الهدف

ُمستهدفات
عامة

ُمستهدفات
خاصة

المؤشرات
ُ

()1

القضاء على
الفقر

2

5

9

()2

القضاء التام على
الجوع

3

5

15

()3

الصحة الجيدة
والعيش الكريم

4

9

25

()4

التعليم الجيد

3

7

11

()5

المساواة بين
ُ
الجنسين

3

6

14

()6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

2

6

10

2

3

6

2

10

15

3

5

12

3

7

12

()7
()8
()9

الطاقة النظيفة
وبأسعار ُمناسبة
عمل الئق ونمو
اقتصادي
الصناعة
واالبتكار والبنية
األساسية

الحد من عدم
()10
المساواة
ُ
ومجتمعات
(ُ )11مدن ُ
محلية ُمستدامة
المسؤولية في
( )12االستهالك
واإلنتاج
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(المجموع)

43

19

24

126

229

الموضــوع األول هــو موضــوع «اإلنســان والمعرفــة»
ويتضمــن :االرتقــاء بحالــة اإلنســان وإمكاناتــه وعملــه
و ســلو كه .
والموضــوع الثانــي هــو موضــوع «المصــادر الطبيعيــة»
والعمــل علــى االســتفادة منهــا.
أمــا الموضــوع الثالــث فهــو موضــوع «الحوكمــة» ويشــمل:
المناســبة للتجمعــات الســكانية،
البنيــة األساســية ُ
والمؤسســات الراســخة ،إضافــة إلــى
والســام والعدالــة ُ
العالقــات الخارجيــة والتعــاون.
وننتقــل إلــى التحديــات التــي ُيواجههــا العالــم طبقــً لمــا
«المنتــدى االقتصــادي الدولــي» المبينــة فــي الجــدول
طرحــه ُ
( .]14[ )7و ُنالحــظ أن ُمعظــم التحديــات ترتبــط «بالجانــب
ـواح ماليــة
االقتصــادي» لحيــاة اإلنســان ومــا يتعلــق بــه مــن نـ ٍ
وتقنيــة واســتثمارية وتجاريــة ،إضافــة إلــى قضايــا «التعليــم
والصحــة والبيئــة» وغيرهــا.
الجدول ( :)7قضايا التحديات التي ُيواجهها العالم [] 14

3

7

13

والمجتمع
( )1االقتصاد الرقمي ُ

األنظمة المالية وأنظمة
()6
النقد

3

8

12

التنمية االقتصادية الشمول
()2
االجتماعي

( )7األمن الغذائي والزراعة

االهتمام
( )13باألحوال
المناخية

2

3

5

التعليم والعمل ومسألة
()3
الجنسين

( )8الصحة والعناية الصحية

االهتمام بالحياة
()14
تحت الماء

( )4البيئة وأمن الموارد الطبيعية

( )9التجارة الدولية واالستثمار

3

7

10

االهتمام بالحياة
()15
البرية

3

9

15

السالم والعدل
والمؤسسات
()16
ُ
الراسخة

2

10

21

( )5االستثمار بعيد المدى ،والبنية ،والتنمية

المســتقبل بشــأن التعليــم كمــا طرحهــا
ونأتــي إلــى قضايــا ُ
والمبينــة في الجــدول (.]3[ )8
ـي»
ـ
الدول
ـادي
«المنتــدى االقتصـ
ُ
ُ
و ُنالحــظ فــي هــذا المجــال ورود «االبتــكار فــي التعليــم»،
و»التعلــم مــدى الحيــاة» و»األهليــة الرقميــة» و»التعليــم

المعتــادة
الفنــي» كقضايــا ُمســتقبلية ،إلــى جانــب القضايــا ُ
الخاصــة «بالطالــب والمــدرس والمناهــج».
الجدول ( :)8قضايا التعليم في العالم [] 3
التعليم األولي :التنشئة
()1
والسلوك

( )5األهلية الرقمية

ومتطلبات
( )2مناهج التعليم ُ
المستقبل
ُ

( )6التعلم مدى الحياة

المناسب
()3
المدرس والتأهيل ُ
ُ

التعليم الفني والتدريب
()7
المهني

( )4التدريب

( )8االبتكار في التعليم

المحكمــة» ،ويعتبــر
النشــر العلمــي فــي «المجــات البحثيــة ُ
هــذا النشــر ُمؤشــرًا علــى اإلســهام الحضــاري فــي المعرفــة،
وهــو لذلــك يحمــل قيمــة معنويــة كبيــرة .لكنــه ال يتمتــع
بــأي قيمــة ماديــة ُتســهم فــي التنميــة ،مالــم يجــري توظيــف
ُمعطياتــه .و ُيقــدم الشــكل ( )11حصيلــة النشــر العلمــي
لعــدد مــن الــدول نســبة إلــى «بليــون دوالر قياســي مــن الناتــج
المحلــي».

البحث العلمي والتنمية ودور الجامعات
ينظــر هــذا البنــد إلــى البحــث العلمــي عمومــً وإلــى االبتــكار
فيــه علــى وجــه الخصــوص ،ويطــرح مــن خــال ذلــك دور
الجامعــات .يبــدأ البحــث بطــرح أنــواع البحــث العلمــي مــن
حيــث طبيعــة ُمخرجاتــه المعرفيــة وقابليتهــا للتوظيــف
واإلســهام فــي التنميــة .ويهتــم البحــث بعــد ذلــك باالبتكار،
ل ُيبيــن طرفيــه التقنــي واالجتماعــي والقيمــة الناتجــة عــن
ُكل منهمــا .ثُــم ُيركــز البحــث علــى دور الجامعــات ومــا
تقــوم بــه لتعزيــز إســهام مــا تقــوم بــه مــن بحــوث فــي
تفعيــل التنميــة وتعزيــز اســتدامتها.
ومخرجاته
البحث العلمي ُ

تهتــم الــدول بدعــم البحــث العلمــي ُبمختلــف أشــكاله.
وتشــمل ُمؤشــرات البحــث العلمــي الرئيســة التــي ُتقــارن
الــدول علــى أساســها التالــي.
«اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي» نســبة إلــى الناتــج المحلــي،
حيــث ُيعتبــر هــذا اإلنفــاق اســتثمارًا معرفيــً معنويــً بمــا
ُيضيفــه إلــى المعرفــة اإلنســانية مــن جهــة ،وماديًا بمــا ُيقدمه
مــن عائــد مــادي ُيســهم فــي التنميــة مــن جهــة أخــرى.
و ُيعطــي الشــكل ( )10هــذه النســبة لعــدد مــن الــدول ،طبقــً
إلحصائيــات «اليونســكو» [ .]15وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
نســبة المملكــة قــد تــم ضبطهــا تبعــً إلحصائيــات دراســة
محليــة قامــت بهــا وزارة التعليــم.

المســجلة طبقــً «لالتفاقيــة الدوليــة
»بــراءات االختــراع« ُ
 .»PCTو ُتع ّبــر هــذه البــراءات عــن حــق أصحابهــا ،دون
غيرهــم ،فــي توظيــف مــا تحملــه مــن معرفــة واالســتفادة
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منهــا ضمــن إطــار زمنــي ُمحــدد .و ُيقــدم الشــكل ()12
حصيلــة بــراءات االختــراع لعــدد مــن الــدول نســبة إلــى
«بليــون دوالر قياســي مــن الناتــج المحلــي».

و ُيعطــي الشــكل ( )14تــوزع البحــث العلمــي فــي عــدد مــن
الــدول تبعــً لهــذه التقســيمات.

تقــوم «اليونســكو  »UNESCOبتقســيم البحــث العلمــي،
لمخرجاتــه وأثرهــا فــي التنميــة ،إلــى ثالثــة أنــواع
تبعــً ُ
ُمتكاملــة هــي :البحــوث األساســية؛ والبحــوث التطبيقيــة؛
إضافــة إلــى بحــوث التطويــر التجريبــي ،كمــا هــو مبيــن فــي
الشــكل ( ،)13وموضــح فيمــا يلــي [.]15

االبتكار والتنمية
ُهنــاك تعريــف عــام «لالبتــكار  »Innovationصــادر عــن
«منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  ،»OECDالتــي
ُ
ُتعــرف أيضــً «بنــادي الــدول الغنيــة» .ويقــول هــذا التعريــف
مــا يلــي [.]16
ُتعطــي «البحــوث األساســية» اكتشــافات وأفــكارًا
إبداعيــة تتــم دراســتها ويجــري العمــل علــى توثيقهــا.
المخرجــات ُمعطيــات جديــدة إلــى الرصيــد
و ُتضيــف هــذه ُ
المعرفــي للحضــارة اإلنســانية؛ وال تكــون هــذه اإلضافــة
المعرفيــة جاهــزة بعــد للتوظيــف وتقديــم قيمــة ماديــة
ملموســة ،لكنهــا تكــون فــي خدمــة المزيــد مــن البحــوث
المســتقبلية التــي ُيمكــن
األساســية والبحــوث التطبيقيــة ُ
أن ُتعطــي قيمــة.
ومعطيــات
و ُتقــدم «البحــوث التطبيقيــة» اكتشــافات ُ
معرفيــة جديــدة قابلــة للتوظيــف والتطبيــق العملــي فــي
المجــال الــذي تطرحــه ،ولكــن ال تكــون جاهــزة فعليــً
لذلــك ،وإنمــا تحتــاج إلــى «التهيئــة وإثبــات الجــدوى الالزمــة
للتوظيــف المنشــود».
ونأتــي إلــى «بحــوث التطويــر التجريبــي» التــي تعمــل علــى
تهيئــة المعرفــة الجديــدة للتطبيــق العملــي والتوظيــف
بغــرض االســتفادة منهــا ماديــً .وال تكــون هــذه البحــوث
تقنيــة بالضــرورة ،بــل ُيمكــن أن تكــون أفــكارًا تطويريــة
ُمفيــدة ،كمــا ســنجد فيمــا ســيأتي مــن هــذا البنــد.
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«االبتــكار هــو تنفيــذ عمــل ُيعطــي ُمنتجــً جديــدًا أو مطــورًا
المنتج
بدرجــة عاليــة ُتؤهلــه إلــى قيمــة ُمتميــزة .ويتمثــل هــذا ُ
فــي :ســلعة ،أو خدمــة ،أو إجــراء عمــل ،أو طريقــة تســويق،
أو أســلوب تنظيــم؛ وذلــك فــي مجــاالت»ُ :ممارســة
األعمــال ،وتنظيــم شــؤونها ،والعالقــة مــع اآلخريــن».
وهنــاك تعريــف «لالبتــكار الناعــم »Innovation Soft
ُ
صــادر عــن «الوقــف الوطنــي البريطانــي للعلــوم والتقنيــة
والفنــون  .»NESTAويســتند هــذا التعريــف إلــى التعريــف
الســابق ،ويقــول التالــي [.]17
«االبتــكار الناعــم هــو تنفيــذ عمــل ُيعطــي ُمنتجــً جديــدًا أو
مطــورًا بدرجــة عاليــة ُتؤهلــه إلــى قيمــة ُمتميــزة .ويتمثــل
المنتــج فــي :ســلعة ،أو خدمــة؛ ويتمتــع بأثــر حســي
هــذا ُ
يتضمــن جاذبيــة فنيــة أو فكريــة ،وال يكــون لــه بالضــرورة
أثــر وظيفــي جديــد».
وهنــاك أيضــً تعريــف «لالبتــكار االجتماعــي Social
ُ
 »Innovationصــادر عــن مشــروع «السياســة النظريــة
والتنفيذيــة لالبتــكار االجتماعــي فــي أوربــا »TEPSIE

يقــول مــا يلــي [.]18

«االبتــكار االجتماعــي هــو حلــول جديــدة ،تتوافــق مــع
ُمتطلبــات اجتماعيــة ،وتتميــز عــن حلــول أخــرى بفاعليتهــا،
و ُتعطــي إمكانــات وعالقــات جديــدة أو متطــورة ،وتقــدم
المتاحــة ،و ُتــؤدي إلــى
اســتخدامًا أفضــل للمــوارد واألصــول ُ
المجتمــع وتعزيــز قدرتــه علــى األداء».
خدمــة ُ
ولالبتــكار االجتماعــي تعريــف آخــر صــادر عــن «مركــز
االبتــكار االجتماعــي بجامعــة ســتانفورد األمريكيــة »CSI
الشــهيرة يقــول مــا يلــي [.]19
«االبتــكار االجتماعــي هــو حلــول جديــدة لمشــاكل
اجتماعيــة تحمــل خصائــص تميزهــا عــن حلــول ســابقة.
وتشــمل هــذه الخصائــص تحقيــق فاعليــة وكفــاءة
المجتمــع
واســتدامة أفضــل؛ وتقديــم فوائــد ُتركــز علــى ُ
أكثــر مــن تركيزهــا علــى الفــرد».
ولعلنــا فــي ســبيل توضيــح تعريفــي «االبتــكار االجتماعــي»
الســابقين ،نطــرح أمثلــة حــول طبيعــة معطيــات هــذا
االبتــكار مــن جهــة ،ومجــاالت الحاجــة إليــه مــن جهــة ثانية.
تتضمــن معطيــات االبتــكار االجتماعــي «أفــكارًا ،ومبــادئ،
واســتراتيجيات ،وأســاليب عمــل ،وإســهامات أخــرى
مناســبة».
المســتفيدة «قضايــا التعليــم ،والحمايــة
وتشــمل المجــاالت ُ
الصحيــة ،والخدمــات االجتماعيــة ،وقضايــا إنســانية
ُمختلفــة أخــرى».
وهكــذا نــرى أن مفهــوم االبتــكار يتضمــن الخصائــص
المتكاملــة التاليــة.
الســت ُ
«معرفــة قابلــة للتطبيــق العملــي» ،أي قابلــة أن تكــون
«حيــة» تعيــش فــي تطبيقــات ُتعطــي «ناتجــً» ُمســتهدفًا
لمســتخدميه .وقــد تكــون هــذه المعرفــة
يحمــل «قيمــة» ُ
ناتجــة عــن «بحــوث وأفــكار تطبيقيــة» جديــدة ،أو تكــون
ُمخزنــة ومتوفــرة ولــم يتــم اســتخدامها عمليــً بعــد.
يكــون االبتــكار «تقنيــً» حينمــا يكــون «الناتــج» الــذي ُيقدمه
ســلعة أو خدمــة أو إجــراء تقنــي؛ ويكــون «حســيًا ناعمــً»
حينمــا يتمتــع الناتــج بصفــات «فنيــة» جديــدة جذابــة وليــس
بالضــرورة «وظيفيــة»؛ ويكــون «اجتماعيــً» حينمــا ُيعطــي
المجتمــع وتنميتــه،
«حلــو ًال» لقضايــا ُتــؤدي إلــى تطويــر ُ

وتعزيــز أدائــه وســعادة أبنائــه .وفــي جميــع هــذه الحــاالت
يجــب أن ُيقــدم االبتــكار «قيمــة جديــدة غيــر مســبوقة»
للمســتفيدين منــه.
ُ
المســتهدف «حاجــة» لــدى أصحــاب
ُيلبــي «ناتــج االبتــكار» ُ
المرشــحين لالســتفادة منــه؛ أو يتمتــع بالجاذبيــة
العالقــة ُ
والقــدرة الكافيــة علــى تحفيــز «حاجــة كامنــة» لــدى
هــؤالء؛ والمعنــى المقصــود هــو «التوافــق» بيــن «الناتــج»
المســتهدف.
«المســتفيد» ُ
المســتهدف و ُ
ُ
فــي إطــار «القيمــة» التــي ُيقدمهــا «ناتــج االبتــكار» ،تجــدر
اإلشــارة إلــى أن مقــدار هــذه القيمــة ال يتناســب بالضــرورة
مــع مســتوى المعرفــة التــي يســتند إليهــا ،فقــد تكــون
القيمــة ُمرتفعــة علــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى
المعرفــة ،وقــد يكــون األمــر عكــس ذلــك ،أو قــد تتناســب
القيمــة مــع المســتوى.
المســتهدف إلــى «بحــث تطويــري»
يســتند «ناتــج االبتــكار» ُ
والمنطــق ،مــع الحــرص علــى أن تفــوق
ُمعــزز بالتجربــة ُ
القيمــة التــي ُيعطيهــا هــذا الناتــج ألصحــاب العالقــة
التكاليــف التــي عليهــم يدفعوهــا للحصــول عليــه ،حيــث
ُيعــزز ذلــك جاهزيــة الناتــج للســوق الــذي يســتهدفه.
المســتهدف»
يتوافــق «البحــث التطويــري» إلخــراج «الناتــج ُ
مــع «دراســة جــدوى وتســويق» تضــع النطــاق علــى
الحــروف لمــن ُيمكــن أن «يســتثمر» فــي إخــراج الناتــج إلــى
المســتفيدين .و ُتعطــي هــذه الدراســة «نظــرة اســتباقية
ُ
المحتمــل فــي توليــد
ضروريــة ألثــر الناتــج» ومــدى نجاحــه ُ
الثــروة وتوظيــف اليــد العاملــة واإلســهام فــي التنميــة.
و ُيعطــي الشــكل ( )15عرضــً ُمتكام ـ ًا لخصائــص االبتــكار
الســت هــذه.
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الجامعات واالبتكار والتنمية
شــهدت كثيــر مــن جامعــات العالــم ،خــال العقــود
الســابقة ،نشــاطات ُمختلفــة خــارج إطــار ُمهمتــي «التعليــم
والتدريــب؛ والبحــث العلمــي» ،وضمــن إطــار مــا بــات ُيعــرف
حاليــً «بالمهمــة الثالثــة» التــي تحدثنــا عنهــا فيمــا ســبق
المرتبطــة
[ .]20ويهمنــا ُهنــا التركيــز علــى النشــاطات ُ
باالبتــكار والتنميــة .وقــد تمثلــت نشــاطات االبتــكار فــي
إنشــاء مــا ُيعــرف «بحدائــق التقنيــة »Parks Technology
أو «حدائــق العلــوم  ،»Parks Scienceومــا ُيعــرف
«بســاحات االبتــكار  .»Innovation of Areasوتمثلــت
أيضــً بإنشــاء مراكــز خاصــة ومراكــز ُمشــتركة «لالبتــكار
االجتماعــي» .وســوف ُنلقــي الضــوء فيمــا يلــي علــى أمثلــة
هامــة لبعــض هــذه النشــاطات.
ُهنــاك تعريــف «لحدائــق العلــوم» ،وهــي أيضــً «حدائــق
البحــوث» و»حدائــق التقنيــة» ،طرحتــه «هيئــة حدائــق
العلــوم وســاحات االبتــكار  ،»IASPالتــي ُأنشــئت عــام
 1984كشــبكة شــراكة عالميــة بيــن هــذه الحدائــق.
ويقــول هــذا التعريــف مــا يلــي [.]21
«حديقــة العلــوم هــي ُمنظمــة ُيديرهــا مهنيــون متميــزون
المجتمــع مــن خــال تعزيــز ثقافــة
غايتهــم تنميــة ثــروة ُ
والمنافســة ،فــي مجــاالت األعمــال المطلوبــة،
االبتــكار ُ
المســتندة إلــى المعرفــة .وفــي ســبيل
ضمــن المعاهــد ُ
تحقيــق هــذه الغايــة ،تقــوم حديقــة العلــوم بتحفيــز وإدارة
تدفــق المعرفــة والتقنيــة بيــن الجامعــات ومراكــز األبحــاث
والشــركات واألســواق .وتعمــل أيضــً علــى تمكيــن
المســتندة إلــى االبتــكار،
اإلبــداع ،وعلــى تنميــة الشــركات ُ
وذلــك عبــر حاضنــات معرفيــة ُمناســبة ،وإجــراءات تهتــم
بإطــاق شــركات قابلــة للنجــاح ،وإعطــاء خدمــات ُتقــدم
قيمــة ماديــة مقرونــة بالجــودة واإلمكانــات العاليــة».
و ُيعطــي الجــدول ( )9تمثيــ ًا لهــذا التعريــف يتضمــن غايــة
الحدائــق ومكوناتهــا وعملهــا وتوجهاتهــا.
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لجــذب :أصحــاب العقــول الرائــدة ،والمواهــب ،والمهــارات،
واألعمــال التــي تســتند إلــى المعرفــة ،ونشــاطات االســتثمار
واألعمــال .ووســيلتها فــي تحقيــق ذلــك هــي تطويــر ودمــج
مجموعــة مــن المعطيــات التــي تشــمل أنظمــة ترتبــط:
المؤسســية؛ ومعطيــات علميــة،
بالبنيــة التحتيــة ،والبنيــة ُ
وتقنيــة ،وتعليميــة واجتماعيــة ُمناســبة؛ إضافــة إلــى
خدمــات ُمضافــة .و ُتفعــل هــذه الســاحات :تنميــة اقتصاديــة
المجتمــع».
ُمســتدامة ُتحقــق رفاهيــة ُ
و ُيعطــي الجــدول ( )10تمثيــ ًا لهــذا التعريــف علــى غــرارا
تعريــف حدائــق العلــوم.
الجدول ( :)9حدائق العلوم (التقنية  /البحوث) []21
المجتمع”
“تنمية ثروة ُ

ٱ ُمؤسسات
معرفية:
جامعات
ومراكز بحوث
وشركات
المكونات وأسواق.
ٱ مهنيون
ُمتميزون .
ٱ حاضنات.
ٱ ُمؤسسات
قيد اإلنشاء .

ٱ تحفيز تدفق
المعرفة والتقنية بين
المؤسسات المعرفية.
ُ
ٱ تمكين اإلبداع.
ٱ إدارة الحاضنات
العمل :وإطالق ُمؤسسات
أمثلة ناش
ٱ إطالق ُمؤسسات
ناشئة.
ٱ تقديم خدمات
مادية مقرونة بالجودة
واإلمكانات العالية.

وتقــوم «هيئــة الحدائــق» ســابقة الذكــر بتعريــف «ســاحات
االبتــكار» علــى النحــو التالــي.

توجهات العمل

«ســاحات االبتــكار هــي أماكــن جــرى تصميمها وتشــغيلها

والمنافسة”
“تعزيز ثقافة االبتكار ُ

الجدول ( :)10ساحات االبتكار []21

الجدول ( :)11مشروع «السياسة النظرية والتنفيذية لالبتكار االجتماعي
المشاركة وأمثلة حول مجاالت العمل
في أوربا  :”TEPSIEالجهات ُ
[]18

للمجتمع”
« تنمية اقتصادية ُمستدامة ورفاهية ُ

جامعة هيدنبرج
(األلمانية)

معطيات ساحة االبتكار

بنية تحتية  /بنية
ُمؤسسية
شؤون علمية  /تقنية
شؤون تعليمية /
اجتماعية

العمل

المتكاملة
الخدمات ُ
للمعطيات
خدمات ُمضافة أخرى

Heidelberg
University

وتضــم «هيئــة حدائــق العلــوم وســاحات االبتــكار »IASP
فــي عضويتهــا فــي الوقــت الحاضــر حوالــي « 400حديقــة
علميــة» تتبــع « 72دولــة» بينهــا «أربــع حدائــق مــن المملكــة
العربيــة الســعودية» .و ُتقــدم الهيئــة خدمــات ألعضائهــا
تتعلــق بتنميتهــا وفاعليتهــا [.]21
ولعلــه يبــدو أن اهتمــام الحدائــق ســابقة الذكــر ينصــب
أساســً علــى «االبتــكار التقنــي» .ونظــرًا ألهميــة «االبتــكار
االجتماعــي» ،فقــد تــم إطــاق نشــاطات خاصــة بهــذا
االبتــكار .ومــن أمثلــة هــذه النشــاطات :مشــروع
«السياســة النظريــة والتنفيذيــة لالبتــكار االجتماعــي فــي
أوربــا ]18[ »TEPSIE؛ و»مركــز االبتــكار االجتماعــي
فــي جامعــة ســتانفورد األمريكيــة  .]19[ »CSIوقــد
ذكرنــا هذيــن المثاليــن فيمــا ســبق ،عنــد تعريــف االبتــكار
االجتماعــي.
بــدأ المشــروع األوربــي عــام  ،2012ويضــم بيــن أعضائــه
ســت جهــات مــن ُمختلــف الــدول األوربيــة ،نصفهــا مــن
الجامعــات ،كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ( .)11ويهتــم
المشــروع بتقديــم حلــول اجتماعيــة مبتكــرة فــي مجــاالت
عــدة مــن أجــل تحقيــق رفاهيــة أكبــر وكفــاءة أعلــى
للمجتمــع .ويقــدم الجــدول ( )12أيضــً أمثلــة رئيســة حــول
ُ
هــذه المجــاالت [.]18

إجراءات جديدة (شراكة
وتعاون):
كفاءة  /آفاق جديدة
للتنمية

Catholic
University

المعهد الدانيماركي
للتقنية
Danish
Technology
Institute

مركز روكلوو
للبحوث (بولندا)
Wroclaw
Research Center

أتالنتيس
لالستشارات (اليونان)
Atlantis
Consulting

ُمؤسسة يونغ
(بريطانيا
Young
Foundation

نماذج أعمال جديدة:
مجاالت االبتكار :أمثلة

المتميزين (عقول الريادة ،والمواهب ،والمهارات) ونشاطات
«جذب ُ
االستثمار واألعمال”

رفاهية اإلنسان

الجامعة الكاثوليكية
(البرتغال)

المشاركة في المشروع
الجهات ُ

توجهات العمل

خدمات جديدة (شراكة /
بيانات):

كفاءة  /آفاق جديدة
للتنمية
نماذج تنظيم جديدة:
كفاءة  /آفاق جديدة
للتنمية
أسواق جديدة (تعزيز
التجارة):
تعزيز التنمية
المعاقين (أفكار
خدمة ُ
للتقنية):
رفاهية اإلنسان

أمــا «مركــز االبتــكار االجتماعــي فــي جامعــة ســتانفورد»
فقــد تــم إنشــاؤه عــام  1999بالتعــاون بيــن الجامعــة
المشــترك
وخريجيهــا الســابقين ،نظــرًا إلحساســهم ُ
بالحاجــة إلــى ذلــك [ .]19و ُيعطــي الجــدول ( )12نبــذة عــن
المركــز تشــمل رســالته ،وأمثلــة عــن اهتماماتــه .وقــد امتــد
تأثيــر هــذا المركــز إلــى أماكــن ُمتعــددة ،شــملت «البيــت
األبيــض» مقــر الرئيــس األمريكــي ،حيــث تــم إنشــاء
«مكتــب البيــت األبيــض لالبتــكار االجتماعــي »WHOSI
[.]22
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الجدول ( :)12مركز االبتكار االجتماعي بجامعة ستانفورد []19
ومرفه”
ومستدام ُ
“نحو عالم عادل ُ

عناصر رسالة المركز

مجاالت العمل :أمثلة

تعزيز االهتمام بالتغيرات
االجتماعية والبيئية في
العالم.
تفعيل إمكانات األفراد
والمؤسسات على تطوير
ُ
حلول ابتكارية للمشاكل
المعقدة
ُ
دعم التواصل الشبكي
بين قادة األعمال في
المختلفة من
المجاالت ُ

أساليب جديدة للحد من
التلوث.
تفعيل االبتكار في
التدريس :نحو مدارس
ُمتحررة من القيود تسمح
للمدرسين باالبتكار.
ُ
إيجاد أساليب إلقامة
تجارة عادلة تحد من
استغالل الحلقات
األضعف.

أسلوب العمل
البحث العلمي والتعليم والتعلم (التجريبي)

ومنطلقــات تفعيــل االبتــكار نحــو
 .4جامعــات المملكــة ُ
تحقيــق الرؤيــة.
ال شــك أن جامعــات المملكــة تســتطيع أن تكــون رافــدًا
هامــً للعمــل علــى تحقيــق طموحــات «رؤيــة المملكــة
 ،»2030فالجامعــات ،كمــا طرحنــا ســابقًا ،هــي «الوســيط
المجتمعــات الحديثــة» .يهــدف هــذا البنــد إلــى
الم ّ
فعــل لبنــاء ُ
ُ
تقديــم مرئيــات ترتبــط بتفعيــل االبتــكار فــي الجامعــات
الســعودية ،مــن أجــل تعزيــز إســهامها فــي تحقيــق
«الرؤيــة» المنشــودة .يبــدأ البنــد بنبــذة عــن جامعــات
فعلــة لالبتــكار فيهــا .ثُــم
الم ِّ
المملكــة وحدائــق التقنيــة ُ
يقتــرح ســتة ُمنطلقــات رئيســة ترتبــط بقضايــا االبتــكار،
بشــقيه التقنــي واالجتماعــي ،يــرى أن علــى الجامعــات
الســعودية االهتمــام بهــا ،فــي توجههــا نحــو اإلســهام فــي
تحقيــق طموحــات «الرؤيــة» .و ُيعطــي الشــكل ( )16عرضــً
المنطلقــات الســتة.
لعناويــن هــذه ُ
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جامعات المملكة
تولــي المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــً كبيــرًا للتعليــم
العالــي ،فلديهــا فــي الوقــت الحاضــر « 27جامعــة حكوميــة»؛
و» 10جامعــات أهليــة»؛ و»ُ 41كليــة جامعيــة» .أي أن لديهــا
عــال» ،بمعــدل ُمؤسســة واحــدة
«ُ 78مؤسســة تعليــم
ٍ
لـ ُ
ـكل أقــل مــن « 400ألــف نســمة» مــن الســكان .و ُيضــاف
إلــى ذلــك أن للمملكــة برنامجــً ُمتميــزًا لالبتعــاث الخارجــي،
ُي ّ
مكــن كثيريــن مــن أبنائهــا مــن التحصيــل العلمــي فــي
ُمختلــف أنحــاء العالــم [.]23
الجدول (ُ :)13مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
[]23
الجامعات
الحكومية

الجامعات
األهلية

ُ
الكليات
الجامعية
األهلية

27

10

41

(المجموع)
()78

وتهتــم بعــض جامعــات المملكــة بتعزيــز االبتــكار فيهــا،
فقــد قــام عــدد منهــا بإنشــاء «حدائــق تقنيــة» ُمماثلــة
فــي أهدافهــا وعملهــا لمــا تطرحــه «هيئــة حدائــق العلــوم
وســاحات االبتــكار  »IASPالتــي ذكرناهــا ســابقًا ،بــل
إن بعضهــا باتــوا أعضــاء اآلن فــي هــذه الهيئــة .و ُيعطــي
الجــدول ( )14قائمــة بهــذه الحدائــق والجامعــات التــي
تتبعهــا ،وأماكــن وجودهــا.
وتهتــم هــذه الحدائــق «باالبتــكار التقنــي» ومعطياتــه مــن
المعطيــات
ســلع وخدمــات ،وتعمــل علــى توظيــف هــذه ُ
واالســتفادة منهــا ،واإلســهام فــي التنميــة مــن خــال ذلــك.

لكنهــا ال تتطــرق إلــى «االبتــكار االجتماعــي» ،والعمــل علــى
تقديــم حلــول لمشــاكل المجتمــع ،كمــا هــو الحــال فــي
المشــروع األوربــي «تيبســي  ،»TEPSIEأو كمــا تفعــل
«جامعــة ســتانفورد».
الجدول ( :)14حدائق التقنية في جامعات المملكة العربية السعودية
حديقة التقنية

المدينة

الجامعة
جامعة الملك سعود

وادي الرياض للتقنية []24

الرياض

جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

وادي الظهران للتقنية []25

الظهران

جامعة الملك عبد
العزيز

وادي جدة للتقنية []26

جدة

جامعة أم القرى

وادي مكة للتقنية []27

مكة
المكرمة
ُ

حديقة البحوث والتقنية []28

ثول

جامعة الملك عبد اهلل

المنطلق األول :تفعيل عقلية االبتكار
ُ
المنطلــق مــن خــال أربعــة عوامــل
ســوف نطــرح هــذا ُ
رئيســة هــي :تعزيــز «الجاهزيــة المعرفيــة» للطالــب []29؛
وتطويــر «الحالــة الذهنيــة» التــي ينتهجهــا فــي التعامــل مــع
المعرفــة []30؛ واكتشــاف «تميــزه الشــخصي» فــي هــذا
الموضــوع أو ذاك []31؛ وتشــجيع «شــراكته المعرفيــة»
مــع اآلخريــن [.]32
فــي موضــوع تعزيــز «الجاهزيــة المعرفيــة» للطالــب ،طرحت
إحــدى الباحثــات [ ]29ثالثــة ُمتطلبــات هامــة ينبغــي العمــل
المتطلبــات هــي:
علــى بنائهــا فــي شــخصية الطالــب .وهــذه ُ
«حماســه  »Enthusiasmللمعرفــة ،ورغبتــه فــي تلقيهــا
والبحــث عنهــا؛ و»عزيمتــه  »Gritفــي النجــاح فــي الحصــول
علــى المعرفــة المطلوبــة؛ ثُــم اســتعداده لبــذل «الجهــد
 »Work Hardفــي ســبيل النجــاح المنشــود.

حولــه ،مثــل حفــظ المقــررات كمــا هــي ،دون محاولــة
لتحديهــا أو طــرح التســاؤالت بشــأنها؛ و»الحالــة الذهنيــة
الناميــة  »Mindset Growthالتــي تجعلــه متطــورًا ،طارحــً
تســاؤالت ُمختلفــة ،وباحثــً عــن الجديــد .وتدعــو الباحثة إلى
تطويــر المناهــج الدراســية التقليديــة التــي ُترســخ «الحالــة
الثابتــة» ،بمــا ُيــؤدي إلــى تفعيــل «الحالــة الناميــة» التــي تدفــع
إلــى «اإلبــداع واالبتــكار».
وفي مســألة اكتشــاف «التميز الشــخصي» لإلنســان ،يعتبر
أحــد الباحثيــن [ ]31أن ُ
لــكل إنســان «عنصــر »Element
خــاص بــه يجعلــه ُمتميــزًا فيــه .وأن فــي اكتشــاف هــذا
العنصــر فائــدة للشــخص نفســه ألن ذلــك يدلــه علــى طريــق
للمجتمــع ،ألنــه يجعــل
النجــاح الشــخصي؛ وفائــدة أيضــً ُ
اإلنســان أكثــر قــدرة علــى العطــاء.
ونأتــي إلــى موضــوع «الشــراكة المعرفيــة»؛ ولعــل مــن أبلــغ
مــا ُطــرح حولهــا مــن أجــل تفعيــل االهتمــام بهــا« ،القــول
المأثــور» المنســوب إلــى «جــورج برنــارد شــو» وهــو« :إذا
ُ
كان لديــك ُتفاحــة ولــدي أخــرى وقمنــا بتبادلهمــا ،فــإن
الوضــع لــن يتغيــر؛ وإذا لديــك فكــرة ولــدي أخــرى وقمنــا
بتبادلهــم ،فــإن ُك ًال منــا يكتســب فكــرة جديــدة» [.]32
وال شــك أن تالقــح األفــكار بعــد ذلــك ُيعطــي فرصــة
والمتجــددة .وعلــى ذلــك ،ال
للمزيــد مــن األفــكار الجديــدة ُ
ُبــد مــن الحــرص علــى توفيــر التعــاون والشــراكة المعرفيــة
فــي البيئــة التعليميــة والبحثيــة فــي التعليــم عمومــً وفــي
الجامعــات علــى وجــه الخصــوص.
و ُيعطــي الشــكل ( )17صــورة ُتمثــل عوامــل «تفعيــل
االبتــكار» األربعــة ســابقة الذكــر.

وفــي موضــوع تطويــر «الحالــة الذهنيــة» للطالــب ،ب ّينــت
باحثــة أخــرى [ ]30أن ُهنــاك نوعــان للحالــة الذهنيــة
ُهمــا« :الحالــة الذهنيــة الثابتــة  »Mindset Fixedالتــي
تجعــل الطالــب فــي حالــة ذهنيــة ُمستســلمة لمــا هــو مــن
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المنطلــق الثانــي :تعزيــز التعليــم التنفيــذي واالبتــكار فــي
ُ
التعليــم
«المنتــدى االقتصــادي الدولــي  ،»WEFعــام ،2017
قــدم ُ
المســتقبل ،وكان
وثيقــة بشــأن تحديــات التعليــم فــي ُ
االهتمــام بــكل مــن« :التعليــم الفنــي» و»االبتــكار فــي
التعليــم» بيــن أبــرز هــذه التحديــات .وســوف نطــرح مرئيــات
حــول ذلــك فيمــا يلــي.
فــي موضــوع التعليــم الفنــي ،لعلنــا ُنركــز علــى مــا ُيمكــن أن
ندعــوه «بالتعليــم التنفيــذي» الــذي يشــمل التعليــم الفنــي،
و ُيضيــف إليــه ُكل الموضوعــات القابلــة للتنفيــذ والتوظيــف
وتقديــم المنافــع ،ليــس تقنيــً فقــط ،بــل اجتماعيــً أيضــً.
ومــن التعليــم التنفيــذي ُيمكن أن تنطلــق البحوث التنفيذية
ذات الطابــع التطبيقــي والتجريبــي تقنيــً واجتماعيــً ،ل ُتعطي
ُمنتجــات وخدمــات وأفــكار ُمجديــة تحمــل قيمــة ماديــة،
و ُتســهم فــي التنميــة و ُتعــزز اســتدامتها .وليــس للتعليــم
المرتبطــة بــه واإلبــداع واالبتــكار الناتــج
التنفيــذي ،والبحــوث ُ
عنــه ،حــدودًا للدرجــات العلميــة ،فإلــى جانــب مــدارس
ومعاهــد التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي ،هنــاك جامعــات
كثيــرة تصــف نفســها «بالتقنيــة» و ُتركــز علــى الموضوعات
التنفيذيــة القابلــة للتوظيــف واإلســهام فــي التنميــة .وحتــى
ضمــن الجامعــات الشــاملةُ ،يمكــن إنشــاء ُكليــات تنفيذيــة
فــي ُمختلــف المجــاالت.
ونأتــي إلــى مســألة «االبتــكار فــي التعليــم» ،وهــذا أمــر ال
ُبــد مــن أخــذه فــي االعتبــار مــع تطــور ُمتطلبــات الحيــاة
واألعمــال مــن جهــة ،ومــع توفــر وســائل جديــدة غيــر
مســبوقة مثــل «اإلنترنــت وتطبيقاتهــا» .وإذا كان مــن
مثــال فــي هــذا المجــال ،فقــد يكــون ُهنــاك توجهــات نحــو
«عولمــة التعليــم» مــن قبــل بعــض الجهــات ،فــي بعــض
المجــاالت .وربمــا يقــود مثــل ذلــك إلــى «عولمــة ُمخرجــات
المعتــاد
البحــث العلمــي» ليــس عــن طريــق النشــر العلمــي ُ
فقــط ،بــل عــن طريــق توظيــف ُمخرجــات البحــث العلمــي
ُمباشــرة واالســتفادة منهــا .وبالطبــع يســتطيع الجميــع
فــي تقديــم ُمبتكــرات كثيــرة فــي التعليــم ،بمــا فــي ذلــك
إنشــاء درجــات علميــة جديــدة ُتركــز فــي ُمتطلباتهــا علــى
مُخرجــات «البحــوث التطويريــة» المطلوبــة.
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المنطلق الثالث :تكامل البحث العلمي
ُ -4-4
ســوف ننظــر إلــى تكامــل البحــث العلمــي ُهنــا مــن خــال
ثالثــة موضوعــات رئيســة :موضــوع ينظــر إلــى التكامــل فــي
إطــار «طبيعــة البحــث العلمــي؛ وآخــر يــرى التكامــل بيــن
البحــث العلمــي ذي األهــداف «التقنيــة» ،والبحــث العلمــي
ذي األهــداف «االجتماعيــة»؛ ُثــم موضــوع يهتــم بالتكامــل
العــام بيــن الجانبيــن األوليــن «التقنــي واالجتماعــي».
فــي إطــار «طبيعــة البحــث» العلمــي ال بــد مــن تكامــل
األنــواع الثالثــة :البحــث العلمــي «األساســي» ،و»التطبيقــي»،
المتقدمــة
و»التطويــري» .وقــد رأينــا ســابقًا أن الــدول ُ
تهتــم باألنــواع الثالثــة ،لكــن حصــة «التطويــري منهــا تزيــد
عــن « ،»% 60كمــا هــو موضــح فــي الشــكل ( ،)14نظــرًا
المباشــرة فــي التنميــة .وهــذا مــا يجــب أن تســعى
ألهميتــه ُ
إليــه الجامعــات لتفعيــل إســهامها فــي ُمتطلبــات «رؤيــة
المناســب
المســتقبل .ولعلــه مــن ُ
المملكــة  »2013فــي ُ
ُهنــا اإلشــارة إلــى أن مســؤولية جامعاتنــا عــن دور البحــث
العلمــي فــي التنميــة تتجــاوز مســؤولية الجامعــات فــي الدول
الصناعيــة .فمخرجــات مراكــز البحــوث فــي شــركات تلــك
الــدول تتكامــل مــع ُمخرجــات بحــوث الجامعــات ل ُتســهم
معــً فــي التنميــة؛ لكــن هــذا األمــر غيــر متوفــر بــذات القــدر
لجامعاتنــا ،حيــث أنهــا هــي المســؤول الرئيــس عن إســهام
البحــث العلمــي فــي التنميــة المنشــودة.
وفــي موضــوع التكامــل بيــن البحــث العلمــي ذي األهــداف
«التقنيــة» ،والبحــث العلمــي ذي األهــداف «االجتماعيــة»،
فــإن مثــل هــذا التكامــل ُيمكــن أن ُيعطــي نظــرة ُمتكاملــة
فللمنتجات
للبحــث العلمــي فــي القضايــا ذات البعــد الوطنــيُ .
والخدمــات التقنيــة دائمــً بعــد اجتماعــي ينبغــي االهتمــام
بــه ،وللمتطلبــات االجتماعيــة أحيانــً تقنيات ُيمكن ُتســهل
التعامــل معهــا .وهنــا تبــرز مســألة «البحــث العلمــي ُمتعــدد
المجــاالت  »Research Multidisciplinaryالتــي
يجــب أن تلقــى اهتمامــً أكبــر فــي الجامعــات الســعودية،
لمتطلبــات «الرؤيــة .»2030
بمــا يســتجيب ُ
ونأتــي إلــى التكامــل العــام بمــا يشــمل الموضوعيــن
الســابقين .فاالكتشــاف واإلبــداع الناتجــان عــن البحــوث
األساســية والتطبيقيــة ،فــي المجاليــن التقنــي واالجتماعــي،

ُيقدمــان إســهامات معرفيــة تأخــذ طريقهــا إلــى النشــر
المحكمــة ،ل ُتعطــي قيمــة حضاريــة هامــة.
فــي المجــات ُ
أمــا البحــوث التجريبيــة التنفيذيــة فتســعى إلــى توظيــف
اإلســهامات المعرفيــة عمليــً لتكــون بذلــك رافــدًا هامــً
للتنميــة المطلوبــة .و ُيعبــر الشــكل ( )18عــن التكامــل
المعرفــي المنشــود.

المنطلق الرابع :تطوير حوكمة الجامعات
ُ -5-4
ســوف نطــرح مســألة تطويــر «حوكمــة الجامعــات» ُهنــا
مــن ناحيتيــن اثنتيــن :ناحيــة تنظيــم المســؤولية تجــاه
«المهمــات الثــاث للجامعــات» التــي تحدثنــا عنهــا فيمــا
والمبينــة فــي الشــكل ()7؛ وناحيــة «توجيــه البحــث
ســبق ُ
العلمــي نحــو التنميــة» .وســوف نطــرح بعــض اإلضــاءات
علــى ُكل منهمــا فيمــا يلــي.
فــي موضوع «المهمــات الثالث للجامعــات»ُ ،تركز جامعاتنا
عــادة علــى تحديــد مســؤوليات «العــبء التدريســي»؛ وعلــى
طــرح ُمتطلبــات البحــث العلمــي بغــرض الترقيــة التــي
ركــز أساســً علــى النشــر العلمــي ،وال تلـ َ
ُت ّ
ـق المهمــة الثالثــة
وهنــاك أصــوات فــي كثيــر مــن
االهتمــام الــذي تســتحقُ .
الجامعــات العالميــةُ ،يقــدم المرجــع [ ]33مثــا ًال بشــأنها،
تدعــو إلــى توزيــع األعبــاء علــى المهمــات الثــاث مــن جهــة،
وعلــى توجيــه الترقيــات إلــى درجــة «أســتاذ» علــى أســاس
ثالثــة مســارات تتوافــق مــع المهمــات ،وليــس مســار
منجــزات البحــث العلمــي فقــط .وســبب ذلــك هــو الحــرص
المجتمــع،
بشــكل أكبــر علــى تفاعــل الجامعــات مــع ُ
والعمــل علــى المزيــد مــن اإلســهام فــي االســتجابة
لمتطلباتــه.
ُ
ونأتــي إلــى موضــوع «توجيــه البحــث العلمــي نحــو التنميــة»؛

فــي هــذا اإلطــار يجــب االهتمــام بــأن يكــون أســاس توجــه
البحــث العلمــي هــو «التنميــة» ،وليــس فقــط «النشــر
العلمــي» .وتجــدر ُهنــا اإلشــارة إلــى األشــكال ( )10و ( )11و
( ،)12حيــث ُيالحــظ أن كوريــا الجنوبيــة الدولــة «األولــى» فــي
اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي ،والدولــة «الثانيــة» فــي بــراءات
االختــراع ،هــي الدولــة « »25فــي النشــر العلمــي؛ كمــا أن
اليابــان فــي وضع ُيشــابه ذلــك؛ ألن ُك ًال منهمــا توجه بحوثها
نحــو التنميــة بالدرجــة األولــى .وفــي إطــار مثــل هــذا التوجــه
أيضــً يجــب االهتمــام بالعالقــة بيــن الجامعــات والقطــاع
والمســتثمر» .وال شــك
«المبتكــر ُ
الخــاص ،أي العالقــة بيــن ُ
أن تفعيــل مثــل ذلــك يحتــاج إلــى دور أكبــر للجمعيــات
المهنيــة ،ويحتــاج إلــى معــارض تطــرح ُمخرجــات البحــث
المســتثمرين .و ُيضيــف
العلمــي واالبتــكار مــن أجــل جــذب ُ
الشــكل ( )19إلــى شــعار «البحــث والتطويــر» ،عمــ ًا آخــر
هــو إقامــة معــارض «لتســويق» المُخرجــات البحثيــة
«المســتفيد
والمســتثمر» ،و ُربمــا ُ
«المبتكــر ُ
يجتمــع فيهــا ُ
المســتهدف» أيضــً.
ُ

المنطلق الخامس :االهتمام باألولويات
ُ -6-4
ال شــك أن االهتمــام باألولويــات مســألة هامــة فــي ُمختلــف
بالمتطلبــات التــي ُتحقــق الغايــة
مجــاالت الحيــاة ،وترتبــط ُ
المنشــودة .وســوف نطــرح أولويــات االهتمــام ُهنــا علــى
والمتطلبــات «االجتماعيــة»؛
المتطلبــات «التقنيــة»؛ ُ
أســاس ُ
والمتطلبــات الخاصــة «باالثنتيــن معــً».
ُ
المرتبطــة «بالتقنيــة» ،يجــب االهتمــام
فــي تحديــد األولويــات ُ
المختــارة مــن جهــة؛
بعوامــل «الجاهزيــة» للتقنيــات ُ
وعوامــل مــدى «االســتفادة» منهــا مــن جهــة أخــرى .ففــي
عوامــل الجاهزيــة ُهنــاك :الخبــرات البشــرية الالزمــة،
والقــدرة علــى إعــداد المهــارات المطلوبــة؛ و ُيضــاف إلــى

81

والمتطلبــات التقنيــة ،وإمكانيــة
ذلــك :المــواد الخــام،
ُ
المنافســة وجــذب االســتثمار ،وغيــر ذلــك .وفــي عوامــل
ُ
الممكنــة
ـواق
ـ
واألس
ـي،
ـ
المحل
ـوق
ـ
الس
ـاك:
ـ
ن
ه
ـتفادة،
ـ
االس
ُ
ُ
األخــرى؛ إضافــة إلــى مــدى إمــكان تشــغيل اليــد العاملــة.
وبالطبــع تســتطيع الجامعــات إجــراء الدراســات الالزمــة
لتحديــد األوليــات علــى أســاس مــا ســبق ،واإلســهام فــي
تفعيلهــا أيضــً.
وفــي طــرح األولويــات الخاصــة بالنواحــي «االجتماعيــة»،
يجــب االهتمــام بعوامــل «المعانــاة» التــي يواجههــا
المجتمــع مــن ناحيــة؛ وعوامــل «القــدرة» علــى مواجهــة
ُ
المعانــاة بموضوعــات مثل:
المعانــاة .وترتبــط عوامــل ُ
هــذه ُ
الوظائــف ،والدخــل ،والصحــة ،والبيئــة ،واإلدارة ،والتعــاون،
والســلوك اإلنســاني ،وااللتــزام المهنــي واالجتماعــي
والقانونــي ،وغيــر ذلــك .أمــا عوامــل القــدرة علــى مواجهــة
المعانــاة وإزالتهــا أو الحــد منهــا ف ُيمكــن البحــث فيهــا فــي
إطــار ُمتطلبــات «االبتــكار االجتماعــي».
وترتبــط األولويــات «التقنيــة» باألولويــات «االجتماعيــة»،
وهنــا تأتــي الحاجــة إلــى «البحــوث ُمتعــددة المجــاالت» التــي
ُ
فهنــاك روابــط بيــن أولويــات
ســبق.
فيمــا
عنهــا
تحدثنــا
ُ
التقنيــة وأولويــات إيجــاد الوظائــف؛ وهنــاك أيضــً ارتبــاط
المجتمــع،
بالتقنيــة وأســاليب اســتخدامها وأثــر ذلــك علــى ُ
كمــا هــو الحــال فــي «تقنيــات التواصــل االجتماعــي» .ثُــم
ُهنــاك بالطبــع فــي توجهــات «الرؤيــة  »2030عوامــل تقنيــة
واجتماعيــة ُمترابطــة ،علــى الجامعــات أن تبحــث فيهــا،
و ُتســهم فــي إيجــاد ُمخرجــات ُمفيــدة ُتعــزز تحقيــق
أهــداف الرؤيــة المنشــودة.
و ُيوضــح الشــكل ( )20موضــوع تحديــد األولويــات ومــا يرتبــط
بــه مــن عوامــل رئيســة.

المنطلق السادس :إيجاد بيئة ُممكنة
ُ -7-4
يحتــاج تمكيــن االبتــكار فــي الجامعــات مــن أجــل
اإلســهام فــي «رؤيــة المملكــة  »2030إلــى بيئــة ُمناســبة
تجمــع أصحــاب العالقــة وتحفزهــم علــى التعــاون فــي عمــل
ُمشــترك ُيحقــق األهــداف المنشــودة .وهــؤالء األطــراف
والمؤسســات الحكوميــة؛ وشــركات
هــم :الجامعــات؛ ُ
القطــاع الخــاص .الجامعــات فــي موقــع العطــاء المعرفــي
والمؤسســات
لالبتــكار بشــقيه التقنــي واالجتماعــي؛
ُ
الحكوميــة فــي موقــع الدعــم واالســتفادة مــن العطــاء
الفكــري ،بــل والحاجــة إلــى مثــل هــذا العطــاء فــي بعــض
األحيــان أيضــً؛ والقطــاع الخــاص فــي موقــع االســتثمار
فــي االبتــكار واالســتفادة منــه ،والحاجــة إليــه علــى غــرار
المؤسســات الحكوميــة.
ُ
«حدائــق التقنيــة» ،و»ســاحات االبتــكار» ،ســابقة
الذكــر ،أمثلــة هامــة للمــكان المناســب لجمــع األطــراف
الثالثــة وتفعيــل التعــاون فيمــا بينهــم؛ وكذلــك مشــروع
«السياســة النظريــة والتنفيذيــة لالبتــكار االجتماعــي
فــي أوربــا  ،»TEPSIEســابق الذكــر ،فــي إطــار موضــوع
«االبتــكار االجتماعــي» .ثُــم ُهنــاك اهتمــام الجامعــات
بإنشــاء مراكــز لالبتــكار علــى غــرار جامعــة ســتانفورد
علــى ســبيل المثــال .و ُيضــاف إلــى ذلــك أن الجمعيــات
المهنيــة والغــرف التجاريــة ُمؤسســات أخــرى تســتطيع
جمــع األطــراف الثالثــة وتنســيق التعــاون فيمــا بينهــا.
الممكنــة لإلســهام
وال شــك أن مســؤولية تأميــن البيئــة ُ
فــي تحقيــق «رؤيــة المملكــة  »2030ليســت مســؤولية فــرد
واحــد أو ُمؤسســة واحــدة ،لكنهــا مســؤولية ُمشــتركة،
المشــاركة فيهــا مــن أجــل ُمســتقبل
يســتطيع الجميــع ُ
أفضــل.
المستقبل
آفاق ُ
طرحــت هــذه الوثيقــة مســألة «تفعيــل االبتــكار بطرفيــه
التقنــي واالجتماعــي فــي الجامعــات نحــو الشــراكة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة  .»2030وحرصــت الوثيقــة فــي
ذلــك علــى عــرض «المبــادئ واألســس» الالزمــة لبيــان
المســألة مــن جهــة؛ وعلــى اقتــراح «ســتة ُمنطلقــات» علــى
الجامعــات االهتمــام بهــا مــن أجــل الشــراكة المأمولــة مــن
جهــة أخــرى.
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شــمل طــرح «المبــادئ واألســس» تقديــم نبــذة عــن
المعرفــة والتنميــة ودور الجامعــات؛ وبيــان «رؤيــة المملكــة
المســتقبلية؛ إضافة إلى
 ،»2030إلــى جانــب توجهــات العالــم ُ
إلقــاء الضــوء علــى البحــث العلمــي واالبتــكار والتنميــة ودور
المقترحــة» للتنفيــذ مــن
«المنطلقــات ُ
الجامعــات .وتضمنــت ُ
قبــل الجامعــات :تفعيــل عقليــة االبتــكار؛ وتعزيــز التعليــم
التنفيــذي واالبتــكار فــي التعليــم؛ وتكامــل البحــث العلمــي؛
وتطويــر حوكمــة الجامعــات؛ واالهتمــام باألولويــات؛
إلــى جانــب إيجــاد بيئــة ُممكنــة لمــا ســبق ،تتفاعــل فيهــا
المؤسســات األخــرى ذات العالقــة.
الجامعــات مــع ُ
المهتميــن
واألمــل أن ينتقــل مــا عرضتــه الوثيقــة إلــى جميــع ُ
وأصحــاب العالقــة مــن أجــل ُمناقشــة محتواهــا ،وربمــا
اســتبعاد بعضــه ،واالســتفاضة فــي بعضــه اآلخــر ،ففــي مثــل
ذلــك توثيــق لألمــور واألفــكار ،تمهيــدًا لطــرح مــا ُيوثــق
منهــا للتوظيــف والتطبيــق العملــي ،واإلســهام فــي تحقيــق
الرؤيــة المنشــودة .وال شــك أن مــا ُيمكــن التوصــل إليــه لــن
فالمتغيــرات
المســتقبلُ ،
يظــل بــدون تعديــل أو تغييــر فــي ُ
والمتطلبــات كذلــك ،واالســتجابة ضــرورة ال
كثيــرة،
ُ
ُبــد منهــا ،وهــي مــا نجــده فــي «الحالــة الذهنيــة الناميــة».
وعلينــا أن نكــون دائمــً قــادرون علــى إدارة مــا حولنــا دون
جمــود ُمعطــل يجعلنــا نلهــث ،بعــد ذلــك ،فــي الســعي نحــو
التقــدم؛ ودون تســرع ُيــؤدي إلــى التعثــر والخطــأ ،وإضاعــة
الوقــت وتحمــل تكاليــف ال ضــرورة لهــا.
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(تعزيز دور الجامعات في سد الفجوة بـــين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات
سوق العمل في ضوء رؤية المملكة )2030
اعداد /د .عزيزة بنت سعد الرويس

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد  -كلية العلوم االجتماعية
جامعة اإلمام محمد بن سعود
1438هـ 2017 -م
الملخص
تضمنــت األهــداف لرؤيــة المملكــة  2030ســد الفجــوة
بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل،
وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــاب نحــو الخيــارات
الوظيفيــة المناســبة ،وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم
والمرونــة فــي التنقــل بيــن مختلــف المســارات التعليميــة.
وممــا ال شــك فيــه أن التعليــم العالــي يجــب أن يكــون
لــه دور رائــد فــي عمليــة التحــول الوطنــي ،حيــث ينظــر
إلــى الجامعــات ،بوصفهــا أهــم المؤسســات فــي النظــام
التعليمــي ،علــى أنهــا المحــرك األساســي لتحقيــق هــذه
األهــداف؛ لمــا يتضمنــه دورهــا مــن تفاعــل مــع مؤسســات
المجتمــع ،ومشــاركة لهــا فــي التدريــب والتطويــر ،وســ ّد
الفجــوة فــي ســوق العمــل بمــا تنتجــه مــن كــوادر بشــرية
فــي مختلــف التخصصــات.
وقــد هدفــت ورقــة العمــل الحاليــة إلــى التعــرف علــى
واقــع مخرجــات التعليــم العالــي بالمملكــة ،وتحديــد
األســباب لمشــكلة الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم
العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،ومــن ثــم تقديــم الحلــول
والمقترحــات حــول تعزيــز دور الجامعــات لســد الفجــوة
بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل.
ووظفــت الورقــة الحاليــة المنهــج الوصفــي التحليلــي
باالعتمــاد علــى بطاقــة التحليــل لوصــف واقــع مخرجــات
التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،ومــن ثــم تقديــم
التوصيــات لتطويــر التعليــم لســد الفجــوة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة .2030
ومــن خــال مراجعــة األدبيــات الســابقة ،وتحليــل

نتائــج الدراســات واألبحــاث فــي المجــال ،تــم تحديــد
أبــرز المصــادر لمشــكلة اتســاع الفجــوة بيــن مخرجــات
التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل ،والتــي تمثلــت فــي:
الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق فــي الميــدان التعليمــي،
والتركيــز علــى المعــارف والجوانــب النظريــة ممــا نتــج عنــه
ضعــف المهــارات لــدى الخريجيــن  -التوســع فــي الكليــات
والتخصصــات النظريــة التــي ال تلبــي احتياجــات ســوق
العمــل علــى حســاب التخصصــات العلميــة والحرفيــة -
ضعــف التواصــل بيــن مراكز األبحــاث بالجامعــات ومجاالت
ســوق العمــل  -عــدم كفــاءة برامــج التدريــب وتطويــر
المهــارات فــي المؤسســات التعليميــة والمهنيــة  -ضعــف
برامــج اعــداد المعلــم وتكــدس المعلميــن غيــر المؤهليــن
فــي الميــدان دون تطبيــق تمهيــن التدريــس وإصــدار
رخــص مزاولــة المهنــة – مشــاركة المــرأة المحــدودة فــي
قــوى الدولــة العاملــة – باإلضافــة إلــى عــدم توفــر قواعــد
المعلومــات واالحصائيــات الدقيقــة المحدثــة باســتمرار
عــن احتياجــات ســوق العمــل مــن التخصصــات وفــي ضــوء
رؤيــة المملكــة  ،2030ومــن خــال االطــاع علــى تجــارب
الــدول المتقدمــة ،تــم تحديــد الحلــول والتوصيــات التاليــة
بتعزيــز دور الجامعــات فــي لس ـ ّد الفجــوة بـــــين مخرجــات
التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،ومــن أبرزهــا:
 .1اعتمــاد منظومــة اصــاح التعليــم كرؤيــة تطويريــة شــاملة
بأركانهــا الثــاث األساســية :التطويــر التعليمــي/
التدريســي ،وتطويــر هيئــة التدريــس ،والتطويــر
ا لتنظيمــي .
 .2توظيــف التجــارب العالميــة الحديثــة فــي المناهــج التــي
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and the needs of labor market .The present
paper employed the descriptive method based
on the analysis form to describe the reality
of outcomes of higher education in Saudi
Arabia and labor market requirements ,then
present recommendations for the development
of education to bridge the gap between the
outcomes of higher education and the needs
of the labor market in the light of Saudi Vision
.2030Through a review of previous literature,
analyzing the results of studies and researches
in the field ,it has been identified the most
prominent sources of the problem of the
widening gap between education outcomes
and labor market requirements ,which are
represented in :the gap between theory and
practice in the education field ,and focus on the
knowledge and theoretical aspects ,resulting in
a weak skills graduates - the expansion of the
theoretical faculties and disciplines that do not
meet the needs of the labor market comparing
to scientific and handicrafts disciplines - poor
communication between university research
centers and labor market fields - the inefficiency
of training programs and the development
of skills in the educational and handicrafts
institutions - the weakness of teacher programs
and the accumulation of unqualified teachers in
the field without applying professional teaching
and the issuance of teaching licenses to practice
the profession - limited participation of women
in the labor market fields -in addition to that,
the lack of information databases and statistics
updated continuously about the labor market
needs and requirements of disciplines .In the
light of Saudi Vision ,2030 and the experiences
of developed countries ,it has been identified
the following solutions and recommendations
to strengthen the role of universities in bridging
the gap between higher education outcomes
and labor market requirements ,including:
.1 Adoption of reforming education system as
a comprehensive development vision based on

طــورت الســتيعاب كل مــا يطــرأ مــن مســتجدات علــى
 ويتناســب مــع متطلبــات،ســاحة العلــم والمعرفــة
.أســواق العمــل
 إعــادة هيكلــة الجامعــات الســعودية لتكــون مواك ًبــة.3
،2030  ورؤيــة الســعودية،لخطــة التحــول الوطنــي
لالرتقــاء بمؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال
 وإلغــاء بعــض،التركيــز علــى جــودة المخرجــات
التخصصــات واســتحداث أخــرى يحتاجهــا ســوق
. لوضــع حــد للبطالــة،العمــل
 تطويــر الخطــة المســتقبلية للتعليــم الجامعــي فــي.4
المملكــة «آفــاق» فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة
 لتحقيــق الرســالة المناطــة بالتعليــم الجامعــي.2030
 وبنــاء مجتمــع المعرفــة فــي،والرؤيــة المســتقبلية لــه
.المملكــة
 التركيــز علــى فــرص االبتعــاث فــي المجــاالت التــي.4
 وفــي التخصصــات النوعيــة فــي،تخــدم االقتصــاد الوطنــي
 والتوجــه لفتــح فــروع،الجامعــات العالميــة المرموقــة
للجامعــات األجنبيــة المتميــزة فــي مناطــق المملكــة
وعقــد الشــراكات معهــا لتقديــم البرامــج المشــتركة
.داخــل الجامعــات
Reinforcement of the Role of Universities in Bridging the Gap between
Higher Education Outcomes and Labor
Market Requirements in the
Light of the Saudi Vision2030
Abstract
The main objective of the present paper is
to recognize the reality of outcomes of higher
education in Saudi Arabia ,and identify the
causes of the problem of the gap between
higher education outcomes and labor market
requirements .Then present solutions to
strengthen the role of universities to bridge
the gap between higher education outcomes
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three main pillars :Instructional Development,
faculty development ,and organizational
development.
2 .The application of modern international
experiments in curriculum and instruction that
have been developed to accommodate all the
emerging developments in the arena of science
and knowledge ,and commensurate with the
labor market requirements.
3 .Restructuring of the universities in light of
the national transformation plan and Saudi
Vision.2030
4 .The development of the future plan for
university education“ Afaq ”in light of Saudi
Vision 2030 requirements.
5 .Focus on the external scholarship
opportunities to be in the fields that serve the
national
economy.

مقدمة
تمثــل رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030رؤيــة
مســتقبلية شــاملة ،تعكــس تطلعــات القيــادة -حفظهــا
اهلل-لبنــاء مســتقبل مشــرق لهــذا الوطــن .فقــد جــاءت
(رؤيــة المملكــة  )2030إلعــان انطــاق مرحلــة جديــدة
فــي تاريــخ هــذا الوطــن بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ،عبــر صياغــة مجموعــة مــن
التحــوالت فــي البنــاء الهيكلــي والتنظيمــي فــي المملكــة،
لتحقيــق هــذه الرؤيــة التــي تســعى إلــى بنــاء شــامل ومثمــر
لمصــادر الدخــل ،وتوظيــف اإلمكانــات المتاحــة مــن أجــل
اســتثمارها عبــر برامــج ومشــروعات ،يســاهم فيهــا الوطن
بــكل مكوناتــه البشــرية والطبيعيــة ،وتنعكــس بشــكل
مباشــر علــى المواطــن الســعودي هــدف التنميــة األول،
كمــا أكــدت قيادتنــا الرشــيدة علــى ذلــك فــي كل المحافــل
المحليــة والدوليــة .ولذلــك شــرعت حكومــة المملكــة فــي
تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التــي وتســهم فــي تحقيــق هــذه
األهــداف الطموحــة.
وجــاء برنامــج التحـ ّول الوطنــي كأحــد البرامــج فــي رؤيــة
المملكــة 2030؛ ليكــون أحــد قنواتهــا التنفيذيــة ،لتحقيــق
عــدة أهــداف مــن خــال عــدة مراحــل .وشــاركت وزارة

التعليــم فــي هــذا البرنامــج فأرســت أهدا ًفــا اســتراتيجية
تتمحــور حــول ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية
مســتقلة ألبنــاء الوطــن ،وتزويــد المواطنيــن بالمعــارف
والمهــارات الالزمــة لمواءمــة احتياجــات ســوق العمــل
المســتقبلية .فقــد كان للتعليــم نصيــب مــن اهتمــام الرؤيــة
التــي أطلقهــا ولــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان،
للســعودية فــي  ،2030ووضــع لهــا عــدة خطــوط عريضــة
فــي رســائل يســعى التعليــم لتحقيقهــا خــال الســنوات
القادمــة ،وتتوافــق مــع توجهــات الرؤيــة ،ومنهــا :أن يدفــع
التعليــم عجلــة االقتصــاد الوطنــي ،وأن ُتســد الفجــوة بيــن
مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،وأن
يتــم توجيــه الطــاب نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة
المناســبة.
وقــد جــاء إعــان «رؤيــة الســعودية  »2030مواكبــً لرســالة
التعليــم وداعمــً لمســيرتها ،لبنــاء جيــل متعلــم قــادر علــى
تحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات مســتقب ًال ،وانطالقــً
مــن هــذه الرســالة جــاءت «الرؤيــة» لتوفيــر فــرص التعليــم
للجميــع فــي بيئــة تعليميــة مناســبة فــي ضــوء السياســة
التعليميــة للمملكــة ،ورفــع جــودة مخرجاتــه ،وزيــادة
فاعليــة البحــث العلمــي ،وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار،
وتنميــة الشــراكة المجتمعيــة ،واالرتقــاء بمهــارات
وقــدرات منســوبي التعليــم.
ومــن األهــداف الجديــدة بحلــول  ،2030ســد الفجــوة بيــن
مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل،
وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــاب نحــو الخيــارات
الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة ،وإتاحــة الفرصــة إلعــادة
تأهيلهــم والمرونــة فــي التنقــل بيــن مختلــف المســارات
التعليميــة .وتكــررت فــي بنــود الرؤيــة الســعودية الخاصــة
بالتعليــم أن تلــك الــرؤى التــي يســعى التعليــم لتحقيقهــا
خــال الســنوات القادمــة ســتكون عبــر عــدة وســائل،
مــن أهمهــا »التطويــر«؛ تطويــر التعليــم مــن خــال تطويــر
المناهــج التعليميــة وتطويــر المواهــب وبنــاء الشــخصية.
كمــا أكــد ولــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان ،أن
رؤيــة الســعودية التــي أعلــن عنهــا ،تمثــل أهــداف المملكــة
فــي التنميــة واالقتصــاد لـــ  15ســنة مقبلــة.
وممــا ال شــك فيــه أن التعليــم العالــي يجــب أن يكــون لــه
دور رائــد فــي عمليــة التحــول الوطنــي ،وهــذا بالطبــع يتأتــى
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مــن خــال تكامــل المهــام الموكلــة إلــى المراكــز العلميــة
المتقدمــة مثــل الجامعــات ،والتــي مــن أهــم مســؤولياتها
التعليــم والبحــث العلمــي والتدريــب وخدمــة المجتمــع
واعــداد الدراســات المختلفــة .وهــذا يجــب أن يوجــه
بحيــث يســاهم فــي عمليــة التحــول الوطنــي مــن خــال
المســاعدة فــي تبلــور مجتمــع المعرفــة الــذي ينشــده ذلــك
التحــول ،ذلــك أن الجامعــات المرموقــة اليــوم لــم تعــد
مــدارس تعلــم الطــاب مــن أجــل العلــم فقــط ،بــل أصبــح
لهــا هــدف آخــر هــو تخريــج قــوى بشــرية علــى قــدر مــن
المعرفــة المهنيــة المناســبة لســوق العمــل ،والقــادرة علــى
التكيــف مــع نمــوه وتطــور المعرفــة التــي تغيــرت أسســها
ومتطلباتهــا خــال العقديــن الماضييــن ،بحيــث أصبــح
الخريــج الــذي يتلقــى معلومــات نظريــة أو شــبه نظريــة دون
تطبيــق عملــي عــن العلــوم والتقنيــة ال مــكان لــه فــي ســوق
العمــل ،وال يمكنــه الحصــول علــى عمــل اال بإعــادة تدريبــه
مــن جديــد ،وهــذا األمــر كان مــن األجــدى أن يتــم خــال
مرحلــة التعليــم فــي الجامعــة .وينظــر إلــى الجامعــات،
بوصفهــا أهــم المؤسســات فــي النظــام التعليمــي ،علــى
أنهــا المحــرك األساســي لتحقيــق هــذه األهــداف؛ لمــا
يتضمنــه دورهــا مــن تفاعــل مــع المجتمــع ،ومشــاركة لــه
فــي التدريــب والتطويــر ،وكذلــك دورهــا فــي س ـ ّد الفجــوة
فــي ســوق العمــل بمــا تنتجــه مــن كــوادر بشــرية فــي
مختلــف التخصصــات ،بمــا يســهم مــع التعليــم العــام فــي
تحســين مخرجاتــه مــن الطــاب (الميمــان.)2012،
وقــد أظهــرت لنــا االحصائيــات ارتفــاع البطالــة مــن عــام
إلــى آخــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي أصبحــت
انعكاســاتها الســلبية تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الجوانــب
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وتشــكل هاجســً
فــي المجتمــع ،وهــذا مــا دفــع دراســات عديــدة إلــى تفســير
البطالــة مــن خــال نوعيــة مخرجــات التعليــم العالــي ومــدى
توافقهــا مــع متطلبــات واحتياجــات ســوق العمــل فــي
القطاع الخاص (العتيبي .)2007 ،حيث اســتهدفت دراســة
الباحســين ( )2006التعــرف علــى مــدى مالئمــة مخرجــات
التعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة الســعودية الحتياجــات
ســوق العمــل الخــاص ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود
تدنــي فــي المهــارات األساســية المطلوبــة للقطــاع الخــاص
الســعودي ،وأوصــت الدراســة العمــل علــى تحقيــق أقصــى
ســبل التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والقطــاع
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الخـــاص عـــن طريــق عقــد لقــاءات بصفــة دوريــة بيــن
ممثليــن مــن القطــاع الخــاص ومؤســـسات التعليــم العالــي
وذلــك لعمــل تقييــم لمخرجــات التعليــم بشــكل مســتمر،
وإعــادة النظــر فــي أســلوب وطــرق التدريــس وذلــك عــن
طريــق االبتعــاد عــن أســلوب التلقيــن المتبــع فــي معظــم
المؤسســات التعليميــة .كمــا اســتهدفت دراســة العتـــيبي
( )2007تشــخيص مشــكلة عــدم الموائمــة أو التوافــق
بيــن مخرجــات التعليــم العالــي بالمملكــة واحتياجــات
ســوق العمــل ،وأظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك ضعفــا
نســبيا فــي مخرجــات التعليــم العالــي مــن التخصصــات
العلميــة التطبيقيــة بالمقارنــة مــع التخصصــات النظريــة.
وأوصــت الدراســة االهتمــام بالتخصصــات العلميــة واللغــة
اإلنجليزيــة والحاســوب لمناســبتها لســوق العمــل،
والتركيــز علــى اكســاب الطــاب المهــارات المطلوبــة
للقطاعــات المســتهدفة .واســتهدفت دراســة منــاع
وعــزت ( )2008تقويــم العالقــة بيــن مخرجــات مؤسســات
التعليــم العالــي واحتياجــات ســوق العمــل لمواجهــة بطالــة
الخريجيــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وأظهــرت
النتائــج أن انخفــاض الجــودة النوعيــة للتعليــم لهــا أثــر
فــي انتشــار البطالــة فــي المجتمــع ،وأوصــت الدراســة
بضــرورة التركيــز علــى تدريــب الخريجيــن وتطويــر برامــج
مؤسســات التعليــم فــي ضــوء حاجــات المجتمــع.
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة التــي قدمهــا مركــز
البحــوث بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض ()1433
أوجــه الضعــف فــي المهــارات الوظيفيــة للخريجيــن لتلبيــة
احتياجــات ســوق العمــل المحلــي فــي الوقــت الراهــن،
وحــدود تداعياتهــا علــى أداء منشــآت األعمــال الســعودية،
وأوصــت الدراســة ضــرورة النظــر فــي إيجــاد حلــول عمليــة
لهــا مــن خــال برامــج التخصصــات والدراســات البينيــة.
ويضــم هيــكل التعليــم العالــي فــي بالدنــا ( )38جامعــة
حكوميــة وأهليــة منهــا ( )28جامعــة حكوميــة و ()10
جامعــات أهليــة ،إلــى جانــب عشــرات الكليــات األهليــة،
ويســتوعب التعليــم العالــي نحــو  %90مــن خريجــي
وخريجــات المــدارس الثانويــة .ولعــل مــن المعــروف إن
هنــاك فجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي واحتياجــات
ســوق العمــل أشــير لهــا بوضــوح فــي رؤيــة المملكــة .2030
ولهــذا فلقــد نــص الهــدف االســتراتيجي الخامــس لــوزارة

التعليــم علــى التالــي« :تعزيــز القيــم والمهــارات األساســية
للطلبــة وتعزيــز قــدرة نظــام التعليــم لتلبيــة متطلبــات
التنميــة واحتياجــات ســوق العمــل» .ولقــد أكــدت رؤيــة
المملكــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــي  2020علــى الــدور
المتعاظــم للجامعــات فــي المرحلــة القادمــة ،ذلــك إن
الرؤيــة والبرنامــج أكدتــا علــى دور الجامعــات فــي تأهيــل
الكــوادر البشــرية المواطنــة تأهيــ ًا نوعيــً يتناســب مــع
احتياجــات المرحلــة المقبلــة ،بحيــث تلبــي احتياجــات
ســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة.
واعتبــرت خطــة التنميــة الثامنــة ١٤٣٠-١٤٢٥هـــ قضيــة
مواءمــة مخرجــات التعليــم مـــن أبــرز قضايــا التنميــة
بالمملكــة ،ممــا يتطلــب تطويــر الكفــاءة الخارجيــة
لنظــام التعليــم العالــي .ولـــذلك وضعــت ضمــن سياســات
الخطــة سياســة تطويــر نظـــم مؤسســـات التعلـــيم العـــالي
ومناهجهـــا وبرامجهــا ،بمــا يتفــق ومتطلبــات واحتياجــات
ســوق العمــل ،كمــا ضمــت سياســة الخطــة أيضــً إعـــداد
نمــوذج مرجعــي للجامعــات وتطبيقــه ،يعمــل علــى توافــق
البرامــج المتوفــرة بمؤسســات التعليــم العالــي حاليــً مــع
متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واحتياجــات
ســوق العمـــل (وزارة االقتصـــاد والتخطيــط٢٠٠٥ ،م).
أهــــداف ورقة العمل

هدفت الورقة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1التعــرف علــى واقــع مخرجــات التعليــم العالــي بالمملكــة
العربيــة الســعودية.
 .2تحديــد األســباب لمشــكلة الفجــوة بيــن مخرجــات
التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل.
 .3تقديــم الحلــول والمقترحــات لتعزيــز دور الجامعــات فــي
ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق
العمــل.
األهمية

تكمن أهمية الورقة الحالية في اآلتي:

 .1تكتســب ورقــة العمــل الحاليــة أهميتهــا مــن أهميــة
الموضــوع الــذي تناولتــه ،فــي الوقــوف علــى مشــكلة
الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات
ســوق العمــل.

 .2تقديــم التوصيــات والمقترحــات لتعزيــز دور الجامعــات
فــي ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي
ومتطلبــات ســوق العمــل فــي ضــوء أهــداف رؤيــة
المملكــة .2030
 .3توفيــر قــدر مــن المعلومــات لدعــم المكتبــات ومراكــز
األبحــاث فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي
محتوياتهــا فــي مجــال تطويــر التعليــم وســد متطلبــات
ســوق العمــل فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
 .4تعــد هــذه الورقــة نــواة للقيــام بدراســات مماثلــة لهــا فــي
مجــاالت تطويــر واقــع التعليــم العــام والعالــي ،وتحقيــق
متطلبــات تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030فــي مجــال
التعليــم.
منهجية الورقة وأدواتها البحثية
وظفــت الورقــة الحاليــة المنهــج الوصفــي التحليلــي
باالعتمــاد علــى بطاقــة التحليــل لوصــف واقــع مخرجــات
التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،ومــن ثــم
تقديــم المقترحــات والتوصيــات لتطويــر التعليــم وتعزيــز
دور الجامعــات لســد الفجــوة بيــن مخرجاتــه واحتياجــات
ســوق العمــل فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
نتائج ورقة العمل
نســتعرض هنــا أبــرز المحــاور لنتائــج ورقــة العمــل الحاليــة،
والتــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال مراجعــة األدبيــات
الســابقة ،وتحليــل نتائــج الدراســات واألبحــاث فــي المجــال،
ويمكــن تصنيفهــا بالمحــاور التاليــة:
أو ًال-أهداف رؤية المملكة  2030في قطاع التعليم.
ثانيًا-األســباب لمشــكلة الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم
العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل.
ثالثًا-الحلــول والمقترحــات لتعزيــز دور الجامعــات فــي ســد
الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق
العمــل.
رابعًا-التوصيــات لورقــة العمــل حــول تعزيــز دور الجامعات
فــي ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات
ســوق العمــل.
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أو ًال -أهداف رؤية المملكة  2030في قطاع التعليم
ركــزت رؤيــة المملكــة  2030علــى ســد الفجــوة بيــن
مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل،
وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــاب نحــو الخيــارات
الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة ،وإتاحــة الفرصــة إلعــادة
تأهيلهــم ،والمرونــة فــي التنقــل بيــن مختلــف المســارات
التعليميــة .وتســتهدف رؤيــة المملكــة  2030أن تصبــح
خمــس جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن أفضــل ()200
جامعــة دوليــة بحلــول عــام (1452هـــ 2030-م) ،وتمكيــن
الطــاب مــن إحــراز نتائــج متق ّدمــة مقارنــة بمتوســط النتائــج
الدوليــة ،والحصــول علــى تصنيــف متق ـ ّدم فــي المؤشــرات
العالميــة للتحصيــل التعليمــي .وأشــارت رؤيــة الســعودية
 2030إلــى إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز علــى
المهــارات األساســية ،باإلضافــة إلــى تطويــر المواهــب وبنــاء
الشــخصية ،وتعزيــز دور المع ّلــم ورفــع تأهيلــه ،ومتابعــة
مســتوى التقــدم فــي هــذا الجانــب ،ونشــر نتائــج المؤشــرات
التــي تقيــس مســتوى مخرجــات التعليــم بشــكل ســنوي.
كمــا ســتعمل الرؤيــة مــع المتخصصيــن لضمــان مواءمــة
مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلبــات ســوق العمــل،
وعقــد الشــراكات مــع الجهــات التــي توفــر فــرص التدريــب
للخريجيــن محليــً ودوليــً ،باإلضافــة إلــى إنشــاء المنصــات
التــي تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي القطاعــات المختلفــة مــن
أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل ،والعمــل علــى تطويــر
المعاييــر الوظيفيــة الخاصــة بــكل مســار تعليمــي.
وأوضحــت رؤيــة المملكــة  2030أنــه مــن أجــل متابعــة
مخرجــات التعليــم وتقويمهــا وتحســينها ،ســيكون
هنــاك قاعــدة بيانــات شــاملة لرصــد المســيرة الدراســية
للط ـ ّلاب بــدءًا مــن مراحــل التعليــم المبكــرة إلــى المراحــل
المتقدمــة.
ويمكــن تلخيــص أبــرز أهــداف رؤيــة المملكــة 2030
فــي النقــاط التاليــة:
ٱ تصعيــد خمــس جامعــات ســعودية علــى األقــل لتكــون
مــن أفضــل  200جامعــة دوليــة.
ٱ االســتثمار فــي التعليــم وتزويــد الطــاب والطالبــات
بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل.
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ٱ حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد.
ٱ إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة لرصــد المســيرة الدراســية
بــدءا مــن مراحــل التعليــم المبكــرة إلــى
للطــاب
ً
المراحــل المتقدمــة.
ٱ ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات
ســوق العمــل.
ٱ تطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــاب نحــو الخيــارات
الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة.
ٱ إتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم والمرونــة فــي التنقــل
بيــن مختلــف المســارات التعليميــة.
ٱ التوســع فــي التدريــب المهنــي لدفــع عجلــة التنميــة
االقتصاديــة.
ٱ التركيــز علــى فــرص االبتعــاث فــي التخصصــات النوعيــة
فــي الجامعــات العالميــة المرموقــة.
ٱ تمكيــن الطــاب مــن إحــراز نتائــج متقدمــة مقارنــة
بمتوســط النتائــج الدوليــة.
ثانيــً -األســباب لمشــكلة الفجــوة بيــن مخرجــات
التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل:
تكمــن المشــكلة التــي تناقشــها الورقــة الحاليــة فــي التزايد
المســتمر لمخرجــات التعليــم العالــي بمختلــف تخصصاتــه
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وعلــى الرغــم مــن تزايــد
توظيــف هــذه المخرجــات فــي القطــاع الخــاص ،إال أننــا
نالحــظ وجــود بطالــة حقيقيــة ومرتفعــة بيــن الســعوديين
الحاصليــن علــى مؤهــات تعليميــة .ويمثــل مفهــوم «ســوق
العمــل» فكــرة اقتصاديــة مــن أجــل تحليــل التــوازن بيــن
العــرض مــن العمالــة والطلــب عليهــا بالنســبة لمنطقــة
جغرافيــة معينــة أو قطــاع عمــل معيــن .ويشــكل ســوق
العمــل بــدول الخليــج العربــي بشــكل عــام ،والمملكــة
العربيــة الســعودية بشــكل خــاص ســوقًا جاذبــً لأليــدي
العاملــة مــن مختلــف بلــدان العالــم ،إال أن الكثيــر مــن
الخبــراء يجمــع علــى أن التعليــم بالمملكة بكل مســتوياته
لــم يــرق إلــى الطمــوح فــي مــد الجســر المتيــن بيــن مســتوى
مخرجاتــه ومتطلبــات ســوق العمــل ،فأعــداد غيــر قليلــة من
خريجــي تعليمنــا دون عمــل ،أو ال يســدون االحتياجــات

الحقيقيــة لســوق العمــل ،وبالتالــي االعتمــاد علــى العمالــة
الوافــدة ،وتزايــد معــدالت البطالــة.
وقــد جــاء االهتمــام بقضيــة الفجــوة بيــن مخرجــات التعليم
ومتطلبــات ســوق العمــل ،نتيجــة لآلثــار الســلبية التــي
تشــكل خطــرًا علــى مســتقبل التنمية بالمجتمــع .حيث أن
فقــدان التوافــق بيــن طبيعــة ُمخرجات مؤسســات التعليم
مــن جهــة ،ومتطلبــات ســوق العمــل مــن جهــة أخــرى،
ينتــج عنــه أمريــن خطيريــن ،األول :بقــاء أعــداد كبيــرة مــن
خريجــي تلــك المؤسســات دون عمــلُ ،يعانــون البطالــة
والفــراغ ِم َّمــا ينتــج عنــه إفــراز إشــكاالت ذات تأثيــرات
شــديدة الخطــورة علــى البنيــة االجتماعيــة .والثانــي :عــدم
ُّ
توفــر مــا يســد احتياجــات ســوق العمــل مــن األيــدي العاملــة
الوطن َّيــةِ ،م َّمــا يعنــي االضطــرار إلــى االســتقدام واالســتعانة
بأعــداد كبيــرة – تصــل إلــى المالييــن – مــن األيــدي العاملــة
غيــر الســعودية؛ وســيلة ال مفـ َّر منهــا لسـ ِّد احتياجــات تلــك
الســوق ،ولتواجــد تلــك األعــداد الضخمــة غيــر المتجانســة
فــي بالدنــا إفرازاتــه وتأثيراتــه الســلب َّية علــى حياتنــا فــي
ُّ
تقــل خطــورة عــن تأثيــرات
مختلــف المجــاالت ،وهــي ال
البطالــة والفــراغ لــدى الشــباب.
ومــن خــال مراجعــة األدبيــات الســابقة ،وتحليــل نتائــج
الدراســات واألبحــاث فــي المجــال ،تــم تحديــد أبــرز المصــادر
لمشــكلة اتســاع الفجــوة بيــن متطلبــات ســوق العمــل
ومخرجــات التعليــم علــى النحــو التالــي:
-1الفجوة بين النظرية والتطبيق
تشــكل هــذه الفجــوة مشــكلة عالميــة ،إال أنهــا تتفاقــم فــي
المجتمعــات العربيــة والخليجيــة خاصــة ،لغيــاب الربــط الفعلــي
بيــن الدراســات األكاديميــة وأســواق العمــل ،مــا ينتــج عنــه
مخرجــات تعليميــة غيــر مهيــأة مــن ناحيــة األمــور التطبيقيــة،
فقــد ركزنــا علــى المعــارف والجوانــب النظريــة ممــا نتــج
عنــه ضعــف المهــارات لــدى الخريجيــن ،وعــزوف الشــركات
والمؤسســات عــن توظيفهــم ،وهــو مــا أدى لزيــادة البطالــة
لديهــم رغــم حملهــم لشــهادات أكاديميــة ودرجــات علميــة
عاليــة .وهنــا تكمــن أهميــة ربــط النظريــة بالتطبيــق مــن خــال
بيئــة العمــل نفســها ،وهــذا مطبــق فــي العديــد مــن الــدول
المتطــورة مــا يجعــل هــذه الفجــوة أقــل بكثيــر.

-2الفجوة بين التعليم العام والعالي
ال يــزال التعليــم العــام والعالــي يعانيــان مــن فجــوة
معلوماتيــة بيــن مخرجــات التعليــم العــام ومدخــات
التعليــم العالــي ،وهــو مــا ال يتناســب وتطلعــات العصــر،
وكذلــك توجهــات المملكــة التطويريــة لجميــع أدواتهــا
وإمكاناتهــا البشــرية والماديــة والمنهجيــة .إن مخرجــات
التعليــم العالــي تحكمهــا مدخــات التعليــم العــام،
فكلمــا كانــت المدخــات ممتــازة وســليمة ومالئمــة ،فــإن
الفرصــة مواتيــة ألن تكــون المخرجــات ممتــازة ،لذلــك
يجــب أن ينصــب االهتمــام علــى المدخــات قبــل البحــث
عــن المخرجــات ،كمــا أن وهــن التعليــم العــام ال يعفــي
مؤسســات التعليــم العالــي مــن النهــوض بمخرجاتهــا ،أو
محاولــة انتشــال أو معالجــة تلــك المدخــات ،ودليــل قصــور
التعليــم العــام لدينــا ،هو إنشــاء نظام الســنوات التحضيرية
فــي الجامعــات ،والــذي مــن ضمــن أهدافــه رفــع كفــاءة
الطــاب وتأهيلهــم قبــل دخولهــم الحيــاة الجامعيــة،
وكذلــك اختبــارات القيــاس الــذي تشــترطها الجامعــات
لضمــان دخــول الطــاب فيهــا ،ممــا يعنــي بطريقــة غيــر
مباشــرة عــدم ثقــة تلــك الجامعــات بمخرجــات التعليــم
العــام .لــو تمعنــا فــي أســباب هــذه الفجــوة لوجدنــا أنهــا
تتمثــل فــي عــدة أمــور ،منهــا أن التعليــم العــام يحتــاج إلــى
إعــادة نظــر فــي كثيــر مــن عناصــره الرئيســة ،مثــل المناهــج
وتطويــر المعلــم وطريقــة وأســلوب اإلشــراف التربــوي،
باإلضافــة إلــى آليــة عمل اإلدارة المدرســية ،وتقويــم وتقييم
العمليــة التعليمــة بشــكل عــام .كمــا أن التعليــم العــام
لــم ُيهتــم كذلــك باإلرشــاد المهنــي ،وكيــف يختــار الطالــب
التخصــص فــي الجامعــة ،ومــا هــي المهــارات الشــخصية
التــي البــد مــن تدريــب الطالــب عليهــا حتــى ينجــح فــي ســوق
العمــل الحقــً ،مثــل القــدرة علــى العمــل الجماعــي وقبــول
اآلخــر والحــوار والتفــاوض .ولــن يتــم ردم هــذه الفجــوة دون
تنســيق فعلــي علــى مســتوى الــوزارة بعــد قــرار الدمــج بيــن
القطاعيــن وتطويــر المحــور األساســي للتعليــم ،مــن مناهــج
دراســية وإمكانــات ماديــة فــي تصميــم المبانــي واألجهــزة
التعليميــة وتطويــر للمعلميــن والمنظومــات اإلداريــة
والقياديــة فــي التعليــم.

93

-3التوســع فــي الكليــات والتخصصــات التــي ال تلبــي
احتياجــات ســوق العمــل
الرســالة األولــى التــي وضعتهــا الرؤيــة فــي أهدافهــا بالنســبة
للتعليــم تنطلــق مــن ضــرورة أن يكــون التعليــم داعمــا
لالقتصــاد الوطنــي ال عالــة عليــه .واســتمرار الهــدر المالــي فــي
اإلنفــاق غيــر المــدروس علــى التعليــم مــع الهــدر البشــري
بتخريــج أجيــال لــم تحصــل علــى احتياجــات تعليميــة
ومهاريــة مناســبة للوقــت الحالــي ،أو بتخصصــات لــم يعــد
لهــا حاجــة بســوق العمــل ،بــل تســاهم فــي تكــدس وزيادة
معــدالت البطالــة ،كل ذلــك لــن يحقــق أهــداف الرؤيــة التــي
نســعى لهــا .هــذه الضــرورة فــي دعــم التعليــم لالقتصــاد
الوطنــي بتحويلــه مــن اقتصــاد ريعــي إلــى اقتصــاد إنتاجــي
تحتــاج إلــى أن يركــز التعليــم علــى ربــط التوســع بالكليــات
والتخصصــات باالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل.
والمتتبــع لواقــع الجامعــات لدينــا ،ســوف يالحــظ وجــود
كليــات وأقســام كثيــرة متشــابهة فــي معظــم جامعاتنا ال
يحتاجهــا ســوق العمــل علــى حســاب عــدم وجــود كليــات
تتطلبهــا الفتــرة الحاليــة ،إضافــة إلــى التوســع فــي فتــح
الكليــات وبرامــج الدراســات العليــا فــي الجامعــات الناشــئة
لتخصصــات نظريــة ممــا أدى إلــى رفــع مســتوى البطالــة حتــى
لــدى حملــة المؤهــات العليــا مــن الماجســتير والدكتــوراه.
كمــا أن هنــاك قبــو ًال ألعــداد كبيــرة مــن الطــاب بأقســام
نظريــة ال تلبــي متطلبــات ســوق العمــل الحاليــة التــي تتطلــب
التخصصــات العلميــة والطبيــة والهندســية واإلداريــة
والماليــة والحرفيــة ،ممــا يعنــي عــدم كفايــة التخطيــط
االســتراتيجي لبرامــج الجامعــات ومتابعتهــا المســتمرة
للمســتجدات علــى الســاحة ،وربــط برامجهــا بمتطلبــات
ســوق العمــل والمســاهمة فــي االقتصــاد المعرفــي.
-4ضعف التواصل بين مراكز البحث وسوق العمل
مــن أكبــر المعوقــات فــي واقعنــا الحالــي تكمــن فــي ضعــف
توثيــق التواصــل بيــن المجتمــع العلمــي «الجامعــات»
والمراكــز الصناعيــة والتنمويــة فــي القطاعيــن العــام
والخــاص مــن ناحيــة ،ومراكــز اإلنتــاج والخدمــات التــي
تســهل عمليــة توظيــف إنجــازات البحث العلمــي وتحويلها
إلــى منافــع اقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى .فأصبحــت معظــم
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األبحــاث العلميــة اليــوم يتــم انتاجهــا للترقيــات العلميــة
دون توظيــف حقيقــي لنتائجهــا علــى أرض الواقــع وخدمــة
المجتمــع المحلــي وتوجيــه القــرارات المصيريــة.
-5نقص المعلمين المؤهلين

أصبــح تطويــر برامــج إعــداد المعلــم ضــرورة أساســية لتلبيــة
احتياجــات المجتمــع التنمويــة ،وتماشــيًا مــع متطلبــات
المجتمــع وســوق العمــل .وتقــوم مؤسســات اعــداد
وتدريــب المعلــم بوظيفــة مركزيــة مــن خــال تزويــد
النظــام التربــوي بأحــد أهــم مدخالتــه الرئيســية ،أال وهــو
المعلــم ،واعــداده أكاديميــا وثقافيــا وتربويــا لكافــة مراحــل
التعليــم .ومشــكالت إعــداد المعلميــن قبــل الخدمــة تتركز
فــي مجاليــن رئيســيين همــا :نوعيــة الطــاب الملتحقيــن
بكليــات التربيــة والمعلميــن ،ومســتوى ونوعيــة برامــج
اإلعــداد والتطويــر للمعلميــن قبــل وأثنــاء الخدمــة.

حيــث تشــترك أغلــب الدراســات فــي أغلــب دول العالــم
وفــي الــدول العربيــة بشــكل خــاص فــي الشــكوى مــن
نوعيــة الطــاب المتقدميــن لمؤسســات إعــداد المعلميــن.
فالبعــض مــن المتقدميــن يلجــأ لســلك التعليــم النخفــاض
النســب التــي حصلــوا عليهــا ،أو العتقادهــم بســهولة
الدراســة والمهنــة فيمــا بعــد .كمــا أن قصــور الشــروط
واألســس التــي يتــم بهــا قبــول الطــاب فــي كليــات
التربيــة ومؤسســات اعــداد المعلميــن ســاهمت فــي هــذه
المشــكلة.
كمــا ان ضعــف مســتويات المعلميــن يعــود لمســتوى
ونوعيــة برامــج اإلعــداد والتطويــر وأســاليبها ،حيــث
أن غيــاب التنســيق والتكامــل بيــن مكونــات برنامــج
اإلعــداد الرئيســة ،وعجــز البرامــج عــن تكويــن المهــارات
األساســية التــي تســاعد المعلــم علــى تنفيــذ المنهــج،
وعــدم ربــط النظريــة بالتطبيــق ،وفقــدان التنســيق بيــن
مــا يقــدم بالجامعــات والتعليــم العــام ،كل هــذه األســباب
شــكلت تحديــات أمــام تطويــر مســتويات وكفــاءة
المعلميــن.
كمــا أن عــدم تطبيــق تمهيــن التدريــس وإصــدار رخــص
ممارســة المهنــة وتطبيقهــا بكافــة جوانبهــا أدى
الســتمرارية تواجــد المعلميــن غيــر المؤهليــن (,Hughes
)1998

-6احصائيات احتياجات سوق العمل
يشــهد ســوق العمــل بصفــة عامــة تغيــرات متســارعة
تتأثــر بتوجهــات الدولــة وبتطــورات المجتمــع الدولــي ،وهــذا
التغييــر المتســارع نتــج عنــه ســرعة التغييــر فــي طبيعــة
احتياجاتــه ومتطلباتــه مــن القــوى العاملــة ومــن التخصصــات
المتنوعــة .لذلــك ال بــد مــن وجــود قواعــد معلومــات محدثــة
باســتمرار عــن احتياجــات ســوق العمــل مــن التخصصــات
والمهــارات المطلوبــة ،ليتــم فــي ضوئهــا بنــاء وتطويــر
الخطــط والبرامــج ،والتوســع بالتخصصــات المطلوبــة
وتوجيــه المتعلميــن نحوهــا .ويعــد عــدم توفــر االحصائيــات
الدقيقــة المحدثــة باســتمرار فــي متنــاول الجميــع ،وخاصــة
المقبليــن علــى التســجيل بالتخصصــات العلميــة والمهنيــة،
مــن أهــم المســببات وراء تكــدس اعــداد الطــاب فــي
تخصصــات ال مســتقبل لهــا فــي ســوق العمــل ،كمــا تســبب
الكثيــر مــن الهــدر المــادي والمعنــوي لميزانيــات التعليــم
والتدريــب دون تحقيــق مــا يتناســب مــع متطلبــات الواقــع.
-7نقــص القــوى العاملــة فــي بعــض التخصصــات
الحرفيــة
مــن المالحــظ أنــه حتــى بعــد أكثــر مــن ســبعين عامــا علــى
بــدء التعليــم المهنــي فــي المملكــة التــزال بالدنــا تعانــي مــن
إشــكالية تنمويــة متزايــدة منــذ عقــود هــي نقــص األيــادي
الحرفيــة الوطنيــة فــي معظــم المجــاالت ،وقــد ترتــب
علــى ذلــك اضطرارنــا لفتــح بــاب االســتقدام مــن الخــارج.
وبالرغــم مــن جهــود المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي
والمهنــي وشــراكاتها االســتراتيجية مــع قطــاع األعمــال
والكليــات والمعاهــد لتوظيــف خريجيهــا الذيــن يعانــي
البعــض منهــم صعوبــات فــي التوظيــف لضعــف التأهيــل.
وتشــكل هــذه المشــكلة فــي نقــص القــوى العاملــة فــي
التخصصــات الحرفيــة والفنيــة تحديــً يضيــف اتســاعًا فــي
الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل.
ومــن مصــادر هــذه المشــكلة محدوديــة انتشــار الكليــات
والمعاهــد المتخصصــة ،وعــزوف الشــباب عــن العمــل
الحرفــي ،والنظــرة االجتماعيــة الســائدة لطبيعــة هــذه
المهــن والتــي ال تقــدر العمــل اليــدوي ،وانعــدام الحوافــز
المقدمــة إليهــا ،فــي الوقــت الــذي تكتــظ فيــه بالدنــا بمالييــن

الحرفييــن الوافديــن.
-8تزايد نسبة العمالة الوافدة
تعانــي دول الخليــج بشــكل عــام مــن تزايــد معــدالت
العمالــة الوافــدة منــذ بــدء الطفــرة النفطيــة األولــى لســد
النقــص الكبيــر مــن العمالــة الحرفيــة ،مــع مــا ترتــب علــى
ذلــك مــن تبعــات أمنيــة واقتصاديــة لــم تتوقــف عنــد
ارتفــاع معــدالت الجريمــة بأنواعهــا ،واإلخــال بالتركيبــة
الســكانية ،وتنامــي أحجــام التحويــات الماليــة للخــارج،
بــل تجاوزتــه إلــى التأثيــر ســلبا علــى بعــض المفاهيــم
والقيــم االجتماعيــة نتيجــة لدخــول أنمــاط غيــر مألوفــة مــن
التقاليــد والســلوكيات القادمــة مــع العمالــة الوافدة.وتتصــل
هــذه المشــكلة بالقضيــة الســابقة لنقــص القــوى الوطنيــة
العاملــة ،وعــزوف شــباب الوطــن عــن بعــض التخصصــات.
كمــا أن رخــص األجــور لــدى العمالــة الوافــدة مــع توفــر
االســتعداد التدريبــي والخبــرة لديهــم فــي األعمــال
الحرفيــة ،إضافــة إلــى عقــدة ثقافــة األجنبــي المســيطرة
علــى المجتمــع ووضــع الشــروط التعجيزيــة مــن قبــل أربــاب
العمــل للتوظيــف.
-9عدم كفاءة برامج التدريب والتطوير المهارات

لقــد صيغــت معظم برامــج التنمية االقتصاديــة واالجتماعية
بصفــة عامــة ،والمعنيــة بالتعليــم عمومــا والتدريــب بصفــة
خاصــة ،وفــق معطيــات نظريــة وليســت معطيــات واقعيــة
عمليــة ،بمعنــى آخــر أنهــا غلــب عليهــا التخطيــط التقليــدي
المبنــي علــى أســس نظريــة لتحقيــق أهــداف مســتقبلية
ال علــى أســس التخطيــط العلمــي المبنــي علــى الدراســة
المنهجيــة للمشــكالت ومــن ثــم اســتنباط حلــول لهــا.
حيــث أنــه مــن الواضــح أن غيــاب التخطيــط المنهجــي
تســبب فــي إحــداث نتائــج ســلبية أثــرت ســلبيا علــى
الكفــاءة اإلجماليــة لمؤسســات التعليــم والتدريــب
ومخرجاتهــا .إضافــة إلــى غيــاب التركيــز علــى التدريــب
الفعــال ومتابعــة األثــر التدريبــي لتقويــم البرامــج التدريبيــة
ّ
وتطويرهــا باســتمرار والــذي مــن المفتــرض أن يلعــب
دور العامــل المحفــز فــي تنفيــذ برامــج التنميــة وتطويــر
المهــارات ســواء أكان ذلــك مــن حيــث الكــم أو الكيــف.
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-10محدودية مشاركة المرأة
تعــد مشــاركة المــرأة المحــدودة فــي قــوى الدولــة العاملــة
إحــدى مشــكالت ســوق العمــل ،وارتفــاع معــدالت
البطالــة بيــن النســاء خاصــة .حيــث بلــغ متوســط البطالــة
لــدى النســاء  ،%33بينمــا وصــل متوســط البطالــة لــدى
الذكــور  .%12وضعــف المشــاركة النســائية أمــر مبنــي علــى
الممارســات الثقافيــة والبنيــة االجتماعيــة للدولــة.
-11ضعف مشاركة القطاع الخاص
التعليــم ليــس الحــل الوحيــد لمشــكالت الســوق ،فمــن
المالحــظ ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص فــي برامــج
التنميــة فــي المملكــة ،برغــم أن الشــركات تحظــى
بامتيــازات ال تتوفــر لنظيراتهــا فــي كثيــر مــن دول العالــم.
فــا تــزال بعــض المشــاركات محــدودة فــي مجــاالت
المســاهمة فــي تمويــل التعليــم والتدريــب المهنــي بالهبــات
والمســاعدات الماليــة أو الماديــة مثــل األجهــزة والمعــدات
للتقنيــات الحديثــة أو دفــع أجــور تدريــب المدربيــن لزيــادة
تأهيــل الشــباب ،واالســتثمار التعليمــي المنتــج للقطــاع
الخــاص فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي وضمــان تجويــد مخرجــات التعليــم وموائمتهــا
مــع احتياجــات ســوق العمــل ،ومشــاركة الخبــراء
والمختصيــن مــن القطــاع الخــاص فــي نشــاطات التدريــس
والتوجيــه المهنــي واإلرشــاد واالستشــارات واالختبــارات
والتقويــم ،إضافــة إلــى توفيــر التنبــؤات والتوقعــات المرتبطــة
باستشــراف احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية ،
وتوفيــر فــرص تدريبيــة لألطــر التعليميــة والتدريبيــة فــي
الشــركات والمؤسســات والتــي غالبــا مــا تكــون أحــدث
وأكثــر تطــورا مــن مثيالتهــا فــي مؤسســات التعليــم .كل
هــذه المواقــف المطلوبــة مــن القطــاع الخــاص ال تــزال
تمــارس علــى نطــاق ضيــق لــم يصــل للمســاهمة الفعليــة
لــردم الفجــوة بيــن التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل.
ثالثًا-الحلــول والمقترحــات لتعزيــز دور الجامعــات فــي
ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات
ســوق العمــل:
أشــارت رؤيــة الســعودية  2030إلــى جملــة حلــول لســد
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الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل
تضمنــت :إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز علــى
المهــارات األساســية ،باإلضافــة إلــى تطويــر المواهــب وبنــاء
الشــخصية ،وتعزيــز دور المع ّلــم ورفــع تأهيلــه ،ومتابعــة
مســتوى التقــدم فــي هــذا الجانــب ،ونشــر نتائــج المؤشــرات
التــي تقيــس مســتوى مخرجــات التعليــم بشــكل ســنوي.
كمــا ســتعمل الرؤيــة مــع المتخصصيــن لضمــان مواءمــة
مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلبــات ســوق العمــل،
وعقــد الشــراكات مــع الجهــات التــي توفــر فــرص التدريــب
للخريجيــن محليــً ودوليــً ،باإلضافــة إلــى إنشــاء المنصــات
التــي تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي القطاعــات المختلفــة
مــن أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل ،والعمــل علــى
تطويــر المعاييــر الوظيفيــة الخاصــة بــكل مســار تعليمــي.
وأوضحــت رؤيــة المملكــة  2030أنــه مــن أجــل متابعــة
مخرجــات التعليــم وتقويمهــا وتحســينها ،ســيكون
هنــاك قاعــدة بيانــات شــاملة لرصــد المســيرة الدراســية
للط ـ ّلاب بــدءًا مــن مراحــل التعليــم المبكــرة إلــى المراحــل
المتقدمــة.
وحتــى ال تكــون الرؤيــة شــكلية ،ينبغــي توظيــف المحــاور
األساســية إلصــاح نظــام التعليــم ،حيــث ينبغــي علــى وزارة
التعليــم أن تعتمــد منظومــة جديــدة ومختلفــة فــي التعليــم
تركــز علــى ثالثــة أركان رئيســة إلصــاح نظــام التعليــم
(الصالــح:)2007 ،

-1التطويــر التعليمــي /التدريســي Devel� Instructional
opment

ويتضمــن تطويــرًا شــام ًال للمناهــج وطــرق التدريــس
والتقويــم ومصــادر التعليــم والتعلــم ،بحيــث تعــود العمليــة
التعليميــة الطالــب مــن مراحلــه األولــى علــى التعلــم
الذاتــي ،وتخرجــه مــن بوتقــة الحفــظ والتكــرار الملحــوظ
فــي المناهــج الدراســية وفــي أســاليب التقييــم ،وتربيــه
علــى االهتمــام بمهــارات التفكيــر والتســاؤل والبحــث
واالســتقصاء فــي المســارات اإلنســانية والعلميــة .وأن
تركــز فــي مناهجهــا علــى الكيــف ال الكــم الــذي يشــتت
الطالــب بحيــث يكــون هــذا الكيــف متوافقــا مــع متطلبــات
العصــر ،ومحققــا لألهــداف التنمويــة واالقتصاديــة التــي تعــود
بالنفــع علــى الفــرد وعلــى الدولــة ،وتتيــح الخيــارات الوظيفيــة
والمهنيــة المناســبة.
-2تطوير هيئة التدريس Faculty Development

ويتضمــن إعــداد وتطويــر المعلميــن وأعضــاء هيئــة
التدريــس قبــل وأثنــاء الخدمــة بصــورة متكاملــة تشــتمل
علــى المعــارف والمهــارات واالتجاهــات والقيــم .حيــث أن
تطويــر المناهــج لــن يحقــق فائــدة دون تطوير العنصــر الهام
فــي العمليــة التعليميــة « المعلــم» والــذي تقــوم عليــه هــذه
العمليــة برمتهــا ،والــذي علــى وزارة التعليــم الحــرص علــى
إعطائــه الحقــوق والتقديــر المســتحقين .وأن يتــم تدريــب
وتطويــر مــن هــم فــي الميــدان اآلن بمــا يتوافــق مــع العصــر
ومــع أهــداف الرؤيــة القادمــة ومــع المناهــج المعاصــرة حتــى
ال يكــون هنــاك هــدر مــن نــوع آخــر وتصبــح عمليــة التدريــب
والتطويــر مجــرد إجــراءات ورقيــة وشــكلية ال يســتفيد
منهــا المعلــم وال ينعكــس أثرهــا علــى المتعلــم (العبيــدي،
.)2007
-3التطوير التنظيمي Development Organizational

ويتضمــن اصــاح وتطويــر للسياســات التعليميــة والبنيــة
اإلداريــة والتحتيــة ،مــع الدعــم التعليمــي والفنــي والمــادي
المســتمر ،وتفعيــل المحاســبية والحوكمــة فــي الميــدان
التعليمــي لجميــع عناصــره ومؤسســاته ومخرجاتهــا.
بحيــث يتــم تحريــر التعليــم مــن ربقــة البيروقراطيــة
وتســلط القيــادات ،وســد الفجوة بين األســرة ومؤسســات
المجتمــع والخــاص مــن الخضــوع لأليديولوجيــا لكي يســير
تعليمنــا وفــق مــا يحتاجــه الوقــت الراهــن مــن وجــود جيــل

واع وقــادر علــى التعامــل مــع الجديــد ومتمكــن مــن االنتقــال
بسالســة بيــن المراحــل التعليميــة المختلفــة ،دون الحاجــة
لســنوات تحضيريــة ترمــم القصــور الســابق.
وللوصــول لتحقيــق متطلبــات هــذه المنظومــة التعليميــة
بكافــة أركانهــا الثــاث ،فهنــاك متطلبــات هامــة لــوزارة
التعليــم يمكــن تحديدهــا فــي المقترحــات التاليــة:
أو ًال-اعتمــاد توجــه المؤسســات التعليميــة علــى نظــام
العمليــة التعليميــة الحديــث الــذي يولــي اهتمامــا
كبيــرا بالمخرجــات المســتهدفة .وتتضــح فكــرة
اهتمــام المؤسســات التعليميــة بمفهــوم
المخرجــات المســتهدفة التــي تســعى الــى تحقيقها
مــن خــال ســعيها إلرضــاء حاجــات ومتطلبــات
ســوق العمــل ،وقيــاس ومقارنــة مخرجاتهــا
الفعليــة الــى المخرجــات الطموحــة (المســتهدفة)
التــي تضمــن الحــد األدنــى مــن معاييــر الجــودة.
ثانيــً -إصــاح التعليــم بمراحلــه المختلفــة ( العــام والعالــي
) بمــا يكفــل تخريــج كــوادر تمتلــك المهــارات
الالزمــة لشــغل الوظائــف المختلفــة  ،وتنطبــق
عليهــا معاييــر الكفــاءة الوظيفيــة قــادرة علــى
الصمــود أمــام المنافســة اإلقليميــة والعالميــة  ،أي
كــوادر عاليــة التأهيــل وذات قابليــة للمزيــد منــه –
بحســب المســتجدات  -بمــا لديهــا مــن خلفيــات
ثقافيــة وتصـ ُّور ســليم لمــا ســيوكل إليهــا مــن مهام
وبمــا تمتلكــه مــن قــدرة علــى التفكيــر اإلبداعــي
المبنــي علــى أســاس تعليمــي متيــن  ،وانفتــاح ثقافــي،
إلــى جانــب امتالكهــا مهــارات ُتع ـ ُّد أساس ـ َّية لـ ِّ
ـكل
طالــب عمــل  ،كإجــادة أكثــر مــن لغــة – وفــي
مقدمتهــا إجــادة اللغــة األم قـ ً
ـراءة وكتابــة ،والقــدرة
علــى التعامــل بســهولة مــع التقنيــات الحديثــة.
ويمكــن توظيــف تجربــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
فــي مناهجهــا الجديــدة التــي طورتهــا الســتيعاب
كل مــا يطــرأ مــن مســتجدات علــى ســاحة العلــم
والمعرفــة .وهــي مجموعــة مناهــج أطلــق عليهــا
مناهــج تصنــع علمــاء المســتقبل تقــدم فــي التعليــم
العــام علــى عــدة مســتويات ،وهــي كالتالــي:
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التصميــم والتكنولوجيــا – التصميــم اإلبداعــي
واالبتكار-المهــارات الحياتيــة-إدارة االعمــال-
اإلرشــاد-العلوم الصحيــة (الخميســي.)2007 ،
ثالثًا-تبنــي رؤيــة تطويريــة شــاملة لجميــع جوانــب العمليــة
التعليميــة  ،يتــم تحديدهــا والعمــل علــى تحقيقهــا
مــن خــال عمــل مؤسســاتي يقــوم علــى التخطيــط
المعنــي بشــموليته هيكليــة التعليــم ومجاالتــه
والمناهــج والمعلميــن وطــرق التدريــس والتقنيــات
والمبانــي والتجهيــزات واألنشــطة التربويــة
والتقويــم التربــوي ،ثــم اإلدارة المدرســية علــى أن
يأتــي علــى رأس خطــوات العمــل علــى تحقيــق
تلــك الرؤيــة التطويريــة إعــادة تأهيــل وتدريــب مــن
هــم علــى رأس العمــل مــن المعلميــن  ،وجعــل
حضورهــم برامــج التدريــب الزام ًّيــا ال اختيار ًيــا ،
ثــم األخــذ بمبــدأ المفاضلــة – مــن خــال المقابــات
واالختبــارات – الختيــار ذوي الكفــاءة والقــدرة مــن
بيــن المتقدميــن لشــغل وظائــف المعلميــن.
رابعًا-إعــادة النظــر فــي الخطــط الدراســ َّية لألقســام
العلم َّيــة بالجامعــات والمعاهــد والكليــات ،بحيــث
يتــم تضمينهــا مــواد وبرامــج تعمــل علــى ردم
ُّ
الفجــوة بيــن متطلبــات اإلعــداد العلمــي ،ومتطلبــات
شــغل الوظائــف المختلفــة .وذلــك بزيــادة الطاقــة
االســتيعابية للجامعــات ومؤسســات التعليــم
الفنــي والتدريــب المهنــي فــي التخصصــات التــي
تتطلبهــا ســوق العمــل ،وإشــراك القطــاع
الخــاص فــي اقتــراح مســارات دراســية جديــدة
تالئــم االحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل ،وفــي
المراجعــة المســتمرة للمناهــج والبرامــج ،وتوجيــه
الطــاب إلــى التخصصــات ذات النســب العال َّيــة مــن
جهــة فــرص العمــل مــع ربــط التخصصــات فــي
كليــات خدمــة المجتمــع والمعاهــد العليــا وأقســام
الجامعــات العلم َّيــة وكلياتهــا باحتياجــات ســوق
العمــل .وربــط برامــج التعليــم وتطويرهــا فــي ضــوء
أحــدث االحصائيــات حــول احتياجــات ومتطلبــات
ســوق العمــل ووضــع معاييــر ومؤهــات واضحــة
لــكل مهنــة ليتــم االعــداد للبرامــج وتطويرهــا فــي
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ضــوء هــذه المعاييــر بمــا يتناســب مــع رؤى أصحــاب
العمــل ()Stanley, 1995
خامســً-وضع اســتراتيجية شــاملة للتدريــب تبنــى عليهــا
خطــة طويلــة المدى كما أشــارت الخطة الخمســية
الســابعة فــي اســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية
والتــي تهــدف إلزالــة الفجــوة بيــن مخرجــات نظــم
التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل بصــورة نهائيــة
بحلــول عــام 1441 /1440هـــ ( 2020م) بالتركيــز علــى
رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة واإلداريــة للعمالــة الوطنيــة
مــن خــال التوســع فــي برامــج التأهيــل والتدريــب
وتحســين نظــم التعليــم وبرامجــه .واالهتمــام
ببرامــج إعــادة التأهيــل والتدريــب -مــع ربطهــا
بمؤسســات حكوميــة أو أهليــة حتــى ُتضمــن لهــا
صفــة االســتمرارية والتنظيــم – وتوســيع مجــاالت
التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي وزيــادة قدرتهمــا
االســتيعابية وزيــادة مناطــق تواجدهمــا ،ودعــم
إنشــاء المزيــد مــن المعاهــد والمراكــز التدريبيــة
التخصصــات والمســتويات التعليميــة
لمختلــف
ُّ
الســتقطاب التســربات الطالبيــة مــن المــدارس
والكليــات .وكل ذلــك ينبغــي أن يتــم وفــق
تخطيــط مــدروس ُيبنــى علــى دراســات وأبحــاث
ومشــاركة فاعلــة لجهــات العمــل مــن خــال
آليــات مرنــة تتولــى فيهــا تلــك الجهــات دو ًرا رئيسـ ًيا
لتوجيــه ذلــك النــوع مــن التعليــم والتدريــب نحــو
متطلبــات الســوق والتطــورات المتجــددة المتوقــع
حدوثهــا فيــه .ولكــي تتــم االســتفادة القصــوى مــن
البرامــج التدريبيــة ال بــد مــن إخضاعهــا إلــى عمليــات
تقويــم دوريــة تح ـدِّد صالحيتهــا أو عــدم صالحيتهــا
لالســتمرار ،ومــدى حاجتهــا إلــى التعديــل والتطويــر.
إن االعتمــاد علــى دعــم وتطويــر البرامــج التدريب َّيــة
َّ
وتقديــم الحوافــز الماد َّيــة والمعنو َّيــة للبرامــج
األكثــر احتياجــا إليهــا ســوف يكــون الــذراع الدائمــة
لتطويــر القــدرات وربطهــا بســوق العمــل .و ِم َّمــا
أن العديــد مــن
تجــدر اإلشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد َّ
شــركات القطــاع الخــاص فــي المملكــة قــد أخــذت
بالفعــل فــي العمــل علــى اســتيعاب أعــداد كبيــرة

مــن الخريجيــن فــي نوعيــن مــن البرامــج التدريبيــة:
النــوع األ َّول :برامــج تدريب َّيــة مكثَّفــة أثنــاء الخدمــة،
النــوع الثانــي :برامــج تدريب َّيــة تنتهــي بالتوظيــف
(القثمــي .)2007 ،وهنــاك جانــب هــام جاء فــي الرؤية
الوطنيــة حيــث نصــت علــى التالــي« :إتاحــة الفرصــة
إلعــادة تأهيــل الشــباب والمرونــة فــي التنقــل بيــن
مختلــف المســارات العلميــة» .وإلــى جانــب ذلــك
فــإن هــذا الهــدف يســتدعي مــن الجامعــات تنظيــم
برامــج (إعــادة تأهيــل) بحيــث يتــم انخــراط الطالــب
خريــج التخصــص غيــر المطلــوب فــي ســوق العمــل
فــي برنامــج إعــادة تأهيــل ليتــم تأهيلــه وإعــداده فــي
ت خصــص مطلــوب فــي ســوق العمــل.
سادسًا-الشــراكة مــع وزارة اإلعــام لتفعيــل دور وســائل
اإلعــام للعمــل علــى تغييــر النظــرة لــدى األفــراد
والمجتمــع نحــو العمــل الفنــي والمهنــي والــذي تحتــاج
لــه خطــط التنميــة وذلــك مــن خــال البرامــج التوعويــة
والنشــرات التثقيفيــة الموجهــة للمــدارس بشــكل
خــاص .والتوجيــه لــوزارة التعليــم بعمــل برنامــج
تثقيفــي لتأهيــل الطــاب وجعلهــم قادريــن علــى اختيــار
التخصــص المناســب ،واقامــة معــارض الجامعــات
للتعريــف بتخصصاتهــا لطــاب التعليــم العــام.
ســابعًا-إعادة هيكلــة الجامعــات الســعودية لتكــون
مواك ًبــة لخطــة التحــول الوطنــي ،ورؤيــة الســعودية
 ،2030لالرتقــاء بمؤسســات التعليــم العالــي مــن
خــال التركيــز علــى جــودة المخرجــات وإلغــاء
بعــض التخصصــات واســتحداث أخــرى يحتاجهــا
ســوق العمــل لوضــع حــد للبطالــة بإنهــاء معانــاة
الخريجيــن فــي إيجــاد وظائــف تتناســب مــع
تخصصاتهــم .والهيكلــة الجديــدة للجامعــات تفتــح
آفاقــا ومجــاالت تعليميــة تخصصيــة جديــدة مثــل
التعديــن ،خصوصــا فــي وجــود توجــه كبيــر وواضــح
لالســتثمار ،باإلضافــة إلــى التوجــه الســتخدام
طاقــات بديلــة عــن «النفــط والغــاز والكهربــاء»
مثــل «الطاقــة الشمســية ،والهوائيــة ،النوويــة
وغيرهــا» ،لذلــك هنــاك احتيــاج إلــى اســتحداث
تخصصــات تهتــم بتدريــس علــم الطاقــة البديلــة

التخصصــي وهــذا يــدل علــى ضــرورة وجــود
تخصصــات دقيقــة فــي مجــاالت محــددة بعيــدة عــن
التخصصــات العامــة ،كمــا أن هنــاك احتياجــا إلــى
خصوصــا وأن المنطقــة
تخصــص الميــاه الجوفيــة
ً
الوســطى تعتمــد علــى الميــاه الجوفيــة بمســاعدة
تحليــه الميــاه .كمــا أن مــن أهــم التخصصــات
التــي تتطلبهــا رؤيــة  2030التخصصــات الهندســية
بفروعهــا المختلفــة ،وكذلــك التخصصــات الطبيــة،
وخصوصــا
والتخصصــات اللغويــة (مختلــف اللغــات
ً
اللغــات األساســية فــي العالــم) ،والتخصصــات
اإلداريــة الدقيقــة .وإعــادة النظــر فــي فتــح مســارات
جديــدة علــى مســتوى البكالوريــوس أو الدكتــوراه
وتكــون بيــن تخصصــات مختلفــة أو اســتحداث
تخصصــات جديــدة يحتاجهــا الســوق ،والبــدء
باالنطــاق مــن احتياجــات المؤسســات التــي
ســتوظف الخريجيــن وبنــاء مســارات وتخصصــات
جديــدة ،كمــا أن العالــم اليــوم توجــه إلــى
اســتحداث المســارات البينيــة بيــن التخصصــات
اإلداريــة والعلميــة واألدبيــة وعــدم البقــاء علــى
التخصصــات القديمــة .كمــا مــن المهــم أن تتضمــن
الهيكلــة للجامعــات إلغــاء أو إضافــة وحــدات إداريــة
أو أكاديميــة مــن أجــل زيــادة الكفــاءة وتحســين
المخرجــات ومواكبــة المســتجدات والتركيــز علــى
التخصصــات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل ،وســع ًيا
لتحقيــق لجامعــات ألهدافهــا الرئيســة (التعليــم،
البحــث ،خدمــة المجتمــع) ،حيــث أن وجــود كليــات
وأقســام كثيــرة متشــابهة فــي معظــم جامعاتنــا ال
يحتاجهــا ســوق العمــل ،ممــا أدى إلــى رفــع مســتوى
ً
وايضــا عــدم وجــود كليــات وأقســام
البطالــة،
أكاديميــة يحتاجهــا ســوق العمــل ،وقــد تتجــه
بعــض الجامعــات إلــى أن تصبح جامعــات متخصصة
مثــل (جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن) .مــع
التركيــز تطويــر الجوانــب التطبيقيــة ومنحهــا مزيــدا
مــن المســاحة فــي التعليــم الجامعــي التركيــز علــى
جانــب المهــارات وإكســاب الطالــب المهــارات،
فسـ ً
ـابقا ركزنــا علــى المعــارف والجوانــب النظريــة
(مجيــد والزيــادات.)2008 ،
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ثامنًا-التوجــه إلنشــاء الجامعــات التنمويــة الفعالــة التــي
تهتــم فــي تنميــة الحــس المعرفــي للمجتمــع ألن
الــذي يقــود حراكهــا عقليــة االبتــكار لمصلحــة
اإلنســان ومصلحــة الوطــن .الجامعــات التنمويــة
هــي تلــك الجامعــات التــي ترصــد الحــراك الوطنــي
فــي الداخــل والتقــدم العلمــي فــي الخــارج وتعمــل
كجســر للوصــل بينهمــا مــع العمــل علــى توطيــن
المعرفــة وجعلهــا تراكميــة داخــل الوطــن
مــن خــال االضافــة عليهــا وتحمــل عــبء حــل
المشــكالت القائمــة وتقديــم الحلــول المبتكــرة
وتبنــي االفــكار الرائــدة وذلــك باعتبــار ذلــك يمثــل
الرســالة الحقيقيــة للجامعــات ممــا يجعلهــا رأس
حربــة فــي مجــال اعــداد رأس المــال البشــري الــذي
نحــن فــي أمــس الحاجــة اليــه والــذي تمثــل قدراتــه
ومهاراتــه اســاس التحــول الوطنــي الــذي ننشــده
علــى المــدى المتوســط والبعيــد .وتوجيــه الحــرم
الجامعــي نحــو خدمــة المنظومــة التنمويــة مباشــرة،
مثــل تقديــم المشــورات وحــل المشــكالت
التنمويــة والتدريــب مــن خــال التواصــل بيــن الحــرم
الجامعــي والصناعــة الوطنيــة ناهيــك عــن ايجــاد
الحلــول المبتكــرة مــن خــال تكويــن شــراكة
حقيقيــة بيــن تلــك األطــراف .وهــذه الجامعــات
الفعالــة فــي مجتمعــات الــدول المتقدمــة والرائــدة
فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي تتحلــى بقــدر
جيــد مــن االســتقاللية والقــدرة علــى التجهيــز الذاتــي
ولذلــك أصبحــت أقــدر علــى تقديــم العطاءيــن
الحضــاري والتنمــوي علــى حــد ســواء مــن خــال
االبــداع واالبتــكار والبحــث والتطويــر .وهــذا يتطلــب
مــن الجامعــات االنفتــاح أكثــر علــى مجتمــع ســوق
العمــل مــن خــال تحقيــق هــذه المؤسســات
ألهدافهــا والتــي مــن بينهــا خدمــة المجتمــع ككل،
وهــذا يتطلــب مــن هــذه المؤسســات أال تكــون
مجــرد مــكان لمنــح المؤهــات العلميــة ،أو االرتقــاء
بأعضائهــا فــي الســلم االجتماعــي أو الحصــول
علــى العمــل لتلبيــة الحاجــات األساســية للحيــاة.
بــل يؤمــل مــن طالبهــا وأعضــاء هيئــة التدريــس
فيهــا وقيــادات هــذه المؤسســات أن تتفاعــل مــع
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المجتمــع وتتحســس مشــكالته وهمومــه وتتعــرف
علــى مصــادر التخلــف فيه عــن طريق تقديــم البرامج
التدريبيــة لحديثــي التخــرج بالتعــاون بيــن القطــاع
التعليمــي والقطــاع الخــاص وذلــك لمســاعدتهم
علــى مقاومــة معوقــات الحيــاة العمليــة والوصــول
إلــى الكفــاءة الالزمــة فــي اإلنتــاج .كمــا تتضمــن
الجامعــات التنمويــة مجــاالت لطــاب التعليــم العــام
فــي المــدارس يقضــي إجــازة الصيــف فــي معامــل
ومختبــرات أبحــاث طلبــة الدكتــوراه بعــد التنســيق
المبكــر مــن المــدارس الحكوميــة لتســجيل
طالبهــا فــي شــهر الصيــف فــي مراحــل الجامعــات
مــا بعــد البكالوريــوس إلعطائهــم تصــورا مبكــرا
عــن المســتقبل إلــى أيــن يتجــه .هــذا العــرف هــو مــا
تنتهجــه مــدارس بريطانيــا الحكوميــة ،حيــث تجبــر
طــاب الصفــوف العليــا المدرســية علــى التســجيل
فيمــا توفــره مــن خيــارات لجهــات جامعيــة حتــى
يلتحــق الطالــب أو الطالبــة بمجموعــة بحثيــة يقضــي
معهــا فتــرة الشــهر الصيفــي كاملــة ليتابــع التجــارب
ويكتــب تقريــرا كامــا يقــوم بمراجعتــه أحــد
علمــاء األبحــاث أو رئيــس الفريــق البحثــي بعدمــا
يكلــف أحــد طلبــة الدكتــوراه بالتكفــل بتدريــب
طالــب المدرســة وأخــذه فــي جولــة للمعمــل
ومشــاهدة التجــارب .هــذه الخطــوة فــي الســعودية
خياريــة توفرهــا المــدارس الخاصــة الراقيــة أو
بعــض مؤسســات البحــوث مثــل مركــز أبحــاث
التخصصــي أو مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم
والتقنيــة ()1999 ,HARVEY
تاســعًا -تطويــر الخطــة المســتقبلية للتعليــم الجامعــي
فــي المملكــة «آفــاق» فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة
المملكــة  .2030ويهــدف هــذا المشــروع إلــى صياغــة
خطــة اســتراتيجية بعيــدة المــدى لفتــرة خمــس
وعشــرين ســنة ،وقــد تعاقــدت وزارة التعليــم
العالــي مــع معهــد البحــوث بجامعــة الملــك فهــد
للبتــرول والمعــادن إلعــداد هــذه الخطــة التــي أطلــق
عليهــا اســم “ آفــاق “ .وقــد ارتكــزت اســتراتيجية
الخطــة علــى توجهــات رئيســة لتحقيــق الرســالة

المناطــة بالتعليــم الجامعــي والرؤيــة المســتقبلية لــه
وبنــاء مجتمــع المعرفــة فــي المملكــة .وتمثلــت هــذه
التوجهــات فــي أبعــاد ثالثــة هــي :التــو ســع والجــودة
والتمايــز.
نموذج التمايز لمنظومة التعليم الجامعي بالمملكة:

عاشــرًا -التوســع فــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي
وذلــك بــدءا مــن المرحلــة الثانويــة التــي تتبلــور
خاللهــا ميــول وتفضيــات الطــاب وعلــى نحــو
يمهـــد إليجــاد جيــل مــن المهنييــن الشــباب الالزمين
لمتطلبــات التنميــة الوطنيــة حيــث اليــزال الحرفيــون
الســعوديون عملــة نــادرة ســواء فــي القطــاع
الحكومــي أو لــدى القطــاع الخــاص وكذلــك فــي
مدننــا الصناعيــة وشــركات المقــاوالت العمالقــة
التــي نــادرا مــا تلمــح فيهــا حرفيــا مــن أبنــاء البلــد>
ولعــل الخطــوة األولــى فــي االتجــاه الصحيــح لحــل
هــذه المعضلــة تكمــن فــي التعامــل معهــا مــن
جذورهــا انطالقــا مــن إصــاح معادلــة التعليــم فــي
المملكــة بالتركيــز علــى التوســع فــي افتتــاح مئــات
الكليــات والمعاهــد والثانويــات التقنيــة والحرفيــة
تحــت إشــراف مجلــس أعلــى للتعليــم يضــم جميـــع
الــوزارات ذات العالقــة ويســتهدف إكســاب
أبنــاء البلــد أفضــل المهــارات الفنيــة والحرفيــة
فــي كافــة المجــال .ويضطلــع المجلــس المقتــرح

بتحديــد التخصصــات والمهــن التــي ينبغــي إعطاؤهــا
األولويــة ،واآلليــات الالزمــة للتنفيــذ ضمــن إطــار
زمنــي مرحلــي واضــح تحــدد فيــه أعــداد وتخصصــات
الخريجيــن ســنويا؛ مــع وضــع الحوافــز المناســبة
إلشــراك القطــاع الخــاص فــي إنشــاء الكليــات أو
المعاهــد المتخصصــة وتوزيعهــا فــي البــاد مــع ربــط
المحفــزات المقدمــة إليهــم بأعــداد الخريجيــن
ونوعيــة الحــرف التــي يســهم المســتثمرون فــي
تأهيلهــا (المجالــي.)2010 ،
الحــادي عشــر  -تفعيــل الــدور المنتظــر للجامعــات فــي
مجــال ريــادة األعمــال واالبتــكار ،ولهــذا الجانــب
أهميــة مســتقبلية أكبــر .ولهــذا ركــزت عليــه الرؤيــة
الوطنيــة حيــث جــاء فيهــا مــا نصــه« :ســنركز علــى
االبتــكار فــي التقنيــات المتطــورة وريــادة األعمــال».
كمــا حــددت الرؤيــة هــدف رفع مســاهمة المنشــآت
المتوســطة والصغيــرة مــن إجمالــي الناتــج الوطنــي
مــن  %20إلــى  .%35ولريــادة األعمــال أهميــة كبيــرة
فــي التنميــة االقتصاديــة وفــي توليــد وظائــف وأعمــال
وخفــض معــدالت البطالــة .حيــث تســتهدف الرؤيــة
خفــض معــدل البطالــة مــن  %11.6إلى  %7كما أشــرنا
آنفــً .ومــن المعــروف انــه مهمــا توفــرت وظائــف فــي
أجهــزة الدولــة وفــي القطــاع الخــاص فإنهــا ال تكفي
األعــداد المتزايــدة مــن الخريجين الجامعييــن .ولهذا
يتوجــب علــى الجامعــات الســعي لتبنــي مبــادرات
علميــة متطــورة فــي مجــاالت ريــادة األعمــال وصقــل
مواهــب االبتــكار لــدى الطــاب والطالبــات وتطويــر
منتجاتهــم وأفكارهــم اإلبداعيــة وترســيخ ثقافــة
العمــل الحــر فــي المجتمــع.
رابعًا-التوصيــات لورقــة العمــل حــول تعزيــز دور
الجامعــات فــي ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم
واحتياجــات ســوق العمــل:
 .1اعتمــاد منظومــة اصــاح التعليــم بأركانهــا الثــاث
األساســية :التطويــر التعليمــي /التدريســي ،وتطويــر
هيئــة التدريــس ،والتطويــر التنظيمــي .ويتضمــن تطويــرًا
شــام ًال للمناهــج وطــرق التدريــس والتقويــم ومصــادر
التعليــم والتعلــم متوافقــا مــع متطلبــات العصــر،
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ومحققــا لألهــداف التنمويــة واالقتصاديــة التــي تعــود
بالنفــع علــى الفــرد وعلــى الدولــة ،وتتيــح الخيــارات
الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة .ويتضمــن أيضــً إعــداد
وتطويــر المعلميــن وأعضــاء هيئــة التدريــس قبــل وأثنــاء
الخدمــة بصــورة متكاملــة تشــتمل علــى المعــارف
والمهــارات واالتجاهــات والقيــم .باإلضافــة إلــى اصــاح
وتطويــر للسياســات التعليميــة والبنيــة اإلداريــة
والتحتيــة.
 .2تبنــي رؤيــة تطويريــة شــاملة لجميــع جوانــب العمليــة
التعليميــة ،يتــم تحديدهــا والعمــل علــى تحقيقهــا مــن
خــال عمــل مؤسســاتي يقــوم علــى التخطيــط المعنــي
بشــموليته هيكليــة التعليــم ومجاالتــه والمناهــج
والمعلميــن وطــرق التدريــس والتقنيــات والمبانــي
والتجهيــزات واألنشــطة التربويــة والتقويــم التربــوي،
واإلدارة المدرســية.
 .3توظيــف التجــارب العالميــة الحديثــة فــي المناهــج التــي
طــورت الســتيعاب كل مــا يطــرأ مــن مســتجدات
علــى ســاحة العلــم والمعرفــة فــي مجــاالت التصميــم
والتكنولوجيــا – التصميــم اإلبداعــي واالبتــكار-
المهــارات الحياتيــة-إدارة االعمال-اإلرشــاد-العلوم
الصحيــة.
 .4توفيــر اإلحصــاءات الدقيقــة وقواعــد المعلومــات
المحدثــة باســتمرار عــن احتياجــات ســوق العمــل مــن
التخصصــات والمهــارات المطلوبــة ،ليتــم فــي ضوئهــا
بنــاء وتطويــر الخطــط والبرامــج ،والتوســع بالتخصصات
المطلوبــة وتوجيــه المتعلميــن نحوهــا.
 .5التنســيق الفعلــي علــى مســتوى وزارة التعليــم بعــد
قــرار الدمــج لتوحيــد الجهــود بيــن التعليــم العــام
والعالــي وردم الفجــوة بينهمــا بمــا يضمــن تطويــر
البرامــج والمناهــج التــي تســاهم فــي تســليح المتعلــم
بالمهــارات األساســية فــي ضــوء متطلبــات الجامعــات
وســوق العمــل.
 .6تطويــر برامــج إعــداد وتطويــر المعلم كضرورة أساســية
لتلبيــة احتياجــات المجتمــع التنمويــة فــي ضــوء مدخــل
الكفايــات ،وتماشــيًا مــع متطلبــات المجتمــع وســوق
العمــل ،وذلــك بالتركيــز علــى اإلعــداد المهنــي والثقافــي
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وليــس فقــط األكاديمــي وذلــك فــي ضــوء متطلبــات
تمهيــن التدريــس والحصــول علــى رخصــة مزاولــة
المهنــة .والتركيز على برنامج إعـــداد المعلـــم كعمليـــة
مســتمرة تشــمل اإلعــداد قبــل الخدمــة والتدريــب فــي
أثنــاء الخدمــة ،وعليــة فــإن التنميــة المهنيــة للمعلــم
عمليــة تتصــف بالديمومــة وال تنتهــي عنــد تخــرج المعلــم
مــن جامعتــه ،فقــد أملــت التطــورات تفكيــرا جديــدا
فــي مهــام المعلــم ،ومراحــل إعــداده ،والتــي أصبحــت
تتوثــق وتتــم وتتكامــل فـــي منظومـــة تعليميــة هدفهــا
االحتفــاظ بكفايــة المعلــم مــدى حياتــه المهنيــة.
 .7إعــادة هيكلــة الجامعــات الســعودية لتكــون مواك ًبــة
لخطــة التحــول الوطنــي ،ورؤيــة الســعودية ،2030
لالرتقــاء بمؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال
التركيــز علــى جــودة المخرجــات وإلغــاء بعــض
التخصصــات واســتحداث أخــرى يحتاجهــا ســوق
العمــل لوضــع حــد للبطالــة.
 .8التوجــه إلنشــاء الجامعــات التنمويــة الفعالــة التــي تهتــم
فــي تنميــة الحــس المعرفــي للمجتمــع ألن الــذي يقــود
حراكهــا عقليــة االبتــكار لمصلحــة اإلنســان ومصلحــة
الوطــن .وتوجيــه الحــرم الجامعــي نحــو خدمــة
المنظومــة التنمويــة مباشــرة ،مثــل تقديــم المشــورات
وحــل المشــكالت التنمويــة والتدريــب مــن خــال
التواصــل بيــن الحــرم الجامعــي ومؤسســات الصناعــة
والتجــارة الوطنيــة.
 .9تفعيــل الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص ووزارة التعليــم
ومراكــز البحــث العلمــي ،وإســهام القطــاع الخــاص
فــي تمويــل التعليــم والتدريــب المهنــي ،واالســتثمار
التعليمــي المنتــج للقطــاع الخــاص فــي مؤسســات
التعليــم لضمــان تجويــد مخرجــات التعليــم وموائمتهــا
مــع احتياجــات ســوق العمــل ،ومشــاركة الخبــراء
والمختصيــن مــن القطــاع الخــاص فــي نشــاطات
التدريــس والتوجيــه المهنــي واإلرشــاد واالستشــارات
واالختبــارات والتقويــم ،إضافــة إلــى توفيــر التنبــؤات
والتوقعــات المرتبطــة باستشــراف احتياجــات ســوق
العمــل المســتقبلية وتزويــد مؤسســات التعليــم
والتدريــب المهنــي والتقنــي بهــذه المعلومــات..

 .01إنشــاء مراكــز للرصــد والتبــوء والبحــوث ،وضــرورة
وجــود تخطيــط اســتراتيجي طويــل المــدى يركــز علــى
عــدة عناصــر مثــل :تطويــر المناهــج التعليميــة ،وتطويــر
البيئــة المدرســية ،وتحســين أداء الهيئــة التعليميــة
مــن أجــل رفــع مســتوى المخرجــات.
 .11تطويــر الخطــة المســتقبلية للتعليــم الجامعــي فــي
المملكــة «آفــاق» فــي ضــوء متطلبــات رؤيــة المملكــة
 .2030لتحقيــق الرســالة المناطــة بالتعليــم الجامعــي
والرؤيــة المســتقبلية لــه وبنــاء مجتمــع المعرفــة فــي
المملكــة .والتــي تمثلــت فــي أبعــاد ثالثــة هــي :التــو ســع
والجــودة والتمايــز.
 .12تطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة لرصــد المســيرة
الدراســية للطـ ّلاب بــدءًا مــن مراحــل التعليــم المبكــرة
إلــى المراحــل المتقدمــة ،ومتابعــة مســتوى المخرجــات
ومؤشــرات األداء والتقويــم والتطويــر المســتمر فــي
ضــوء النتائــج للمؤسســات والبرامــج التعليميــة.
 .13التركيــز علــى فــرص االبتعــاث فــي المجــاالت التــي
تخــدم االقتصــاد الوطنــي وفــي التخصصــات النوعيــة فــي
الجامعــات العالميــة المرموقــة ،والتوجــه لفتــح فــروع
للجامعــات األجنبيــة المتميــزة فــي مناطــق المملكــة
وعقــد الشــراكات معهــا لتقديــم البرامــج المشــتركة
داخــل الجامعــات علــى مســتوى البكالوريــوس
والدراســات العليــا وفــي مجــاالت التدريــب.
 .14تأســيس مجالــس مهنيــة خاصــة بــكل قطــاع تنمــوي
تعنــي بتحديــد مــا يحتاجــه المهــارات والمعــارف وذلــك
تطبيقــً لشــعار « نتعلــم لنعمــل» لخدمــة االقتصــاد
الوطنــي ودفــع عجلــة التنميــة ،والتوجــه فعليــً لتطبيــق
تمهيــن التدريــس وإصــدار رخــص ممارســة المهنــة
فــي ضــوء متطلباتهــا.
 .15تفعيــل المحاســبية وحوكمــة المؤسســات التعليميــة
فــي خططهــا وبرامجهــا ومســتوى مخرجاتهــا
ومســايرتها لتطلعــات رؤيــة المملكــة  .2030وتطبيــق
برنامــج «ارتقــاء» الــذي يهــدف إلشــراك األســر فــي
 80فــي المئــة مــن األنشــطة المدرســية فــي تعليــم
أبنائهــم فــي  ،2020إضافــة إلــى وضــع مؤشــرات لقيــاس

مخرجــات التعليــم ومراجعتهــا ســنويًا .وكذلــك
اعتمــاد توجــه المؤسســات التعليميــة علــى نظــام
العمليــة التعليميــة الحديــث الــذي يولــي اهتمامــا
كبيــرا بالمخرجــات المســتهدفة .وإجــراء المقارنــات
المرجعيــة مــع الجامعــات الرائــدة عربيــا وعالميــا
وبشــكل دوري بمــا يســهم فــي تحقيــق ضمــان
الجــودة بالمســتوى المقبــول عالميــا.
 .16دعــم التعليــم لالقتصــاد الوطنــي بتحويلــه مــن اقتصــاد
ريعــي إلــى اقتصــاد إنتاجــي تحتــاج إلــى أن يركــز التعليــم
علــى تفعيــل مراكــز البحــوث ودعــم االبتــكارات
ومنــح بــراءات االختــراع للطــاب واســتخدامها فــي
الســوق المحلــي ،العمــل علــى اســتخدام الجامعــات
لالســتراتيجيات التســويقية والترويجيــة المناســبة
لتشــجيع مؤسســات ســوق العمــل علــى االســتفادة
مــن مخرجاتهــا بإطــار واســع وفاعــل.
 .17الشــراكة مــع وزارة اإلعــام لتفعيــل دور وســائل
اإلعــام للعمــل علــى تغييــر النظــرة لــدى األفــراد
والمجتمــع نحــو العمــل الفنــي والمهنــي والــذي
تحتــاج لــه خطــط التنميــة وذلــك مــن خــال البرامــج
التوعويــة والنشــرات التثقيفيــة الموجهــة للمــدارس
بشــكل خــاص .والتوجيــه لــوزارة التعليــم بعمــل
برنامــج تثقيفــي لتأهيــل الطــاب وجعلهــم قادريــن
علــى اختيــار التخصــص المناســب ،واقامــة معــارض
الجامعــات للتعريــف بتخصصاتهــا لطــاب التعليــم
العــام.
المراجع:

■ الباحســين ،ســامي بــن عبــداهلل ( .)2006المهــارات
المطلوبــة للقطــاع الخــاص الســعودي ودور التعليــم
العالــي فــي توفيرهــا ،مجلــة العلــوم االقتصاديــة
واإلداريــة ،العــدد األول ،يونيــه ٢٤ – ١ ،٢٠٠٦
■ الخميســي ،ســامة ( ».)2007معاييــر جــودة المدرســة
الفعالــة فــي ضــوء منحــى النظــم :رؤيــة منهجيــة،
الجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية،
اللقــاء الســنوي الرابــع عشــر «الجــودة فــي التعليــم
العــام» ،القصيــم ،المملكــة العربيــة الســعودية.
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■ الصالــح ،بــدر عبــداهلل ( .)2007المنظــور الشــامل لإلصــاح
المدرســي :إطــار مقتــرح لإلصــاح المدرســي فــي القــرن
الحــادي والعشــرين ،ورقــة مقدمــة لمؤتمــر :اإلصــاح
المدرســي :تحديــات وطموحــات ،كليــة التربيــة:
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
■ العبيــدي ،حــازم بــدري ( ».)2007بنــاء القــدرات ألعضــاء
الهيئــات التدريســية الجامعيــة» ،بحــث منشــور فــي
المؤتمــر العالمــي للتعليــم العالــي فــي العــراق ،مجلــة
المنصــور عــدد  ،6مجلــد .2
■ العتيبــي ،منيــر ( ».)2007تحليــل مالئمــة مخرجــات
التعليــم العالــي الحتياجــات ســوق العمــل « ،الريــاض،
جامعــة الملــك ســعود.
■ الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض ( .)1433برامــج
الدراســات البينيــة واحتياجــات ســوق العمــل ،الريــاض،
مركــز البحــوث.
■ القثمــي ،أســامة ســليمان( .)2007برامــج التدريــب
التحولــي المنفــذة فــي مراكــز خدمــة المجتمــع
والتعليــم المســتمر بالجامعــات وكليــات التقنيــة
الســعودية وقدرتهــا علــى تحقيــق المواءمــة بيــن
مخرجــات المؤسســات التعليميــة وســوق العمــل،
رســالة دكتــوراه ،جامعــة أم القــرى ،المملكــة العربيــة
الســعودية.
■ المجالــي ،آمــال ياســين( .)2010ســبل تعزيــز المنافــع
المشــتركة بيــن مؤسســات التعليــم التقنــي وســوق
العمــل ،ورقــة عمــل مقدمــة فــي ملتقــى مخرجــات
التعليــم العالــي وســوق العمــل فــي الــدول العربيــة،
مملكــة البحريــن ،المنامــة.
■ المبمــان ،منصــور عبــد اهلل ( .)2012تطويــر البرامــج
التدريبيــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل ومعالجــة
مشــكلة البطالــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
ورقــة عمــل مقدمــه للمؤتمــر الدولــي (تكامــل مخرجــات
التعليــم مــع ســوق العمــل فــي القطــاع العــام والخــاص)
الســلط – األردن.
■ مجيــد ،سوســن شــاكر ،والزيــادات ،محمــد عــواد
( ».)2008الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي لمؤسســات
التعليــم العــام والجامعــي ،الطبعــة األولــى ،دار صفــاء
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للنشــر والتوزيــع ،عمــان ،المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
■ منــاع ،محمــد الســيد وعــزت ،حمــدي محمــد (.)2008
تقويــم عالقــة مخرجــات التعليــم العالمــي باحتياجــات
ســوق العمــل لمواجهــة البطالــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،المؤتمــر الثانــي لتخطيــط وتطويــر البحــث
العلمــي فــي الــدول العربيــة ،مجلــد 1
■ وزارة االقتصــاد والتخطيــط (٢٠٠٥م) .وثيقــة خطــة
التنميــة الثامنــة .الريــاض.
■ وزارة التعليــم ( .)1432الخطــة المســتقبلية للتعليــم
الجامعــي فــي المملكــة «آفــاق» ،وكالــة الــوزارة
للشــؤون التعليميــة ،الريــاض.

■ HARVEY. LEE, 1999 “Quality in higher
education” Paper at the Swedish Quality
Conference, University of Central England
”in Birmingham-UCE-”UK
■Hughes, Jeffry and others, 1998,” The
Task force on initial teachers education
programs”, final report, Manitoba university
Winnipeg.
■ Stanley, Gordon, 1995,”performance
indicators and quality review in lustration
universities”, higher educe. Research and
development, VOI.4
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األبعاد االجتماعية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030وأثرها في تحقيق
التنمية المستدامة
د .علي بن يحيى آل سالم

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
جــاءت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م لتكــون
طريقــً واضحــً ،ووســيلة فعالــة للنهــوض بكافــة مجــاالت
التنميــة ،والتــي مــن أهمهــا المجــال االجتماعــي؛ حيــث
رســمت الرؤيــة التوجهــات العامــة واألهــداف الخاصــة
ليكــون مجتمــع المملكــة مجتمــع حيــوي :قيمــه راســخة،
وبيئتــه عامــرة ،وبنيانــه متيــن ،ونموذجــً رائــدًا فــي الحيويــة
والنمــو والتطــور ،ويكــون التعليــم محــو ًرا أساسـ ًيا فــي دفــع
عجلــة االقتصــاد الوطنــي ،والتنميــة المجتمعيــة الشــاملة،
وهــذا يتطلــب تظافــر جهــود مؤسســات المجتمــع
المختلفــة (العيســى 2016،م).
ومــن أهــم األهــداف العامــة التــي أكــدت عليهــا رؤيــة
 2030وتتعلــق بالمجتمــع مــا يلــي:
ٱ رفــع إنفــاق األســر علــى الثقافــة والترفيــه داخــل المملكــة
مــن ( )%2.9إلــى (.)%6
ٱ رفــع نســبة ممارســي الرياضــة مــرة علــى األقــل أســبوعيًا
مــن ( )% 13إلــى (.)% 40
ٱ االرتقــاء بمؤشــر رأس المــال االجتماعــي مــن المرتبــة
( )26إلــى المرتبــة (.)%15
ٱ زيادة متوسط العمر المتوقع من ( )74إلى ( )80عاما.
ٱ تخفيض معدل البطالة من ( )%11.6إلى (.)%7
ٱ رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن
( )%22إلــى ()%30
ٱ رفــع نســبة مدخــرات األســر مــن إجمالــي دخلهــا مــن
( )%6إلــى (.)%10
ٱ الوصــول إلــى ( )1مليــون متطــوع فــي القطــاع غيــر الربحــي
ســنويًا مقابــل ( )11ألــف اآلن (رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية2030م).

وفي مجال تطوير التعليم أكدت الرؤية على:
ٱ ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء
الوطــن.
ٱ تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة
احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية (برنامــج التحــول
الوطنــي للملكــة العربيــة الســعودية2020م).
وتعتبــر الجامعــات مــن أهــم المؤسســات التــي تؤثــر وتتأثــر
بالمجتمــع باعتبارهــا مركــز إشــعاع علمــي ،مــن خــال
وظائفهــا األساســية المتمثلــة فــي التعليــم الجامعــي
والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.
وتختــص الوظيفــة الثالثــة بخدمــة المجتمــع والتــي تعنــي
تمكيــن أفــراد المجتمــع وجماعاتــه ومؤسســاته وهيئاتــه
المختلفــة مــن تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــه مــن
الخدمــات التــي تقدمهــا الجامعــة بوســائل وأســاليب
متنوعــة تتناســب مــع ظــروف المســتفيد وحاجاتــه
الفعليــة ،وكذلــك تســخير إمكاناتهــا ومواردهــا البشــرية
فــي تلمــس حاجــات المجتمــع وتلبيتهــا ،والعمــل علــى
حــل مشــكالته ،وتعــد جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية نموذجــً مثاليــً فــي خدمــة المجتمــع والوطــن
بتقويــة أواصــر الصلــة بيــن الجامعــة والمجتمــع فهــي جزء ال
يتجــزأ مــن المجتمــع تعيــش واقعــة وليســت بمعــزل عنــه،
ومــن هــذا المنطلــق جــاء هــذا المنتــدى »منتــدى الشــراكة
المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي األدوار التكامليــة
لمؤسســات المجتمــع لتحقيــق رؤيــة المملكــة  «2030الــذي
تنظمــه جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،وتأتــي
هــذه الورقــة للمشــاركة فــي هــذا المنتــدى لإلجابــة عــن
الســؤالين التالييــن:

107

 .1مــا األبعــاد االجتماعيــة لرؤيــة المملكة العربية الســعودية
2030؟
 .2مــا أثــر تلــك األبعــاد فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة
ا لمســتد ا مة ؟
وقــد تــم تحديــد األبعــاد االجتماعيــة لرؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية2030م مــن خــال القــراءة المتأنيــة
والفاحصــة والدقيقــة لتلــك الرؤيــة ،وكانــت كمــا يلي:
 .١قيــام المجتمــع الســعودي علــى االلتــزام بالمبــادئ والقيــم
اإلســامية ،واالعتــزاز بالهويــة الوطنية.
 .٢دعم دور األسرة في رعاية وتنمية األبناء.
 .٣دعــم منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر
كفــاءة وعدالــة.
 .٤تمكيــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص التعليــم
والعمــل.
 .٥التأكيــد علــى أهميــة التــوازن بيــن الحيــاة العمليــة
وممارســة الرياضــة والترفيــه.
 .٦إبراز اإلرث التاريخي للمملكة العربية السعودية.
 .٧التأكيــد علــى المشــاركة الفاعلــة وااليجابيــة فيمــا
يخــدم الوطــن.
 .٨التأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ التفرق واالختالف.
 .٩التأكيد على تحقيق الوسطية والعدل.
 .١٠التأكيــد علــى التخصصــات النوعيــة ذات األولويــة فــي
الخدمــات الصحيــة.
 .١١بنــاء الشــخصية المتكاملــة والمتزنــة والمبــادرة،
والمثابــرة ،والقياديــة.
 .١٢التأكيــد علــى مبــدأ التــوازن بيــن خريجــي الجامعــة
وســوق العمــل.
 .١٣إيجاد خريجين قادرين على أن يكونوا قادة مستقبل.
 .١٤التأكيد على أهمية االستثمار في العقل البشري.
 .١٥دعم التحول نحو التعلم الرقمي.
 .١٦تفهــم العالقــة التبادليــة بيــن العلــم والتكنولوجيــا
والمجتمــع.
 .١٧دعم البرامج التي تقود إلى التفوق والتميز.
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 .١٨ترسيخ قيم العمل التطوعي.
 .١٩تنميــة القــدرة علــى تحمــل المســؤولية الفرديــة
و ا ال جتما عيــة .
 .٢٠التشجيع على المشاركة والعمل بروح الفريق.
 .٢١تنمية مهارات التواصل االجتماعي.
 .٢٢تنمية مهارات الحوار واحترام اآلخر.
 .٢٣التأكيد على السلوكيات والعادات الحميدة.
 .٢٤تنمية قيم الشفافية والمسؤولية.
 .٢٥تعزيــز االتجاهــات اإليجابيــة نحــو العمــل التقنــي
و ا لمهنــي .
 .٢٦تقبــل العقــول الخارجيــة المتميــزة للعيــش علــى أرضنــا
والمســاهمة فــي دفــع عجلــة التنميــة.
 .٢٧تنميــة االتجاهــات اإليجابيــة نحــو الثــروات االقتصاديــة
والمــوارد الحيويــة والمحافظــة عليهــا.
 .٢٨اإلسهام في المحافظة على الممتلكات العامة.
 .٢٩التأكيــد علــى االســتغالل األمثــل للمــوارد مــن أجــل
التنميــة المســتدامة (آل ســالم.)2017،
 .٣٠ولبيــان أثــر تلــك األبعــاد فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة
المســتدامة:
تــم حصــر المتطلبــات العامــة للتنميــة المســتدامة
كمــا يلــي:
القصد في استهالك الثروات والموارد الطبيعية.
سد االحتياجات البشرية مع ترشيد االستهالك.
العناية بالتنمية البشرية في المجتمع.
التنمية االقتصادية الرشيدة.
الحفاظ على البيئة.
ثــم ُحــددت متطلبــات التنميــة المســتدامة الخاصــة
بالمملكــة العربيــة الســعودية كمــا يلــي:
 .1إحياء التراث اإلسالمي من خالل:
ٱ الدخول في مجال االقتصاد القائم على المعرفة .
ٱ التوســع فــي مجــال الشــراكة الحضاريــة مــع العالــم
اإلســامي بتشــجيع الســياحة الدينيــة.

 .2استخدام الثروات الطبيعية من خالل:
ٱ السعي الستكشاف الثروات الطبيعية.
ٱ اســتخراج الثــروات الطبيعيــة بطــرق ال تــؤدي إلــى تلــوث
البيئــة.
ٱ اســتغالل الثــروات الطبيعيــة فــي التوســع االقتصــادي بمــا
فــي ذلــك الثــروة المائيــة واألرضيــة والجوفيــة.
 .3حماية البيئة من خالل:
ٱ الحفاظ على التنوع والتوازن البيئي في المملكة.
ٱ الموازنــة بيــن االمتــداد فــي العمــران وحمايــة الحيــاة
الفطريــة.
 .4مجاالت التميز من خالل:
ٱ التوسع في مجاالت تميز للمملكة.
ٱ توطيــن التقنيــة اإلنتاجيــة( .نحــو مجتمــع المعرفــة
سلســلة دراســات يصدرهــا مركــز اإلنتــاج اإلعالمــي
بجامعــة الملــك عبدالعزيــز7241 ،ه،ص.)121
وبالنظــر فــي أثــر األبعــاد االجتماعيــة لرؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  2030فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة
المســتدامة يالحــظ العالقــة التبادليــة والتكامليــة بينهمــا؛
حيــث تســهم تلــك األبعــاد فــي تحقيــق متطلبــات التنميــة
المســتدامة العامــة مــن خــال إبــراز المقومــات الدينيــة
والجغرافيــة والحضاريــة واالجتماعيــة والديموغرافيــة
ّ
تمكــن المملكــة مــن تبــوء مكانــة
واالقتصاديــة التــي
رفيعــة علــى مســتوى العالــم والتأكيــد علــى الترشــيد فــي
اســتهالك الثــروات والمــوارد الطبيعيــة ،واالنتقــال مــن
الرعويــة إلــى التنميــة البشــرية فــي المجتمــع ،والتأكيــد علــى
العنايــة بالثــروات الطبيعيــة مــن خــال االســتغالل األمثــل
بمــا ال يضــر األجيــال القادمــة ،وحمايــة البيئــة للحفــاظ علــى
التنــوع والتــوازن البيئــي فــي المملكــة.
المراجع:
 .1آل ســالم ،علــي بــن يحيــى(2017م) .تصــور مقتــرح
لتضميــن األبعــاد التربويــة لرؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية2030م فــي مقــررات عمــادة البرامــج
التحضيريــة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية ،بحــث منشــور فــي المؤتمــر الوطنــي الثانــي

للســنوات التحضيريــة فــي الجامعــات الســعودية.
 .2برنامج التحول الوطني للملكة العربية السعودية2020م
http//:vision2030.gov.sa/sites/default/files/
NTP_ar.pdf

 .3جامعــة الملــك عبــد العزيــز (1427ه) .نحــو مجتمــع
المعرفــة  ،سلســلة دراســات يصدرهــا مركــز اإلنتــاج
اإلعالمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز.
 .4رؤية2030م للملكة العربية السعودية.
)http://vision2030.gov.sa/

 .٥العيســى  -أحمــد (٦١٠٢م) ،التعليــم بوابــة التحــول -
مجلــة المعرفــة  -العــدد - 247ص .1
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مكانة التعليم العالي والبحث العلمي وأولوياته في تحقيق رؤية المملكة 2030م
ودورهما في تعزيز مجتمع المعرفة ،ودعم سوق العمل
ورقة عمل بعنوان

(دور البحث العلمي في الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
أنموذجا)
(جامعة أم القرى
ً

د/محمد عباس محمد عرابي
باحث تربوي وأكاديمي  -عضو اتحاد الكتاب
الملخص:
تناولــت هــذه الورقــة :دور البحــث العلمــي فــي الجامعــات
الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م(جامعــة أم
أنموذجــا) مــن خــال ثالثــة مباحث؛تنــاول المبحــث
القــرى
ً
األول الوظائــف الرئيســة الجامعــات الســعودية فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة 2030م ،ودار المبحــث الثانــي حــول دور
البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة 2030م،وأمــا المبحــث الثالــث فاســتعرض
دور البحــث العلمــي فــي جامعــة أم القــرى فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة 2030م.

تســعى جامعــة أم القــرى علــى توظيــف البحــث العلمــي
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م للربــط بيــن البحــوث
العلميــة ،والمؤسســات اإلنتاجيــة ،باعتبــار أن كال منهمــا
يتكامــل مــع اآلخــر فــي إحــداث التنميــة الشــاملة فــي
المجتمــع فضــ ًلا عــن محاولــة اإلفــادة مــن مــوارد تلــك
المؤسســات فــي تمويــل مشــروعات بحثيــة أكاديميــة.
وتحــرص علــى االســتفادة مــن إمكاناتهــا فــي مجــاالت
البحــث العلمــي ،وذلــك مــن خــال عقــد اتفاقيــات بينهــا
وبيــن المؤسســات اإلنتاجيــة؛ اســتجابة لحاجــات تلــك
المؤسســات ،وتوجيــه األبحــاث لعــاج مشــكالتها.

ومــن خــال مباحــث الورقــة توصــل الباحــث للنتائــج
التاليــة :

وتعمــل علــى نقــل ممارســات البحــث العلمــي مــن داخــل
معامــل الكليــات إلــى الميــدان ،وفــي مقــار الشــركات
والمؤسســات اإلنتاجيــة ممــا يســاعد الباحثيــن علــى تنــاول
بحوثهــم كمــا هــي فــي الواقــع ،وعلــى بحــث الظاهــرة كليــة
بــدال مــن االكتفــاء بتنــاول بعــض المتغيــرات.

ٱ يقــوم البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية بــدوره
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م مــن خــال  :مركــز
األبحــاث الواعــدة ،برنامــج تقنيــة النانــو ،الحدائــق العلميــة
وحضانــات التقنيــة ،كراســي البحــث العلمــي ،تشــجيع
األبحــاث المتميــزة ،مؤشــرات قيــاس وتقويــم البحــث
العلمــي.

Summary

ٱ يعــد البحــث العلمــي ركيــزة الجامعــة الضامــن لكفايتهــا
اإلنتاجيــة ودورهــا التنمــوي فــي المجتمــع ،وال يتحقــق
ذلــك إال بإنجــاز مشــاريع بحثيــة حيويــة تحقــق أهــداف
اقتصاديــات المعرفــة والتنميــة.

The scientific research in Saudi universities in
achieving the vision of the Kingdom 2030 in the
field of higher education in Saudi universities
in achieving the vision of the Kingdom 2030.
The third topic reviewed the role of scientific
research at Umm Al Qura University in
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achieving the vision of the Kingdom 2030
 During the investigation of the paper, theٱ
researcher reached the following result
 Scientific research is the cornerstone of theٱ
university guarantor of productive efficiency and
its developmental role in society, and this can
be achieved only by the completion of research
projects vital to achieve the objectives of the
economics of knowledge and development.
-Scientific research in the Saudi universities
in turn to achieve the vision of the Kingdom of
2030 through: the promising research center,
the program of nanotechnology, scientific parks
and technology incubators, scientific research
chairs, promoting research excellence,
indicators of measurement and evaluation of
scientific research.
Umm Al-Qura University seeks to employ
scientific research in achieving the vision of the
Kingdom of 2030 to link scientific research and
productive institutions, as they complement
each other in achieving comprehensive
development in society as well as trying to
benefit from the resources of these institutions
in funding academic research projects.
And is keen to take advantage of its potential
in the fields of scientific research, through the
conclusion of agreements between them and
the productive institutions; in response to the
needs of these institutions, and direct research
to address their problems.
    And works to transfer the practices of
scientific research from the laboratories of
colleges to the field, and in the headquarters
of companies and productive institutions,
which helps researchers to address their
research as they are in fact, and to examine
the phenomenon altogether rather than just to
deal with some variables.
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مقدمة
ُتعــد رؤيــة المملكــة 2030م مــن أكبــر وأعمــق التحــوالت
االقتصاديــة علــى مســتوى العالــم ،وتكشــف عبقريــة
التخطيــط ،وعمــق التوجهــات االســتراتيجية لقــادة الوطــن
،وممــا الشــك فيــه أن البحــث العلمــي يعــد مشـ ً
ـاركا فاعــا
فــي هــذه الرؤيــة.
وال يشــك عاقــل فــي أهميــة البحــث العلمــي بجميــع
مجاالتــه فــي تقــدم األمــم ورقيهــا ،وإيما ًنــا مــن المملكــة فــي
دور البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة 2030م اهتمــت بالبحــث العلمــي ليعمــل
علــى تحقيــق رؤيــة 2030م مثــل إنشــاء مراكــز التميــز
البحثــي فــي الجامعــات ،حيــث يهــدف هــذا المشــروع إلــى
تميــز الجامعــات فــي مجــاالت محــدده مــن مجــاالت البحــث
العلمــي وبلــغ عــدد هــذه المراكــز أربعــة عشــر مركــز تميــز
موزعــة بيــن الجامعــات بميزانيــة إجماليــة قدرهــا ()600
مليــون ريالًا،وغيرهــا ،و تحــاول ورقــة العمــل هــذه تنــاول
دور البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق
أنموذجــا)
رؤيــة المملكــة 2030م(.جامعــة أم القــرى
ً
من خالل المباحث التالية :
المبحــث األول  :الوظائــف الرئيســة الجامعــات الســعودية
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030م
المبحــث الثانــي  :دور البحــث العلمــي فــي الجامعــات
الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م
المبحــث الثالــث  :دور البحــث العلمــي فــي جامعــة أم القــرى
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م.
المبحث األول
الوظائــف الرئيســة الجامعــات الســعودية فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة 2030م
تمــر المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم بمنعطــف تاريخــي
مهــم ،فــا يبــدو لهــا مســتقبل مشــرق فــي القــرن الحــادي
والعشــرين إال بنظــام تعليمــي متطــور وحديــث ،قــادر علــى
تحقيــق تنميــة علميــة واجتماعيــة واقتصاديــة حقيقيــة،
مــن خــال إنتــاج أجيــال مســتنيرة متمكنــة قــادرة علــى

العطــاء واإلنتــاج والمنافســة .ولعــل تحقيــق هــذا الحلــم
،هــذا النظــام ،هــو بحاجــة إلــى عمليــة جراحيــة عاجلــة
وعميقــة لمفاصــل النظــام التعليمــي ،وأسســه ومرتكزاتــه
التــي يقــوم عليهــا (العيســى :2009 ،ص)12
وتمثــل رؤيــة الســعودية  2030خريطــة طريــق لمرحلــة
جديــدة فــي تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية ،لتحقيــق
مســتقبل مشــرق فــي ظــل قيــادة رشــيدة وشــعب وفــ ٍّـي،و
إن مــن التزامــات «رؤيــة الســعودية  »2030بنــاء تعليــم
يســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد مــن خــال ســد الفجــوة
بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل.
(العيســى1437،هـ :ص)3
ولقــد ُبنيــت رؤيــة ( )2030علــى التوســع  ،والجــودة  ،والتميــز
واالســتيعاب  ،وهــذا مــا تحققــه الجامعــات ،ولتحقيــق
أهــداف الرؤيــة البــد مــن دعــم البحــث العلمــي  ،وتطويــر
أداء أعضــاء هيئــة التدريــس والمناهــج الدراســية  ،وربــط
برامــج البحــث العلمــي ،والدراســات العليــا بالجامعــات
بمشــكالت البيئــة والمجتمــع
والجامعــات الســعودية منــذ نشــأتها مؤسســات تعليميــة
لصناعــة ونشــر المعرفــة والعلــم،و أصبحــت فــي األلفيــة
الثالثــة مصــد ًرا أساســيا لتغذيــة المجتمــع بقياداتــه
والنخبــة الفكريــة والثقافيــة واإلداريــة والسياســية
ومصــد ًرا لإلشــعاع والتأثيــر فــي كل نواحــي حيــاة األمــم
والمجتمعــات وذلــك بمــا يقــوم بــه أســاتذتها وطالبهــا
وباحثوهــا مــن أنشــطة علميــة وبحثيــة وتعليميــة فــي شــتى
هامــا
ضــروب الحيــاة .إذن يــؤدى التعليــم الجامعــي دو ًرا ً
فــي تطويــر المجتمــع وتنميتــه وذلــك مــن خــال إســهام
مؤسســاته فــي تخريــج الكــوادر البشــرية المدربــة علــى
العمــل فــي كافــة التخصصــات والمجــاالت ،إذن الجامعــة
تعــد مــن أهــم المؤسســات االجتماعيــة التــي تؤثــر فــي الجــو
االجتماعــي ،فهــي مــن صنــع المجتمــع مــن ناحيــة كمــا هــي
أداتــه مــن ناحيــة أخــرى فــي صنــع قياداتــه الفنيــة والمهنيــة
والسياســية والفكريــة (الحيالــي 2013،م:ص )569
و للجامعــات الســعودية كغيرهــا مــن جامعــات لهــا ثــاث
وظائــف أساســية وهــي :التدريــس الجامعي،والبحــث
العلمــي وخدمــة المجتمــع وعليــه أصبــح مــن جــودة

الجامعــة أن تســعى لتحقيــق الوظيفــة الثالثــة ،بســعيها
لتطويــر المجتمــع المحلــى والعمــل علــى تنميتــه فــي ضــوء
االتجاهــات الحديثــة لضمــان الجــودة ،عبــر توســيع آفاقــه
المعرفيــة والثقافيــة مــن خــال إســهام مؤسســاته فــي
تخريــج كــوادر بشــرية تملــك المعرفــة والعلــم للتدريــب
علــى العمــل فــي المجــاالت والتخصصــات المختلفــة كافــة،
حيــث توظــف طاقاتهــا وإمكاناتهــا لتحقيــق أهدافهــا
المتعلقــة بالتعليــم ،وإعــداد القــوى البشــرية ،والبحــث
العلمــي ،فلــكل جامعــة رســالتها التــي هــي مــن صنــع
المجتمــع مــن ناحيــة ،وأداة لصنــع قيادتــه الفنيــة والمهنيــة
والسياســية والفكريــة مــن ناحيــة أخــرى.
و خدمــة المجتمــع فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030م
تؤكــد علــى الــدور المهــم للجامعــة فــي تحديــد مخرجــات
تتــاءم وطبيعــة هــذا العصــر ،والعمــل علــى خدمــة
المجتمــع وتنميتــه بجميــع جوانبــه السياســية واالقتصاديــة
والمعرفيــة واالجتماعية،وكذلــك تنمــي لــدى المتعلميــن
القــدرة علــى المشــاركة واإلســهام فــي بنــاء المجتمــع،
وحــل مشــكالته ،والرغبــة فــي البحــث وتحــدي الواقــع،
واســتمرار المســتقبل فــي إطــار نهــج علمــي وثيــق ،يراعــي
خصوصيــة المجتمــع ،ويمنــع تكديــس المعرفــة ،وعــدم
ربطهــا بحركــة الحيــاة المتطــورة ممــا يفقــد العلــم حتميــة
المعرفــة االجتماعيــة .والتعليــم الجامعــي ثــروة كبيــرة ال
تقــدر بثمــن ،فهــو يحــرك عمليــة التنميــة ألن المؤسســة
التعليميــة هــي مــن أرفــع المؤسســات التــي تقــع علــى
عاتقهــا مهمــة توفيــر مــا يحتاجــه المجتمــع مــن عمليــات
التنميــة فيــه مــن متخصصيــن وبمختلــف المجــاالت ،إضافــة
إلــى أنهــا تشــكل المراكــز األساســية للبحــوث العلميــة
والتطبيقيــة التــي تضمــن التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي
والثقافــي ،وهــي تثــري صنــاع القــرار بالخبــرات وبالتالــي
تتحكــم بــاألداء السياســي .وال يمكــن للجامعــة فــي أي
مجتمــع أن تــؤدي دورهــا الكامــل فــي التغييــر االجتماعــي
بــدون تحقيــق تفاعــل بيــن الفــرد مــن ناحيــة ،والبيئــة
االجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى ،فعالقــة الجامعــة بالتغييــر
االجتماعــي متالزمــة ومــت ا ربطــة؛ فهــي تقــوي المهــارات
 ،وتثــري روح االبتــكار لــدى الفــرد ،ورفــع مســتوى الرقــي
االجتماعــي .فهــي تســاعد علــى تحســين أوضــاع الطبقــات

113

الفقيــرة مــن الســكان ،وتيســر فــرص العمــل لألفــراد التــي
يفرضهــا المجتمــع كونهــا تلبــي حاجــة الفــرد والمجتمــع
مــن مهــن مختلفــة ممــا يتيــح فرصــة لإلنتــاج وبالتالــي
يتــرك أث ـ ًرا إيجابيــً فــي المســتوى المعيشي(.ســعيد وآدم
:2014،ص )496وللجامعــات الســعودية دور كبيــر فــي بنــاء
اقتصــاد المعرفــة مــن خــال المناهــج والمقــررات الدراســية
حيــث تحــرص الجامعــات الســعودية علــى النظــر للمناهــج
والمقــررات الدراســية باعتبارهــا مدخــات ،وأن عمليــات
التفكيــر والقــدرة علــى اإلنتــاج المعرفــي ينبغــي أن تكــون
هــي المخرجــات بغيــة أن تكــون هــذه الجامعــات وحــدة
إنتاجيــة قــادرة علــى تقديــم خدمــات مختلفــة للبيئــة
المحيطــة بهــا (شــحاته :2008، ،ص)255
و الجامعــات الســعودية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030م
ال بــد أن تعمــل علــى تحقــق وظائــف التعليــم ،والبحــث
العلمــي والخدمــة العامــة وتتكامــل فيهــا تلــك الوظائــف
كــي تعطيهــا المرونــة الكافيــة لتطويــر بعــض نشــاطاتها
وخدماتهــا التعليميــة ،فضــ ًا عــن تعزيــز موازنتهــا عــن
طريــق تحقيــق بعــض المــوارد الماليــة اإلضافيــة للجامعــة
مــن خــال وســائل متعــددة منهــا التعليــم الممــول ذات ًيــا
والتعليــم المســتمر واالستشــارات والبحــوث التعاقديــة
واألنشــطة اإلنتاجيــة وغيرهــا.
وإن المرتكــز الرئيــس الــذي تــدور حولــه متطلبــات بنــاء
مجتمــع المعرفــة ،وجــود بحــث علمــي قــوى قــادر علــى
تأســيس هــذا المجتمــع ،فــإذا كانــت الحريــة هي بوابــة إنتاج
المعرفــة الهادفــة ومفتــاح اإلبــداع واالبتــكار ،فإنهــا فــي
الوقــت ذاتــه تعــد مقومــً أساســيًا للقيــام بالبحــث العلمــي
ينبغــي أن يتمتــع بهــا أفــراد المجتمــع األكاديمــي ،كمــا أن
نشــر التعليــم خاصــة التعليــم العالــي هــو فــي حــد ذاتــه نشــر
للبحــث العلمــي ،الــذي يعــد وظيفــة أساســية مــن وظائــف
التعليــم العالــي ،ممــا يــؤدى إلــى بنــاء قاعــدة علميــة وطنيــة
فــي مجــال البحــث والتطويــر ،ومــن ثــم تحويــل المجتمــع
مــن مســتهلك لمــا يفــد إليــه مــن معرفــة إلــى مجتمــع منتــج
للمعرفــة ،مــن خــال مؤسســاته العلميــة واالعتمــاد علــى
قدراتــه البحثيــة الذاتيــة ،ممــا يؤســس لمجتمــع معرفــة
وطنــي ،ينطلــق مــن ثوابــت الثقافــة الوطنيــة ومنفتحــً علــى
الثقافــات األخــرى (نصــار:2013 ،ص .)17
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وبنــاء علــى هــذه الرؤيــة فــإن وزارة التعليــم شــكلت فريــق
عمــل يشــرف علــى تنفيــذ كل مــا يتعلــق بالتعليــم فــي رؤيــة
الســعودية  2030بمشــاركة الجامعــات وإدارات التعليــم..
ليتحقــق الهــدف المنشــود منهــا وتحقيــق رغبــة القيــادة
فــي تنميــة مســتدامة(. ..العيســى 1437،ه)3:
المبحث الثاني

دور البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م
لقــد أضحــى عالــم اليــوم ،وبســبب التقــدم الســريع
والمضطــرد علــى مســتوى الدولــة والمجتمــع أن تســعى
جميــع الــدول إلــى تحقيــق أهدافهــا التنمويــة ،وتقديــم
خدمــات أفضــل علــى كافــة المســتويات ،فالمشــاريع
الجــادة مــن ضمــن رســالة الجامعــات األساســية فبــدون
بحــث علمــي تصبــح الجامعــة مجــرد مدرســة تعليميــة
لعلــوم ومعــارف ينتجهــا اآلخــرون .
و ال شــك فــي تعاظــم الــدور الــذي يلعبــه البحــث والتطويــر
فــي زيــادة تنافســية االقتصــاد وربطــه بالعالــم الخارجــي
حيــث إن عمليــات العولمــة ومنجــزات ثــورة االتصــاالت
تخلــق عالقــات قــوى جديــدة علــى الصعيــد العالمــي نظــرًا
الرتبــاط تلــك المنجــزات بدرجــة مــن التقــدم التكنولوجــي
والبحــوث والتطويــر تجعلهــا مبنيــة علــى عــدم المســاواة
بيــن الذيــن يمتلكــون مقومــات التقــدم التقنــي وبيــن الذيــن
يقتصــر دورهــم علــى كونهــم المســتفيدين( .المصبــح،
:2009ص)11
ويجــب علينــا أن ننظــر إلــى العمــق العلمــي والفكــري
واالقتصــادي للبحــث العلمــي ،ودور ريــادة األعمــال فــي جعل
الحلــم رؤيــة ،والرؤيــة رســالة ،والرســالة واقــع ملمــوس
يســاهم فــي رفعــة تلــك الصناعــة بشــقيها ،األساســي
والتطبيقــي جن ًبــا إلــى جنــب مــع الدولــة؛ لذلــك جــاءت
الرؤيــة تستكشــف آفــاق المســتقبل ،عبــر تنويــع مصــادر
االســتثمار خاصــة فــي صناعــة البحــث العلمــي.
وســيمنح البحــث العلمــي بموجــب الرؤيــة الجديــدة الدعــم
بطريقــة ،بــدال مــن أن ننتظــر مــن البحــث العلمــي أن يحــرك
البحــث والتطويــر ،وســيقوم البحــث والتطويــر بتجنيــد

البحــث العلمــي للحصــول علــى النتائــج واالســتفادة مــن
إمكاناتــه فالرؤيــة الوطنيــة تدعــم البحــث العلمــي بشــكل
أفضــل مــن الســابق ،إذ تشــكل الجامعــات والمراكــز
البحثيــة األكاديميــة قمــة الهــرم البحثــي ،وتقــود البحــث
واالكتشــاف علــى المســتوى الوطنــي ،وهــذا ســيحملنا إلــى
تغييــر ثقافــي وتحــور فــي الوعــي يتطلــب فــي حــد ذاتــه ً
أيضــا
جهــو ًدا بحثيــة علميــة ؛لفهمــه ،ودفــع المشــاريع البحثيــة
محــركا لتنميتــه ً
ً
وفقــا لرؤيــة المملكــة 2030م
ليكــون
بــإذن اهلل (العيــدروس 1438،ه:ص)59
وحتــى يقــوم البحــث العلمــي فــي الجامعــات
الســعودية بــدوره فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م
تــم تنفيــذ مــا يلــي :

كرســي بحثــي خــال أعــوام معــدودة.
ٱ اســتقطاب أســاتذة وعلمــاء متميزيــن ،التركيــز علــى
النوعيــة الجيــدة فــي التعاقــد مــع أســاتذة متميزيــن،
والعمــل علــى تحســين محفــزات عمــل األجانــب فــي
جامعــات المملكــة ،لتجويــد البحــث العلمــي المتميــز
فــي الجامعــات .فعلــى ســبيل المثــال وقعــت جامعــة
الملــك ســعود عقــود خدمــات مــع ( )14عالمــً مــن
الفائزيــن بجائــزة نوبــل.
ٱ اســتقطاب الباحثيــن وطــاب دراســات عليــا ،اســتقطاب
طلبــة الدراســات العليــا مــن المتفوقيــن مــن غيــر
الســعوديين للدراســة والعمــل فــي البرامــج البحثيــة،
والكراســي العلميــة ،والمختبــرات.

ٱ مركــز األبحــاث الواعــدة ،حيــث تــم إنشــاؤها إلتاحــة
الفرصــة أمــام الجامعــات الناشــئة إلقامــة مراكــز
أبحــاث علميــة لتكــون النــواة األساســية للوصــول إلــى
مراكــز أبحــاث تخــدم التوجهــات العلميــة العالميــة.
وقــد تــم دعــم إنشــاء ثمانيــة مراكــز فــي عــدد مــن
الجامعــات الناشــئة بتكلفــة تزيــد علــى ( )63مليــون
ريــالًا.

ٱ تشــجيع األبحــاث المتميــزة ،تشــجيع األبحــاث المتميــزة
والنشــر فــي مجــات علميــة عالميــة ،وذلــك عــن طريــق
تقديــم حوافــز بــراءات االختــراع والنشــر فــي المجــات
العالميــة المتميــزة .وقــد شــجعت الــوزارة الجامعــات
علــى النشــر العلمــي الرصيــن علــى مســتوى العالــم،
مــن خــال النشــر فــي ( )ISIوغيرهــا مــن أوعيــة النشــر
العلمــي المتميــز.

ٱ الحدائــق العلميــة وحضانــات التقنيــة ،دعمــت الــوزارة
إنشــاء حاضنــات التقنيــة التــي تهــدف إلــى اإلســهام
الفاعــل فــي تطويــر اقتصــاد المعرفــة عبــر الشــراكة
بيــن المؤسســات التعليميــة والبحثيــة ،والمجتمــع
واألعمــال واالســتثمار علــى أســس تجاريــة ،عــن
طريــق االســتثمار فــي المشــاريع المشــتركة التــي
تصقــل الخبــرات والتطبيــق العلمــي لطــاب الجامعــة
وأســاتذتها.

ٱ مؤشــرات قيــاس وتقويــم البحــث العلمــي ،يهــدف
المشــروع إلــى معرفــة المســتوى المرجعــي ،ودراســة
الوضــع الراهــن للبحــث العلمــي فــي قطــاع التعليــم
العالــي .حيــث يســهم المشــروع فــي رســم سياســات
اســتراتيجية مســتقبلية للبحــث العلمــي فــي المملكة.و
ومــا يبشــر بــدور البحــث العلمــي فــي الجامعــات
الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م أنــه قــد
نمــا النشــر العلمــي فــي المملكــة خــال الفتــرة مــا بيــن
 2007إلــى  2010بنســبة  217فــي المائــة ،مقارنــة ببعــض
الــدول مثــل الصيــن التــي بلــغ نموهــا فــي هــذا المجــال
 155فــي المائــة ،وإيــران  184فــي المائــة ،وتركيــا 144
فــي المائــة .كمــا أن نســبة االقتبــاس مــن النشــر العلمــي
للمملكــة قــد بلغــت علــى المســتوى العالمــي  5.1فــي
المائــة ،بينمــا بلغــت النســبة فــي الصيــن  5.4فــي المائــة،
وتركيــا  4.91فــي المائــة ،وقــد بلــغ عــدد األوراق العلميــة
فــي المملكــة عــام  2007نحــو  2.500ورقــة لتتضاعــف

ٱ برنامــج تقنيــة النانــو ،حيــث تبــرع الملــك  -حفظــه اهلل -
بمبلــغ ( )63مليــون ريــالًا إلنشــاء برامــج ومراكــز بحثيــة
تهتــم بتقنيــة النانــو .وقــد تــم توزيــع هــذا المبلــغ علــى
ثــاث مــن الجامعــات العريقــة.

ٱ كراســي البحــث العلمــي ،دعمــت الــوزارة بشــكل قــوي
الجامعــات فــي تأســيس ونشــر ثقافــة كرســي البحــث
العلمــي ،وعلــى ســبيل المثــال ،بلــغ عــدد كراســي
البحــث فــي جامعــة الملــك ســعود أكثــر مــن ()113
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كميتهــا فــي عــام  2010إلــى أكثــر مــن  5آالف ورقــة
علميــة.
ويمكــن لرؤيــة المملكــة 2030م أن تســتفيد مــن
الكراســي البحثيــة وجعلهــا منتجــة مــن خــال عــدة
إجــراءات أبرزهــا :
ٱ وضــع األنظمــة واللوائــح لدعــم وســهولة االســتفادة مــن
مخرجــات البحــث العلمــي التــي تديرهــا الكراســي
البحثيــة وتحويلهــا إلــى شــركات وصناعــات ومنتجــات
وعائــد اقتصــادي .
ٱ تشــجيع البحــث والتطويــر فــي الكراســي البحثيــة
لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة يتصــف بكثافــة
االعتمــاد علــى البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وبالتميــز
فــي ريــادة األعمــال وتعليــم رفيــع المســتوى هــادف
لتنميــة االقتصــاد وتطويــر المجتمــع ،وبنيــة تحتيــة ماديــة
ومعلوماتيــة متطــورة (.الخالــدي :1438،ص.)83
المبحث الثالث

دور البحــث العلمــي فــي جامعــة أم القــرى فــي تحقيق
رؤيــة المملكة 2030م.
إن المرتكــز الرئيــس الــذي تــدور حولــه متطلبــات بنــاء
مجتمــع المعرفــة ،وجــود بحــث علمــي قــوى قــادر علــى
تأســيس هــذا المجتمــع ،فــإذا كانــت الحريــة هي بوابــة إنتاج
المعرفــة الهادفــة ومفتــاح اإلبــداع واالبتــكار ،فإنهــا فــي
الوقــت ذاتــه تعــد مقومــً أساســيًا للقيــام بالبحــث العلمــي
ينبغــي أن يتمتــع بهــا أفــراد المجتمــع األكاديمــي ،كمــا أن
نشــر التعليــم خاصــة التعليــم العالــي هــو فــي حــد ذاتــه نشــر
للبحــث العلمــي ،الــذي يعــد وظيفــة أساســية مــن وظائــف
التعليــم العالــي ،ممــا يــؤدى إلــى بنــاء قاعــدة علميــة وطنيــة
فــي مجــال البحــث والتطويــر ،ومــن ثــم تحويــل المجتمــع
مــن مســتهلك لمــا يفــد إليــه مــن معرفــة إلــى مجتمــع منتــج
للمعرفــة ،مــن خــال مؤسســاته العلميــة واالعتمــاد علــى
قدراتــه البحثيــة الذاتيــة ،ممــا يؤســس لمجتمــع معرفــة
وطنــي ،ينطلــق مــن ثوابــت الثقافــة الوطنيــة ومنفتحــً علــى
الثقافــات األخــرى (نصــار:2013 ،ص .)17
يعــد البحــث العلمــي ركيــزة الجامعــة الضامــن لكفايتهــا
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اإلنتاجيــة ودورهــا التنمــوي فــي المجتمــع ،وال يتحقــق
ذلــك إال بإنجــاز مشــاريع بحثيــة حيويــة تحقــق أهــداف
اقتصاديــات المعرفــة والتنميــة( .بوقــرة :1438،ص)33
و تســعى جامعــة أم القــرى للربــط بيــن البحــوث العلميــة،
والمؤسســات اإلنتاجيــة ،باعتبــار أن كال منهمــا يتكامــل
مــع اآلخــر فــي إحــداث التنميــة الشــاملة فــي المجتمــع فضـ ًلا
عــن محاولــة اإلفــادة مــن مــوارد تلــك المؤسســات فــي
تمويــل مشــروعات بحثيــة أكاديميــة.
وتحــرص علــى االســتفادة مــن إمكاناتهــا فــي مجــاالت
البحــث العلمــي ،وذلــك مــن خــال عقــد اتفاقيــات بينهــا
وبيــن المؤسســات اإلنتاجيــة؛ اســتجابة لحاجــات تلــك
المؤسســات ،وتوجيــه األبحــاث لعــاج مشــكالتها.
وتعمــل علــى نقــل ممارســات البحــث العلمــي مــن داخــل
معامــل الكليــات إلــى الميــدان ،وفــي مقــار الشــركات
والمؤسســات اإلنتاجيــة ممــا يســاعد الباحثيــن علــى تنــاول
بحوثهــم كمــا هــي فــي الواقــع ،وعلــى بحــث الظاهــرة كليــة
بــدال مــن االكتفــاء بتنــاول بعــض المتغيــرات (ســيد2004،
:ص)43
وتــدور البحــوث العلميــة فــي جامعــة أم القــرى حــول عــدة
أســس منهــا:
التركيــز علــى البحــوث التطبيقيــة؛ الرتباطهــا المباشــر
بمشــكالت المجتمــع وقضايــاه وتطويــر مجاالتــه ،وخاصــة
بعــد التغيــرات العالميــة والتحديــات المتالحقــة الســريعة
التــي اتجهــت بالبحــث العلمــي مــن المعمــل إلــى الواقــع
ليكــون بحثــا تطبيقيــا مفيــ ًدا.
وتتنــوع البحــوث؛ فهنــاك البحــوث الفرديــة التــي يقــوم
بهــا فــرد واحــد ،والبحــوث الجماعيــة التــي يشــترك فيهــا
مجموعــة مــن األفــراد.
ومــن أبــرز هــذه المؤتمــرات والنــدوات والملتقيــات
الملتقــى الــذي عقدتــه جامعــة أم القــرى فــي الفتــرة مــن
20-21/3/1438تحــت عنــوان البحــث العلمــي (تواصــل
تعــارف -تعــاون).وهــو ملتقــى يأتــي انطال ًقــا مــن الــدور الريــادي الــذي تقــوم
بــه جامعــة أم القــرى لدعــم البحــث العلمــي ،والنهــوض

بــه ،واستشــرا ًفا لمســتقبل علمــي زاهــر يحقــق اهتمامــات
الوطــن الكبــرى فــي رؤيــة 2030م،وتنفيــ ًذا لتوجيهــات
والة األمــر الســيما فــي المجــال الفكــري الــذي تميــزت
بــه الجامعــة مــن خــال فعالياتهــا ومناشــطها وأعمالهــا
القائمــة وفــق عمــل مؤسســي ،ورؤى اســتراتيجية
ـجيعا للباحثيــن
اســتهدفت خلــق بيئــة إيجابيــة رائــدة ،تشـ ً
الجاديــن الحريصيــن علــى خدمــة البحــث العلمــي ،وللتعــاون
معهــم فــي كل مــا مــن شــأنه الرقــي بالبحــث العلمــي
،واســتثماره فــي المجــاالت كافــة (عســاس:1438،ص )13

إلــى المســاهمة الفاعلــة فــي دعــم التحــول إلــى االقتصــاد
القائــم علــى المعرفــة عبــر الشــراكة بيــن المؤسســات
التعليميــة والبحثيــة ومجتمــع األعمــال لغــرض نقــل التقنيــة
وتوطينهــا وتطويرهــا بمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي ،ويحقــق
التنميــة المســتدامة ،وتوفيــر بيئــة محفــزة وجاذبــة لمراكــز
األبحــاث والتطويــر فــي الشــركات المحليــة والعالميــة
لتعزيــز التعــاون مــع الجامعــة ،وتطويــر النشــاط العلمــي
والتحــول التجــاري للبحــث العلمــي واالبتــكار ،وذلــك عــن
طريــق تحقيــق هدفيــن رئيســين :

و يمكــن تحقيــق اإلنتاجيــة عــن طريــق البحــث العلمــي
مــن خــال توجيــه أبحــاث العامليــن بالجامعــات الســعودية
وطــاب الدراســات العليــا لحــل المشــكالت الميدانيــة فــي
مختلــف المجــاالت وفتــح القنــوات بيــن الطــاب وســوق
العمــل ،باإلضافــة إلــى التركيــز فــي البحــوث التطبيقيــة
والبحــوث الخاصــة علــى المشــكالت الحقيقيــة التــي تنمــي
اإلنتاجيــة فــي الجامعــات الســعودية.

ٱ اســتثمار مخرجــات البحــث العلمــي واالبتــكار ،وتحويلهــا
إلــى منتجــات ذات مــردود اقتصــادي .

ولقــد كشــفت الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت جهــود
جامعــة أم القــرى فــي البحــث العلمــي عــن الــدور الفاعــل
لــدور البحــث العلمــي فــي جامعــة أم القــرى فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة 2030م،فقــد كشــفت دراســة عشــي
(1438ه) أنــه اســتطاعت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
بجامعــة أم القــرى مــن تطبيــق الخطــوات األولــى فــي مجــال
تعزيــز البحــث العلمــي بفضــل اهلل ثــم بتحفيــز كافــة
أعضــاء هيئــة التدريــس بالمشــاركة الفعالــة للحصــول
علــى المنــح البحثيــة لتحقيــق المتطلبــات الوطنيــة لرؤيــة
المملكــة 2030م فلقــد حصــدت الكليــة فــي المرحلــة
األولــى مــن برنامــج معرفــة علــى تمويــات بحثيــة متعــددة
بقيمــة  30مليــون ريــال مــن قبــل مدينــة الملــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة خــال األعــوام ،كمــا حصلــت الكليــة على
تمويــات ماليــة أخــرى بقيمــة  10مليــون ريــال خــال نفــس
الفتــرة مــن قبــل معهــد إحيــاء التــراث اإلســامي ،ومعهــد
خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والكراســي
العلميــة .
وقــد قامــت جامعــة أم القــرى بإنشــاء وادي مكــة للتقنيــة
،وهــي شــركة تمتلكهــا بالكامــل جامعــة أم القــرى
بــرأس مــال قــدره مائــة مليــون ريــال ،وتســعى الشــركة

اإلشــراف علــى إنشــاء وإدارة وادي مكــة للتقنيــة
(حديقــة العلــوم و التقنيــة بالجامعــة )
يقــدم وادي مكــة للتقنيــة خدماتــه ألعضــاء هيئــة
التدريــس والطــاب والطالبــات والمبتكريــن ورواد األعمــال
والشــركات الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة ،وكذلــك
الشــركات الكبــرى محل ًيــا وعالم ًيــا .

ويعتبــر وادي مكــة للتقنيــة منصــة إلطــاق الشــركات
الناشــئة االبتــكار و البحــث العلمــي عبــر ثالثــة برامــج
رئيســة :
ٱ مركــز االبتكار،ويهــدف إلــى تحويــل األفــكار االبتكاريــة
إلــى منتجــات ذات جــدوى اقتصاديــة مــن خــال توفيــر
المــوارد والخبــرات التقنيــة والمســاحات المكتبيــة .

ٱ مســرعة األعمــال ،وتهــدف إلــى تحويــل المنتجــات
االبتكاريــة إلــى شــركات ناشــئة مــن خــال تقديــم
الخدمــات االستشــارية والتدريــب واإلرشــاد والخدمــات
القانونيــة ،باإلضافــة إلــى التمويــل والمســاحات
المكتبيــة والوصــول إلــى الســوق .
ٱ رأس المــال الجــريء ،ويهــدف إلــى االســتثمار فــي
الشــركات الناشــئة لتحقيــق النمــو واالســتدامة مــن
خــال ربطهــا بشــبكات المســتثمرين األفــراد و رأس
المــال الجــريء( .العمــري  :1438،ص)54

117

خاتمة :

انطال ًقــا مــن رؤيــة قــادة الوطــن المبــارك لبنــاء اقتصــاد قــوي
للمملكــة يعتمــد علــى المعرفــة واالبتــكار فــي 2030كانــت
جامعــة أم القــرى ســباقة فــي المشــاركة ،وتنفيــذ األهــداف
التــي تخــدم المجتمــع الســعودي ،وذلــك مــن خــال عمــادة
البحــث العلمــي ،ووحــدة العلــوم والتقنيــة بالجامعة؛ولبيــان
دور البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة 2030م،كانــت ورقــة العمــل هــذه التــي
أنموذجــا تطبيق ًيــا مــن
اتخــذت مــن جامعــة أم القــرى
ً
خــال ثالثــة مباحث؛تنــاول المبحــث األول الوظائــف
الرئيســة الجامعــات الســعودية فــي ضــوء رؤيــة المملكــة
2030م ،ودار المبحــث الثانــي حــول دور البحــث العلمــي
فــي الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030م،وأمــا المبحــث الثالــث فاســتعرض دور البحــث
العلمــي فــي جامعــة أم القــرى فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030م.
ومــن خــال مباحــث الورقــة توصــل الباحــث للنتائــج
التاليــة :
ٱ يعــد البحــث العلمــي ركيــزة الجامعــة الضامــن لكفايتهــا
اإلنتاجيــة ودورهــا التنمــوي فــي المجتمــع ،وال يتحقــق
ذلــك إال بإنجــاز مشــاريع بحثيــة حيويــة تحقــق أهــداف
اقتصاديــات المعرفــة والتنميــة.
ٱ يقــوم البحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية بــدوره
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م مــن خــال  :مركــز
األبحــاث الواعــدة ،برنامــج تقنيــة النانــو ،الحدائــق
العلميــة وحضانــات التقنيــة ،كراســي البحــث العلمــي،
تشــجيع األبحــاث المتميــزة ،مؤشــرات قيــاس وتقويــم
البحــث العلمــي.
يعــد البحــث العلمــي ركيــزة الجامعــة الضامــن لكفايتهــا
اإلنتاجيــة ودورهــا التنمــوي فــي المجتمــع ،وال يتحقــق
ذلــك إال بإنجــاز مشــاريع بحثيــة حيويــة تحقــق أهــداف
اقتصاديــات المعرفــة والتنميــة.
و تســعى جامعــة أم القــرى علــى توظيــف البحــث العلمــي
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م للربــط بيــن البحــوث
العلميــة ،والمؤسســات اإلنتاجيــة ،باعتبــار أن كال منهمــا
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يتكامــل مــع اآلخــر فــي إحــداث التنميــة الشــاملة فــي
المجتمــع فضــ ًلا عــن محاولــة اإلفــادة مــن مــوارد تلــك
المؤسســات فــي تمويــل مشــروعات بحثيــة أكاديميــة.
وتحــرص علــى االســتفادة مــن إمكاناتهــا فــي مجــاالت
البحــث العلمــي ،وذلــك مــن خــال عقــد اتفاقيــات بينهــا
وبيــن المؤسســات اإلنتاجيــة؛ اســتجابة لحاجــات تلــك
المؤسســات ،وتوجيــه األبحــاث لعــاج مشــكالتها.
وتعمــل علــى نقــل ممارســات البحــث العلمــي مــن داخــل
معامــل الكليــات إلــى الميــدان ،وفــي مقــار الشــركات
والمؤسســات اإلنتاجيــة ممــا يســاعد الباحثيــن علــى تنــاول
بحوثهــم كمــا هــي فــي الواقــع ،وعلــى بحــث الظاهــرة كليــة
بــدال مــن االكتفــاء بتنــاول بعــض المتغيــرات.
التوصيات :
تعزيــز مخصصــات البحــث العلمــي للجامعــات الســعودية
وخاصــة جامعــة أم القــرى إلعــداد البحــوث التطبيقيــة
إلنتــاج ونشــر ثقافــة المعرفــة واالقتصــاد المعرفــي تحقيقــا
لهــدف بنــاء اقتصــاد المعرفــة ،مــع التقييــم والمتابعــة
المســتمرة ،وكذلــك وضــع هيــكل وسياســة البحــث
العلمــي والتطويــر فــي خدمــة االقتصــاد والمجتمــع ،ووضــع
أجنــدة للبحــوث التطبيقيــة فــي مجــاالت الصناعــة المعرفية
علــى مســتوى الجامعــات الســعودية واجتــذاب الباحثيــن
والعلمــاء والمؤسســات البحثيــة العالميــة.
ٱ إجــراء دراســة أخــرى مشــابهة لهــذه الورقــة دور البحــث
العلمــي فــي الجامعــات الســعودية فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة 2030م،مــع التطبيــق علــى جامعــات أخــرى
غيــر جامعــة أم القــرى .
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،2030مجلــة المعرفــة الســعودية،الرياض  ،العــدد 247
إبريل 2016رجب1437هـ.
ٱ المصبــح  ،عمــاد الديــن ( ) 2006دور التعليــم والتربيــة
وتطــور المعرفــة التكنولوجيــة فــي تحقيــق
التنميــة البشــرية ،ورقــة مقدمــة إلــى ورشــة العمــل
حول”تحديــات التنميــة البشــرية فــي الوطــن العربــي
ودور النقابــات فــي مواجهتهــا وتوفيــر فــرص عمــل
للشــباب” ،دمشــق 2006/ 4/ 22-27 ،م.
ٱ نصــار  ،علــي( )2013تفعيــل مقومــات البحــث التربــوي فــي
جامعــة القصيــم علــى ضــوء متطلبــات مجتمــع المعرفــة
رؤيــة مســتقبلية ،جامعــة القصيم،كليــة التربيــة .

ٱ عشــي،أحمد (1438ه) فــي رحــاب رؤيــة 2030م:حصــاد
كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بجامعــة أم القــرى
مــن التمويــات البحثيــة بيــن 1433ه1437-ه،دليــل
ملخصــات األوراق العلميــة ،ملتقــى البحــث العلمــي
(تواصــل -تعــارف -تعــاون )  ،جامعــة أم القــرى 21-20
 1438/ 3 /هـــ.
ٱ العمــري  ،أســامة ( )1438وادي مكــة مــن البحــث العلمــي
واالبتــكار إلــى الســوق ،دليــل ملخصــات األوراق العلمية،
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مكانة التعليم العالي والبحث العلمي وأولوياته في تحقيق رؤية المملكة 2030م
ودورهما في تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق العمل
د .فهد بن سليمان الصاعدي

محتويات البحث:

■ التعريف بمصطحات عنوان البحث:
(التعليــم العالــي  -البحــث العلمــي – مجتمــع المعرفــة –
ســوق العمــل).
مكانة التعليم العالي والبحث العلمي.
ٱ أولويــات البحــث العلمــي فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030م.
ٱ دور التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي تعزيــز مجتمــع
المعرفــة.
ٱ دور التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي دعــم ســوق
العمــل.
ٱ التعريف بمصطحات عنوان البحث.
(التعليــم العالــي  -البحــث العلمــي – مجتمــع المعرفــة –
ســوق العمــل).
التعريف بمصطلح التعليم العالي:
مصطلــح «التعليــم العالــي» يــرادف مصطلــح «الدراســات
العليــا» ،وهمــا يطلقــان ويــراد بهمــا :مرحلــة علميــة تعقــب
المرحلــة الجامعيــة ،وتفــوق مســتواها العلمــي بالتوســع
الشــامل فــي مجــال االختصــاص مــن حيــث الحصيلــة
العلميــة ،والتأهيــل المهنــي والكفائــي ،وإعــداد البحــوث
العلميــة.
التعريف بمصطلح البحث العلمي:

»البحــث العلمــي« هــو نتــاج عمليــة علميــة تهــدف إلــى
كشــف حقيقــة مــادة مــا ،مــع االســتقصاء لمعلوماتهــا

بوســائل ومناهــج االســتقراء والتدقيــق والنقــد المخصوصة،
للوقــوف علــى واقعتهــا ومســتجداتها ،ومــدى تطورهــا،
ومشــاكلها وطــرق ح ّلهــا ،وتطويرهــا إلــى األفضــل.
وعــرف أيضــا :بأنــه نتــاج إجــراءات منظمــة ومصممــة بدقــة
مــن أجــل الحصــول علــى أنــواع المعرفــة والتعامــل معهــا
بموضوعيــة وشــمولية ،وتطويرهــا بما يتناســب مع مضمون
واتجــاه المســتجدات البيئيــة الحاليــة والمســتقبلية.
المتخصصــون أيضــا :بأنــه عمليــة علميــة،
وع َّر َفــه العلمــاء
ِّ
َ
ُت ْج َمــع لهــا الحقائــق والدراســات ،وتســتوي فيهــا
العناصــر الماديــة والمعنويــة فــي موضــوع دقيــق فــي مجــال
التخصــص؛ لفحصهــا وفــق مناهــج علميــة معتمــدة ،يكــون
للباحــث منهــا موقــف معيــن؛ ليتوصــل مــن ذلــك كلــه إلــى
نتائــج جديــدة وســليمة.
التعريف بمصطلح مجتمع المعرفة:
يقصــد بمصطلــح «مجتمــع المعرفــة» :تلــك البيئــة التــي
تقــوم أساســا علــى نشــر المعرفــة ،وإنتاجهــا ،وتوظيفهــا
بالكفــاءة فــي جميــع مجــاالت النشــاط المجتمعــي:
االقتصــاد ،والمجتمــع المدنــي ،والحيــاة الخاصــة ،وصــوال
لترقيــة الحالــة االنســانية أي إقامــة التنميــة اإلنســانية.
وعــرف أيضــا بأنــه :تلــك البيئــة التــي تملــك قــدرة نوعيــة
علــى التنظيــم ،وإيجــاد آليــات راقيــة ،وعقالنيــة فــي مجــال
التيســير ،وترتيــب الحيــاة ،والتحكــم فــي المــوارد المتاحــة،
وحســن اســتثمارها وتوظيفهــا ،وخاصــة إيــاء المــوارد
البشــرية الموقــع المالئــم فــي تحقيــق النمــو اإلقتصــادي.
وعــرف أيضــا :بأنــه هــو كل بيئــة تع ـ ّد فيــه المعرفـ ُـة مصــدر
اإلنتــاج األول بــدال مــن رأس المــال أو القــوة العاملــة ،فــي
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جميــع أوجــه النشــاط اإلنســاني ،ســواء فــي المجــال
االقتصــادي ،أو االجتماعــي أو الثقافــي.
أي أن مجتمــع المعرفــة هــو البيئــة التــي تكــون المعرفــة
فيهــا إحــدى قــوى اإلبــداع واالبتــكار.
إذًا ،فمصطلــح مجتمــع المعرفــة يشــير إلــى المكانــة التــي
يوليهــا مجتمــع مــا للمعلومــات ،حيــث يســتخدمها بعــد
إيجادهــا ونشــرها لتحقيــق رفاهيــة مواطنيــه وازدهارهــم.
مصطلح سوق العمل:
يطلــق مصطلــح «ســوق العمــل» علــى المؤسســة
التنظيميــة االقتصاديــة التــي يتفاعــل فيهــا عــرض العمــل
والطلــب عليــه أي يتــم فيهــا بيــع خدمــات العمــل وشــراؤها،
وتســعير تلــك الخدمــات.
وعــرف أيضــا :بأنــه دائــرة للتبــادل االقتصــادي يبحــث فيهــا
أصحــاب األعمــال عــن األفــراد المؤهليــن الذيــن يمكنهــم
شــغل الوظائــف الشــاغرة.
ـاب األعمــال
وبعبــارة أخــرى :هــو المجتمــع الــذي يضــم أصحـ َ
أو ممثلــي الشــركات واألفــراد الباحثيــن عــن وظائــف مــن
العامليــن القدامــى أصحــاب الخبــرة أو مــن الشــباب حديثــي
التخــرج.
مكانة التعليم العالي والبحث العلمي.
لــم يكــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي حديــث العهــد
فــي مجتمعنــا العربــي وال فــي مجتمــع العصــور العتيقــة
التــي اعتنــت بالعلــم والتعليــم ،إذ أن نظــام التعليــم العالــي
وجــد منــذ القــرن الثالــث عشــر الميــادي لــدى اليونانيــن،
والرومييــن ،والصينيــن ،والهنــود ،وجزيــرة العــرب.
ولقــد اعتنــى التعليــم العالــي بكثيــر مــن التخصصــات
العلميــة فــي مجــاالت المعرفــة المتنوعــة بقصــد اإلســهام
فــي إثــراء المعرفــة اإلنســانية بكافــة فروعهــا ،وإعــداد
الكفــاءات العلميــة والمهنيــة ،وتأهيلهــم تأهيــا عاليــا
بدقائــق المعرفــة ،وتشــجيع تلــك الكفــاءات العلميــة
والمهنيــة علــى مســايرة التقــدم الســريع للعلــم والتقنيــة،
مــع دفعهــم إلــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتطويــر البحــث العلمــي
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وتوجيهــه لمعالجــة قضايــا المجتمــع المحلــي والعالمــي.
كمــا أن للتعليــم العالــي بــاع واســع فــي تحســين مســتوى
برامــج المراحــل الدراســية التــي دونهــا ،وخاصــة المرحلــة
الجامعيــة ،لتتفاعــل مــع الوقائــع الحديثــة والمتجــددة
وذلــك بتزويدهــا بحصــاده ،ونتائــج دراســاته بتطوراتهــا
الحديثــة فــي شــتى المجــاالت والفــروع العلميــة.
والبحــث العلمــي الــذي هــو أحــد نتائــج التعليــم العالــي
يعكــس مكانــة التعليــم العالــي فــي نظــم المعلومــات
والتحقــق منهــا بالفحــص والتدقيــق والنقــد ،وحفظهــا
بالتدويــن ،ودراســات مــا تجــدد فيهــا ،وتمهيــد تلــك
المعلومــات للتطبيــق ،مــع تحديــد طــرق ووســائل ومجــال
تطبيقهــا .ويعتبــر أيضــا كآليــة التحكــم ووســيلة إدارة
المخاطــر لضمــان تحقيــق أهــداف العمــل أو لضمــان
االلتــزام بعمليــة معينــة فــي شــتى المجــاالت كالسياســات،
واإلجــراءات ،وغيرهــا ممــا تحقــق الرؤيــة المســتهدفة.
وهمــا مــن آليــات تطويــر البنيــة التحتيــة ،وتنميــة اإلبــداع
والتميــز فــي المجتمــع ثقافيــا وفكريــا ومهنيــا وتقنيــا،
وبالتالــي يحــدث التطــور والتقــدم فــي اقتصــاد المجتمــع
وحياتــه بســبب الكــوادر البشــرية المج ّنــدة بالمعــارف
ووســائل المعرفــة الكافيــة مــن ِقبــل التعليــم العالــي
والبحــوث والدراســات العلميــة المدروســة المنقحــة.
أولويات البحث العلمي في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
ـؤال لإلجابة
لقــد كانــت عــادة البحــث العلمي اســتهداف سـ ٍ
ـكلة للبحــث
ـادة للكشــف عــن حقيقتهــا أو مشـ ٍ
عليــه ،أو مـ ٍ
وفكــرة لدراســتها وتحقيقهــا أو
رؤيــة
عــن حلولهــا ،أو
ٍ
ٍ
تنميتهــا وتطويرهــا وتحســينها .ورؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية الحبيبــة للعــام 2030م تخضــع لجميــع مجــاالت
البحــث العلمــي المســتهدفة .فالمتأمــل فــي رؤيــة المملكــة
لعــام 2030م بمحاورهــا الثالثــة( :المجمتــع الحيــوي -
واالقتصــاد المزدهــر -والوطــن الطمــوح) ،ومــا يحتــوى كل
محــور مــن العناصــر ،يجــد أنهــا تؤســس مــن أســئلة ومــواد
وأفــكار مرصــودة فــي ســطورها ،ممــا جعلتهــا -كغيرهــا
مــن الــرؤى المحكمــة -تفتقــر إلــى عمليــة البحــث العلمــي
طــوال مســارها نحــو التحقــق.

فأولويــات البحــث العلمــي فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030م –يســرها اهلل -لــم تكتــف بمقدمــات تلــك الرؤيــة
فحســب ،بــل ال بــد أن تتعايــش تلــك الرؤيــة الق ّيمــة
بالبحــوث العلميــة لتحقيــق الغايــة؛ فالبحــث العلمــي يعمــل
علــى تمهيــد وتكييــف إجــراءات منظمــة ومصممــة بدقــة
مــن أجــل الحصــول علــى عناصــر تلــك المحــاور الثالثــة التــي
تعتمــد عليهــا الرؤيــة ،ويســاعد فــي دراســة طــرق التعامــل
معهــا بموضوعيــة وشــمولية ،ويســعي فــي تطويرهــا بمــا
يتناســب مــع تلــك اإلجــراءات المصممــة ،ومــع مضمــون
واتجــاه المســتجدات البيئيــة الحاليــة والمســتقبلية.
وأولويــات البحــث العلمــي نحــو تحقــق رؤيــة 2030م تجــدر
أن تكــون علــى دراســة طــرق تنميــة المق ِّومــات الجغرافيــة
والحضاريــة والديموغرافيــة واالقتصاديــة العديــدة والتــي
تمكنــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن خاللهــا
ْ
تبــوء مكانــة رفيعــة بيــن الــدول القياديــة العالميــة .فــإن
دراســة حــاالت مكامــن القــوة دراســة مقارنــة ببعــض
الــدول العظمــى تســاعد فــي التقــدم ،وتعيــن علــى فــرض
المقومــات ،ومعرفــة العوائــق ،والســعي والتجهيــز لحلهــا
وضبطهــا وفقــا لنهــج شــريعتنا اإلســامية .وال ســيما أن
هــذا مــن مبــادئ اإلســام الحنيــف قــال رســول اهلل صلــى اهلل
عليــه وســلم(( :الســعيد مــن وعــظ بغيــره)) .وليــس مبتغانــا
الوقــوف علــى مــا توصلــت عليــه تلــك الــدول المتقدمــة
فحســب ،بــل مبتغانــا مــن الدراســة محاولــة تقديــم األفضل
وإتقانــه وإحكامــه ،وفقــا للمبــدأ اإلســامي(( :إن اهلل يحــب
إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه)).
ويمكــن حصــر بقيــة أولويــات البحــث العلمــي لتحقيــق رؤية
2030م فــي هذيــن المجاليــن التاليين:
أوال :مجال العلوم التطبيقية.
وفــي هــذا المجــال يعمــل البحــث العلمــي دراســة علميــة
علــى موقــف العلــوم األساســية ،والحاســوب وتكلونوجيــا
المعلومــات ،واالتصــاالت ،والعلــوم الهندســية ،والغذائيــة،
والزراعيــة والبيطريــة ،والعلــوم الطبيــة والصحيــة والبيئيــة،
والعلــوم الكهربائيــة والميــاه ،فــي المملكــة لبيــان مــدى
ســريانها نحــو رؤيــة 2030م ،والوقــوف علــى المشــاكل

الواقعــة أو المتوقعــة فــي تلــك المجــاالت لتفنيدهــا
والتقليــص منهــا ،وكذلــك طــرق تنميتهــا وترقيتهــا ألداء
دورهــا الريــادي فــي مجتمــع المعرفــة وســوق العمــل علــى
ســبيل تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م .فــا شــك أن
الترقــي بهــذا الطريقــة هــو المفتــاح المحــرك لتنويــع اقتصــاد
المملكــة والمســاعد فــي تحقيــق اســتدامته.
ثانيا :مجال العلوم االنسانية:
ســيهدف البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال إلــى ترقيتــه
بالتعاليــم التربويــة اإلســامية ،والعلــوم اإلقتصاديــة
وعلــوم اإلدارة والمحاســبة ،والعلــوم االجتماعيــة
واإلنســانية ،والعلــوم الثقافيــة والســياحية والترفيهيــة،
والعلــوم السياســية اإلســامية ،والقانونيــة الشــرعية،
وعلــوم التــراث والمتحــف اإلســامي .فــإن االهتمــام
بهــذه المجــاالت يســاعد فــي أداء دور المملكــة الريــادي
كعمــق وســند ألمتنــا العربيــة واإلســامية ،والرقــي بموقــع
المملكــة االســتراتيجي لربطهــا بيــن القــارات الثــاث ممــا
يكــون ســندا لنــا لتعزيــز مبادئنــا اإلســامية االقتصاديــة،
والسياســية ،واإلنســانية ،والفكريــة فــي المجتمــع وســوق
العمــل.
وكل علــم تحــت هذيــن المجاليــن لــه أولوياتــه البحثيــة،
وتــزداد تلــك األولويــات وتختلــف حســب طــروء الحوائــج
والمشــاكل التــي تســتدعي إلــى البحــث عــن طــرق تلبيتهــا.
دور التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي تعزيــز مجتمــع
المعرفــة.
إن وظائــف التعليــم العالــي تتركــز علــى إعــداد القــوى
البشــرية والكــوادر المطلوبــة فــي المجــاالت العلميــة
والتقنيــة والمهنيــة واإلداريــة وتهيئتهــا للقيــام بمهمــات
القيــادة الفكريــة فــي مختلــف النشــاطات علــى المســتوى
العالــي .وتســعى عمليــة البحــث العلمــي إلــى توليــد المعرفــة
واالختراعــات المطلوبــة عــن طريــق متابعــة البحــث
والتعمــق العلمــي واإلســهام فــي تقــدم المعرفــة اإلنســانية
لوضعهــا فــي خدمــة اإلنســان والمجتمــع عــن طريــق
تشــخيص المشــكالت االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وإيجــاد
الحلــول العلميــة المناســبة لتطويــر الحيــاة .فالتعليــم العالــي

123

والبحــث العلمــي يم ّثــان الحجــر األساســي لعمليــات تعزيــز
مجتمــع المعرفــة عــن طريــق تقديمهمــا المعرفــة ونشــر
العلــم والثقافــة وتشــجيع القيــم األخالقيــة والنهــوض
بالمجتمــع محافظيــن علــى هويتــه وتجديدهــا حســب
اتجــاه تحديــات المســتقبل.
ويتوقــف الفــرق بيــن مجتمــع المعرفــة فــي دولــة مــا
ومجتمــع المعرفــة فــي دولــة أخــرى علــى مســتويات
ومعــدالت النشــاطات المعرفيــة الموجــودة فــي كل
منهمــا ،وإمكانيــات الحصــول علــى المعلومــات والقــدرة
علــى اســتخدامها بكفــاءة وتســخيرها فــي خدمــة
وتحقيــق أهــداف معينــة ومحــددة.
وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن عوامــل تعزيــز مجتمــع المعرفــة فــي
المملكــة متوقفــة علــى تنشــيط التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي فــي تقديــم المعرفــة والقيــم األخالقيــة ،واالتجــاه
بهمــا فــي النهــوض بالطبقــات االجتماعيــة ،وتحقيــق
التنســيق والتكامــل بيــن التعليــم العالــي وبقيــة المراحــل
العلميــة مــن جهــة ،وبيــن التعليــم الفنــي والتكنولوجــي
مــن جهــة أخــرى ،والمســاهمة فــي زيــادة قــدرة التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي علــى تغييــر القيــم والعــادات غيــر
المرغوبــة بمــا يتناســب مــع طموحــات المجتمع اإلســامي،
واســتخدام التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي اكتشــاف
طــرق ووســائل معرفــة مواهــب األفــراد وقدراتهــم مــن
أجــل تطويرهــا وتنميتهــا ،وإثــارة الرغبــة فــي التقــدم بهمــا
فــي تهيئــة أذهــان األفــراد لتقبــل التغييــر واالســتعداد لــه،
وتحفيزهــم علــى االبتــكار والمبــادرة ،وتزويــد الجامعــات
بمواضيــع األولويــات البحثيــة ،وزيــادة إعطــاء أولويــة لإلنفــاق
علــى التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وعلــى المجــاالت التــي
يمكــن فيهــا للتعليــم العالــي أن يحقــق أقصــى عائــد للنمــو.
فمهمــة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي تعزيــز
مجتمــع المعرفــة كبيــرة ،وأدوارهــا جليلــة ،وال بــد مــن
تشــجيع المشــاركة اإليجابيــة للشــباب وتســليحهم
بالمعــارف والمهــارات وتوفيــر التعليــم والتدريــب فــي مجال
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال مــن أجــل إعدادهــم
للمشــاركة الكاملــة والفعالــة فــي مجتمــع المعرفــة
المنشــودة فــي رؤيــة 2030م.
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ويجــب علــى التعليــم العالــي تشــجيع الطــاب علــى تقديــم
البحــوث العلميــة التــي تســاعد علــى تمهيــد وتقعيــد
األســس العلميــة للتصــدي للمشــكالت التــي تواجــه
المجتمــع ،وذلــك بإنشــاء مجالــس استشــارية مشــتركة
مــن رجــال عمــادات التعليــم العالــي وقيــادات المجتمــع
لتحديــد حاجــات المجتمــع والتعــرف علــى مشــكالته،
فهــذه بــا مريــة ممــا تســاعد علــى تعزيــز مجتمــع المعرفــة،
وتحــرض طلبــة الدرســات العليــا وطلبــة الجامعــات،
وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى المشــاركة فــي تطويــر
مختلــف أنــواع مجــاالت خدمــة المجتمــع.
دور التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي دعــم ســوق
العمل.
يمثــل التعليــم العالــي والبحــث العلمــي المصــدر الرئيســي
لإلرتقــاء والتطويــر فــي كافــة مجــاالت ســوق العمل ،ســواء
فــي المجــال الصناعــي أم المجــال االقتصــادي ،أم المجــال
الزراعــي ،وبقيــة مجــاالت الحيــاة األخــر؛ إذ إن تفعيــل ســوق
العمــل وتقدمــه يتوقــف علــى إنتــاج ومخرجــات التعليــم
عمومــا ،وحاجتــه إلــى التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
لحصــول الجــودة والتحســين والتطويــر ضروريــة جــدا.
فركــود ســوق العمــل فــي قــارة آســيا عمومــا وفــي
المملكــة العربيــة الســعودية خصوصــا عــن القــوى البشــرية
والكــوادر المطلوبــة المناســبة نتيجــة فجــوة وثغــرات
بيــن واقــع ســوق العمــل وبيــن نظــام التعليــم العــام،
والتعليــم العالــي ،وتخلــف البحــث العلمــي فــي دراســة
واقــع ســوق العمــل واالقتصــاد ،ودراســة توقعاتهمــا .ومــا
زالــت هــذه المشــكلة ملموســة مــع توفــر البنــى التحتيــة
والمــوارد التعليميــة المطلوبــة لالرتقــاء بالتعليــم نحــو تلبيــة
حوائــج ســوق العمــل ،وذلــك لضعــف مؤسســات التعليــم
العالــي فــي خططهــا ،وتطويــر عملياتهــا بمــا يتواكــب مــع
حاجــات ســوق العمــل ،بقطاعيــه العــام والخــاص ،األمــر
الــذي أدى إلــى ظهــور مشــكلة البطالــة فــي الخريجيــن
والخريجــات ،إذ أن مخرجــات الجامعــات والتعليــم العالــي
ال تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل الحاليــة .وأفضــل
الطــرق فــي معالجــة هــذه المشــكالت هــو تكويــن لجــان
استشــارية مشــتركة مــن رجــال مؤسســات التعليــم

العالــي وقيــادات المجتمــع والقطاعــات الحكوميــة
والخاصــة لتحديــد حاجــات ســوق العمــل ،ووضــع الخطــط
الدراســية والوســائل والطــرق المناســبة لتلبيتهــا .وينبغــي
علــى مؤسســات التعليــم العالــي تقديــم اإلرشــاد والتوجيــه
األكاديمــي الــذي يســاعد طلبــة الدراســات العليــا وطلبــة
المراحــل العلميــة دونهــا علــى تخطيــط مســتقبلهم إلفــادة
بيئتهــم وســوق العمــل والتقــدم بهمــا نحــو التطويــر وتلبيــة
جميــع حوائــج ســوق العمــل والمجتمــع.
واالهتمــام بالبحــث العلمــي التطبيقــي وتطويــر وســائله
وأدواتــه ،واســتقطاب الباحثيــن واألســاتذة المتميزيــن
لوضــع الخطــط والطــرق المناســبة لربــط البحــث العلمــي
والدراســات العليــا بمشــكالت البيئــة والمجتمــع وســوق
العمــل ،واشــراك القطــاع الخــاص في دعم البحــث العلمي
ممــا يســاعد فــي تقــدم ســوق العمــل ،ويســد تلــك الفجــوة
بيــن ســوق العمــل والتعليــم العالــي ،ويرتقــى بمنهجيــة
الدراســة والتخطيــط فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والبيانــات
وخاصــة المتعلقــة بســوق العمــل ،وتســاعد الدراســات
العليــا علــى إيجــاد آليــات للحصــول علــى تقديــرات كميــة
ونوعيــة مــن منظمــات ســوق العمــل ممــا يســاعد الباحثيــن
فــي بحوثهــم؛ فــإن قــدرة مراكــز البحــث العلمــي علــى
القيــام بالمســوح الميدانيــة ،واســتطالعات الــرأي العــام
التــي توفــر بيانــات ومعلومــات ميدانيــة عــن الموضوعــات
والقضايــا المطروحــة ،ومواقــف الــرأي العــام تجــاه الحلــول
المتاحــة ،والتعــرف علــى اتجاهــات الــرأي العــام وتنفيذهــا،
ممــا يتيــح لصنــاع ومتخــذي القــرار إدراك نقــاط الضعــف
ومعالجتهــا بصــورة فوريــة.
للتعليــم العالــي والبحــوث العلميــة دور كبيــر فــي تحديــد
المناهــج الجامعيــة ومراجعهــا ،وتخطيطهــا لخدمــة
أغــراض المجتمــع ودعــم ســوق العمــل ،ومعالجــة
مشــكالته ،وهــذا بــا مريــة ممــا يقلــل مــن تخريــج أعــداد مــن
الخريجيــن والخريجــات فــي تخصصــات ال يحتاجهــا ســوق
العمــل مــع وجــود تخصصــات أخــرى يحتــاج ســوق العمــل
إلــى متخصصيــن فيهــا .ولهمــا دور كبيــر فــي تطويــر قــدرة
التفكيــر اإلبداعــي فــي طلبــة الدراســات العليــا ،وطــرح
الحلــول غيــر التقليديــة عــن طريــق إتاحــة الحريــة فــي
مناقشــة موضوعــات ســوق العمــل وقضايــاه ومشــكالته

وطــرح األفــكار والــرؤى بصراحــة وشــفافية مــن خــال
النقــد العلمــي .وإقامــة المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل
التــي يشــارك فيهــا جميــع المهتميــن بقضايــا ســوق العمــل
ومســتجداته ممــا يوســع دائــرة التعــاون للتوصــل إلــى حلــول
اســتراتيجية لمشــكالته مــن خــال تقديــم توصيــات
ومقترحــات لصنــاع ومتخــذي القــرار.
ومــن ثــم يجــدر بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي لدعــم
ســوق العمــل ومســتقبله ،البحــث عــن الحلــول فــي عــدم
مشــاركة الكثيــر مــن الخريجيــن والخريجــات الجــدد فــي
ســوق العمــل ،وذلــك بدراســة أســباب اهتمــام ســوق
العمــل بــذوي الخبــرات دون اهتمامهــم واســتقطابهم
بالخريجيــن الجــدد؛ إذ الخبــرة ال تنتــج إال عــن تجربــة،
والتجربــة نتــاج أساســيات العلــم والمعرفــة .وكذلــك
دراســة الباعــث للقطــاع الخــاص علــى تفضيــل اســتقطاب
أو تشــغيل الكــوادر البشــرية مــن خــارج المملكــة مــع
وجــود تلــك الكــوادر فــي الخريجيــن الجــدد ،فــإن إيجــاد
البحــث العلمــي حلــوال لتلــك األســئلة ،ومحاولــة تطبيقهــا
مــن قبــل المهتميــن بتلــك القضايــا يســاعد علــى تقويــة
مجتمــع المعرفــة لدعــم ســوق العمــل ،ويســاهم فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة للعــام 2030م علــى أتمهــا وجودتهــا
–بــإذن اهلل-؛ إذ ال شـ ّ
ـك أن تســعود ســوق العمــل بنســبة
 %90مــن المتزوديــن بالكــوادر والقــوى البشــرية المناســبة
مــن أبنــاء الدولــة يشــعر بمســتقبل باهــر وأفضــل القتصــاد
المملكــة العربيــة الســعودية ،وقواهــا البشــرية.
وكتبه

أ.د .فهد بن سليمان الصاعدي

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
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المصادر والمراجع:
 .1تطويــر البرامــج التدريبيــة لتلبيــة احتياجــات ســوق
العمــل ومعالجــة مشــكلة البطالــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،ورقــة العمــل مقدمــة للمؤتمــر
الدولــي :تكمــل مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل
فــي القطــاع العــام والخــاص ،األردن -الســلط -52
5102/3/82م ،إعــداد الدكتــور منصــور بــن عبــداهلل
الميمــان.
2.البحــث العلمــى أساســياته النظريــة وممارســته العمليــة،
مؤلفــه :رجــاء وحيــد دويــدري ،الناشــر :دار الفكــر
الفكر-دمشــق-
المعاصر-بيروت-لبنــان-دار
ســورية ،الطبعــة :األولــى  -جمــادى اآلخــرة  1241هـــ-
أيلــول ســبتمبر 2000م
 .3البحــث العلمــي وســوق العمــل ،ورقــة العمــل .اعــداد
م.د .ارواء فخــري عبــد اللطيــف ،جامعــة بغــداد.
 .4تطويــر البحــث العلمــي الجامعــي لخدمــة ســوق العمــل،
إعــداد :مهنــد حــازم ناجــي واعيــاد عمــار صيهــود،
جامعــة الكوفــة.
 .5التعليــم االلكترونــي كآليــة لتحقيــق مجتمــع المعرفــة
دراســة تحليليــة ،بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر والمعــرض
الدولــي األول لمركــز التعليــم االلكتورنيــة« ،التعلــم
االلكترونــي حقبــة جديــدة فــي التعلــم والثقافــة»،
اعــداد :الدكتــور عبدالرحمــن عبــد الســام جامــل،
والدكتــور محمــد عبدالــرزاق إبراهيــم ويــح ،جامعــة
البحريــن.
 .6التعليــم العالــي وبنــاء مجتمــع المعرفــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،تقويــم دولــي ،نشــرة وزارة التعليــم
العالــي ،بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وكالــة الــوزارة
للتخطيــط والمعلومــات اإلدارة العامــة للتخطيــط
واالحصــاء .موقــع الــوزارة:
www.moe.gov.sa

 .7دور التعليــم فــي تنميــة المجتمــع المحلــي ،رســالة
الدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع (تخصــص تنميــة).
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للطالبــة غربــي صبــاح2014/2013 .م ،جامعــة محمــد
خيضــر بســكرة.
 .8قــراءات فــي ســوق العمــل- ،مــا هــو المقصــود بســوق
العمــل -مــن موقــع المؤسســة المصريــة األوروبيــة
للتدريــب والتنميــة.
www.eeotd.org.

 .9كتابــة البحــث العلمــي صياغــة جديــدة ،مؤلفهــا :عبــد
الوهــاب بــن إبراهيــم أبــو ســليمان ،والناشــر :دار
الشــروق للنشــر والتوزيــع ،طبعــة السادســة منقحــة
1416هـــ1996-م.
 .10مجتمــع المعرفــة (مفهومــه ،خصائصــه ،أبعــاده،
ومتطلبــات بنائــه) .ورقــة العمــل مقدمــة مــن :منصــور
الخثــان.
 .11مخرجــات التعليــم الفنــي والمهنــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ودورهــا فــي تلبيــة احتياجــات ســوق
العمــل ،ورقــة العمــل مقدمــة للمؤتمــر الدولــي :تكمــل
مخرجــات التعليــم مــع ســوق العمــل فــي القطــاع
العــام والخــاص ،األردن -الســلط 2015/3/28-25م.
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النهج التكاملي نحو نظام رعاية صحية فعال في المملكة العربية السعودية
اعداد /د .عبدالباسط بوحميده
استاذ ـ مركز التميز البحثي لعلوم الجينوم الطبية  -جامعة الملك عبدالعزيز ـ جده
المملكة العربية السعودية
د .مراد عصيدي
استاذ مشارك ـ مركز التميز البحثي لعلوم الجينوم الطبية  -جامعة الملك عبدالعزيز ـ جده
المملكة العربية السعودية
ملخص -عربي
يعتبــر مشــروع الجينــوم البشــري هــو نقطــة البــدأ فــي
تغيــر مفهــوم الرعايــة الصحيــة مــن حيــث الفكــرة
والممارســة .فهنــاك ثــورة عالميــة غيــر مســبوقة دفعــت
نحــو هــذا التغيــر الســريع مــن اســاليب الرعايــة الصحيــة
التقليديــة المعروفــة إلــى الطــب الدقيــق (الطــب الشــخصي)
مــن خــال اعتمــاد نهــج تعاونــي فريــد معتمــد أساســا
علــى تطــور التكنولوجيــا ،والثقــة المتبادلــة ،واألخالقيــات
المهنيــة مــع تبــادل البيانــات المســؤول .فــي الواقــع ،فــإن
ابتــكار التكنولوجيــات الحديثــة ذات اإلنتاجيــة العاليــة
قــد ســمح بفهــم أفضــل لتفاعــات كل مــن جينــوم الفــرد
مــع كل مــن البيئــة المحيطــة بــه ،ونمــط حياتــه لتعزيــز
الصحــة أو االصابــة باألمــراض .لذلــك ،وإلــى جانــب إعــداد
برامــج تعليميــة وتدريبيــة متقدمــة ومتخصصــة ،فمــن بيــن
التحديــات الرئيســية التــي تواجــه تنفيــذ برنامــج الطــب
الدقيــق (الطــب الشــخصي) فــي جميــع أنحــاء العالــم،
وخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو الحاجــة
الملحــة إلــى إنشــاء البنــوك الحيويــة الحديثــة ،والتوعيــة
العامــة ،والمشــاركة المجتمعيــة ،واعتمــاد البحــوث الطبية
الحيويــة المتطــورة .وبمــا أن كل دولــة لهــا بصمتهــا الوراثية
الخاصــة بهــا ،وســياقها الجغرافــي ،ونمــط حياتهــا الثقافــي
المحــدد ،فــإن البنــك الحيــوي  -وهــو مســتودع لمجموعــات

متنوعــة مــن العينــات البيولوجيــة ذات الجــودة العاليــة
والشــروح الكاملــة  -يعتبــر مرفــق أساســي حيــوي في كل
بلــد مــن أجــل أداء بحــوث طبيــة حيويــة تعزز من اكتشــاف
وابتــكار األدوات الوقائيــة والتشــخيصية فــي جميــع أنحــاء
العالــم .ففــي عصرنــا الحالــي الــذي يتميــز بظهــور أمــراض
شــائعة ومعقــدة كالســرطان والســكري والســمنة
وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ذات العــبء االقتصــادي
واالجتماعــي الثقيــل ،يتطلــب هــذا االنتقــال اإللزامــي
باتجــاه خدمــات الرعايــة الصحيــة الفرديــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،مشــاركة عامــة نشــطة وشــبكات
شــاملة بيــن مجموعــات ومؤسســات متنوعــة بمــا فــي
ذلــك المرضــى ،ومقدمــي الرعايــة الصحيــة ،وطــاب الطــب
الحيــوي ،والحكومــة ،والقطــاع الخاص،وســائل اإلعــام،
والمانحيــن ،ومــا إلــى ذلــك .وسيســلط هــذا العــرض الضــوء
علــى العناصــر الرئيســية التــي ينبغــي أن ينظــر فيهــا صانعــو
السياســات  /صانعــو القــرار فــي القطــاع الصحــي بمــا يتفــق
مــع الرؤيــة الســعودية  ،2030لرفــع مســتوى نظــام الرعايــة
الصحيــة الســعودي وذلــك للوصــول إلــى نمــوذج عالمــي
يتميــز بخدمــات الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة التــي تعتمــد
أساســا علــى الكفــاءة والمرونــة والتواصــل والشــفافية
وأخالقيــات علــم األحيــاء والمشــاركة المســؤولة للبيانــات
وحمايــة الخصوصيــة.
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تقديم
تواجــه الرعايــة الصحيــة المعمــول بهــا عالميــا اليــوم
مجموعــة متنوعــة مــن التحديــات المرتبطــة بكفــاءة
العــاج ألمــراض متعــدده ومتغيــره ،باالضافــة إلــى وصفــات
عالجيــة غيــر فعالــة .فالنظــام الصحــي حاليــا يعتمــد كليــا
علــى فلســفة النهــج التفاعلــي مــع المــرض بــدال مــن النهــج
االســتباقي فــي عالجــه ،والــذي أصبــح حاليــا يعــرف بالطــب
المنظوماتــي أو المنظومــي ( ،)Medicine Systemsإذا
مــا اســتثنينا العــاج التدخلــي الجراحــي أو عــاج االمــراض
الســارية (المعديــة) .فالتدخــل العالجــي والرعايــة الصحيــة
التقليديــة المتعــارف عليهــا لمكافحــة االمــراض المزمنــة
(غيــر الســارية) ،تبــدأ غالبــا بعــد ظهــور اعــراض وعالمــات
المــرض بــدال مــن التنبــؤ بــه قبــل حدوثــه ،ومــن ثــم اتخــاذ
االســاليب واالجــراءات التفاعليــة (منهجيــة الفعــل ورد
الفعــل) لمنعــه ،وهــذا يــؤدي ـ أي النهــج التفاعلــي ـ إلــى عــبء
كبيــر مــن حيــث التكلفــة فــي أنظمــة الرعايــة الصحيــة دون
نتائــج مرضيــة .واألســباب التــي دعــت إلــى عــدم التغلــب
علــى هــذه التحديــات عديــدة ،ولكــن األهــم مــن ذلــك ،هــو
التعقيــدات الجوهريــة البيولوجيــة والجزيئيــة للجســم
البشــري واألمــراض التــي تتمظهــر فيــه .لــذا يمكــن النظــر
إلــى جوهــر المــرض على أنــه اضطرابــات ()perturbations
فــي شــبكات متعــددة الوجــوه علــى عــدة مســتويات ،منهــا
الجينيــة ،والجزيئيــة ،والخلويــة المتكاملــة ،باإلضافــة إلــى
التأثيــرات الناجمــة عــن العوامــل البيئيــة مضــاف إليهــا
المعلومــات الدقيقــة الخاصــة بســلوك ونمــط حيــاة الفــرد
اليوميــة .هــذه الشــبكة مــن التفاعــات متعــددة األبعــاد
علــى المســتوى الزمنــي والمكانــي ،والتــي قــد تختلــف أيضــا
فــي مجموعــات فرعيــة مــن المصابيــن الذيــن يبــدو أن
لديهــم نفــس األمــراض .هــذا التعقيــد االكامــن يتطلــب
نهجــا جديــدا لمواجهــة التحديــات المرتبطــة بالمــرض
والتصــدي لهــا ،باإلضافــة إلــى ابتــكار طــرق جديــدة للتفكيــر
فــي الحفــاظ علــى نمــط حيــاة صحــي متــزن.
لقــد أســفر التقــدم الهائــل فــي علــوم الجينــوم وغيرهــا مــن
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المجــاالت البيولوجيــة االخــرى فــي العقــد الماضــي عــن توفــر
أحجــام وأرقــام ضخمــة ـ لــم يســبق لهــا مثيــل ـ مــن البيانات
المعقــدة المتاحــة اآلن .تتنــوع هــذه البيانــات الهامــة بتنــوع
مســتوياتها الزمنيــة والمكانيــة المختلفــة ،بــدأ مــن البيانــات
البيولوجيــة والوراثيــة المعقــدة لــكل إنســان (البصمــة
الوراثيــة) ،مــرورا بالبيانــات البيئيــة المحيطــة بــه ،باالضافــة
إلــى البيانــات الخاصــة بســلوكه ونمــط حياتــه اليومــي
المتمثــل فــي نهــج االكل والشــرب ،ونــوع الطعــام ،والنــوم،
وممارســة الرياضــة ،مــرورا بشــبكات تواصلــه االجتماعــي،
وصحتــه النفســية والعقليــة ،انتهــاء بإيمانــه وممارســة
شــعائره الدينيــة مــن عدمــه .تلــك البيانــات الهامــة (شــبكة
البيانــات المعقــدة) تلعــب دورا هامــا ورئيســا فــي مســاعدة
األطبــاء ،وصنــاع القــرار ،والعامليــن فــي القطــاع الصحــي مــن
توفيــر رعايــة صحيــة لمرضاهــم هــي أكثــر دقــة ،وتنبؤيــة،
ووقائيــة (الطــب االســتباقي ـ الطــب المنظومــي) مــن طــرق
اســتخدام الطــب التقليــدي (الطــب التفاعلــي) المعمــول
بــه حاليــا ،مــع امكانيــة وســهولة مشــاركة المريــض فــي
النهــج العالجــي المرســوم لــه  .فالخبــرة المطلوبــة إلدارة
وفهــم هــذا الكــم الهائــل لشــبكة البيانــات المعقــده
علــى مســتويات مختلفــة يكمــن ـ بالضــرورة ـ فــي مجــاالت
وحقــول تخصصيــة اخــرى مــن خــارج حقــول العلــوم
الطبيــة المتنوعــة ،وبالتالــي فالتعــاون متعــدد التخصصــات
إلــى جانــب المنظومــة الصحيــة الفاعلــة مــع مــا يصاحبهــا
مــن تعــاون وتكامــل ادوار التخصصــات االخــرى هــو المفتــاح
الرئيــس اليجــاد منظومــة رعايــة صحيــة فعالــة ومتكاملــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وطبقــا لمنظمــة الصحــة العامليــة ،فاألمــراض المزمنــة،
والمعروفــة باســم األمــراض غيــر الســارية ،تمثــل
المشــكلة الصحيــة العالميــة الرئيســية فــي القــرن الحــادي
والعشــرين فــي كل بلــدان العالــم .وعليــه ،فاألمــراض
المزمنــة الرئيســة المدرجــة مــن قبــل منظمــة الصحــة
العالميــة يمكــن اختصارهــا فــي االمــراض التاليــة :أمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة ،أمــراض الســرطان ،أمــراض

الجهــاز التنفســي المزمــن ،أمــراض الســكري والســمنة،
باالضافــة إلــى االضطرابــات العصبيــة المختلفــة .وتعتبــر
األمــراض المزمنــة هــي الســبب الرئيــس فــي ازديــاد عــدد
الوفيــات عالميــا ،وكذلــك زيــادة االعبــاء الصحيــة الثقيلــة،
عــاوة علــى الفقــر والتدهــور االقتصــادي للبلــدان .كمــا
تشــترك األمــراض المزمنــة فيمــا بينهــا فــي مخاطــر
مشــتركة ،بمــا فــي ذلــك العوامــل االجتماعيــة االقتصاديــة،
باإلضافــة إلــى تداخلهــا مــع أمــراض الشــيخوخة.
وبنــاء عليــه ،فالتحــدي الــذي يواجــه عــاج األمــراض المزمنــة
فــي القــرن الحــادي والعشــرين هــو التعامــل مــع تعقيدهــا
وتحولهــا «الصامــت» فــي كثيــر مــن األحيــان مــن الصحــة
إلــى المــرض ،مــع بدايــة متأخــرة ألعراضهــا المتنوعــة ،التــي
مــن الممكــن أن تؤخــر أو تحــول دون التدخــل الوقائــي
الفاعــل .لحســن الحــظ ،يمكــن الوقايــة مــن معظــم
األمــراض المزمنــة أو تأخيرهــا إلــى حــد كبيــر فــي وقــت
الحــق مــن الحيــاة مــن خــال التدخــات الفاعلــة ،كتبنــي
نمــط حيــاة صحــي معيــن طــوال فتــرة الحيــاة ممــا يــؤدي إلــى
فتــرة صحيــة ممتــدة (أي مــدة حيــاة الشــخص التــي تنفــق
فــي حالــة صحيــة خاليــة مــن المــرض) .فالرصــد المســتمر
مثــا والحفــاظ علــى القيــم الطبيعيــة للمقاييــس الصحيــة
الرئيســية ،مثــل ضغــط الــدم ،والدهــون ،ومعــدل الســكري
يعلــب دورا أساســيا فــي الحــد مــن مخاطــر األمــراض
المزمنــة.
وعليــه ،فالطــب المنظومــي ،كمفهــوم جديــد لتغيــر
مفهــوم الرعايــة الصحيــة يضــاف إلــى األدوات الســريرية
العالجيــة التــي ســوف تفيــد بشــكل كبيــر فــي الحيــاة
اليوميــة للممارســين الطبييــن والمرضــى مــن خــال نهــج
تكاملــي شــامل لفهــم الصحــة والمــرض ،إال ان تأثيــره
األكثــر فعاليــة يســتمد بشــكل أساســي مــن التغييــر
الجوهــري فــي فهــم وادراك اهميــة المناهــج والبحــوث
الطبيــة الحيويــة والرعايــة الطبيــة.
البنوك الحيوية ودورها في تحسين الرعاية الصحية

مــن أهــم النتائــج والمخرجــات التــي حققهــا مشــروع
الجينــوم البشــري المقــروء (Genome Human
 )read -Projectهــو النهــوض وترســيخ مفهــوم
البنــوك الحيويــة ،وهــي عبــارة عــن مخــازن /بنــوك يتــم
فيهــا تخزيــن العينــات البيولوجيــة المتنوعــة للمرضــى
والمتطوعيــن جنبــا إلــى جنــب مــع المعلومــات الشــخصية
شــاملة المســلك الحياتــي اليومــي للمتبــرع  ،والســمات
الســريرية المرضيــة ،والبيئيــة ،وحتــى بيانــات ومخرجــات
البحــوث الطبيــة الحيويــة المتنوعــة .ففــي عصــر مــا بعــد
الجينــوم ،أصبحــت البنــوك الحيويــة تعلــب دورا رئيســا فــي
تحســين مفهــوم الرعايــة الصحيــة ،وذلــك بالمســاعدة فــي
ترســيخ مفهــوم الطــب الشــخصي أو الطــب الدقيــق .ولــذا،
تعتبــر البنــوك الحيويــة المــورد الرئيــس الــذي يســاعد فــي
تشــكيل مســتقبل صحــة اإلنســان .وعليــه ،فالتحــرك نحــو
ترســيخ ممارســة الطــب المنظومــي (الطــب الشــخصي
– الطــب الدقيــق) يتطلــب تفاعــات شــاملة بيــن شــبكة
متنوعــة مــن أصحــاب المصالــح المتخصصيــن فــي الحوســبة
البيولوجيــة ،وعلــم الرياضيــات ،وعلــم البرمجيــات ،بمــا
فــي ذلــك الجمهــور العريــض والمرضــى ،ومقدمــي الرعايــة
الصحيــة ،والحكومــة ،واالعــام ،وراســمي السياســيات،
وصنــاع القــرار ،والمؤسســات/األفراد الداعميــن للبحــث
الطبــي ثقافــة وممارســة .ويعــد الدعــم والتفاهــم والتعــاون
بيــن شــبكة أصحــاب المصالــح هــؤالء مــن العوامــل
الرئيســية فــي ســير و بقــاء البنــوك الحيويــة بشــكل
ســليم .وقــد وصفــت العديــد مــن الدراســات دور الجمهــور
العريــض ،والمرضــى فــي ديمومــة وبقــاء البنــوك الحيويــة
متفاعلــة مــع قطــاع التعليــم الطبــي ،والجامعــات ،ومراكــز
االبحــاث الطبيــة المتنوعــة .وعلــى الرغــم مــن المواقــف
اإليجابيــة تجــاه التبــرع بالعينــات الحيويــة لــدى قطــاع كبيــر
مــن النــاس ،فــإن الفهــم المحــدود حــول تعريــف ودور
وأهميــة وحجــم وإدارة البنــوك الحيويــة ومســاهماتها فــي
البحــوث الطبيــة ال يــزال ملحوظــا علــى المســتويين العالمــي
واإلقليمــي .وقــد ثبــت أن هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر علــى
الرغبــة فــي المشــاركة فــي البحــوث الطبيــة الحيويــة و /أو
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التبــرع بالعينــات البيولوجيــة ،بمــا فــي ذلــك العمروالثقافــة
العامــة والتعليــم ،باإلضافــة إلــى المعتقــدات الدينيــة .لــذا،
يتطلــب ضمــان التطويــر المســتمر واالبتــكار فــي البحــوث
الطبيــة الحيويــة زيــادة المعرفــة بالعلــوم البيولوجيــة
والتدريــب والتعليــم المســتمر للمتخصصيــن فــي الرعايــة
الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك طــاب الدراســات العليــا ،الذيــن
هــم قــادة المســتقبل فــي الميــدان .ولذلــك ،فــإن الفهــم
الشــامل لخبــراء الرعايــة الصحيــة حــول البنــوك الحيويــة،
واســتعدادهم لزيــادة الوعــي بالتبــرع بالعينــات الحيويــة
أمــر ضــروري .فالبنــوك الحيويــة مــع التشــريعات المناســبة
والضمانــات الكاملــة توفــر مــوارد كبيــرة للبحــوث الطبيــة
الحيويــة بالمملكــة ،التــي ينظــر إليهــا اآلن لتكــون علــى
مســتوى الرعايــة المثلــى فــي البلــدان المتقدمــة .لــذا يهــدف
انشــاء بنــك حيــوي وطنــي إلــى تعزيــز ســبل جديــدة فــي
البحــوث الطبيــة الحيويــة التــي توفــر القــدرة علــى اكتشــاف
خيــارات جديــدة لنهــج التشــخيص ،واإلنــذار ،والعــاج
فــي الحــاالت الطبيــة الحــادة التــي قــد تعصــف بالمجتمــع
الســعودي.
وبنــاء عليــه ،ولتســريع البحــوث الطبيــة ،يجــب ان
تســعى البنــوك الحيويــة للتعــاون مــع المستشــفيات
الحكوميــة الرئيســية لدعــم نشــاط جمــع عينــات البنــك
الحيــوي المركــزي فــي المملكــة .فكمــا اســلفنا ســابقا،
فالمتبرعــون األساســيون للبنــوك الحيويــة هــم المرضــى
المصابــون ،وكذلــك األفــراد األصحــاء مــن جمهــور النــاس،
الذيــن يتــم الوصــول إليهــم مــن خــال وســائل اإلعــام
مــن أجــل التبــرع .وعلــى البنــوك الحيويــة ان تجعــل مــن
اولوياتهــا التركيــز علــى مجموعــة مــن األمــراض الوراثيــة
والمزمنــة .ولــذا يتوقــع برنامــج انشــاء البنــك الحيــوي
الدعــم التعاونــي مــن المستشــفيات الحكوميــة الرئيســية
المجهــزة بوحــدات لرعايــة مرضــى االمــراض المزمنــة
كالســرطان وغيــره ،لتخزيــن واســترجاع عينــات مــن عــدد
كبيــر مــن حــاالت االمــراض المزمنــة التــي يعالجــون فيهــا.
فبرنامــج البنــوك الحيويــة يجــب ان يكــون مجهــزا للعنايــة
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الخاصــة باالحتياجــات الصحيــة للســكان الســعوديين،
دون اغفــال التعــاون مــع الشــركات المتقدمــة فــي مجــال
التكنولوجيــا الحيويــة ،و شــركات األدويــة .كمــا ان انشــاء
البنــوك الحيويــة يوفــر فرصــا متميــزة للتعليــم والتواصــل مع
المجتمــع ،فعليــه ان يســعى أيضــا للحصــول علــى عضويــة
المنظمــات الدوليــة للبنــوك الحيويــة ،التــي تكــون بمثابــة
منبــر النجــاز البحــوث التعاونيــة ،وتوفيــر المبــادئ التوجيهية
للجــودة والمعاييــر القياســية لألخالقيــات البيولوجيــة .أخــذا
باعتبــار كل مــا ســبق ،فالبنــوك الحيويــة تهــدف إلــى توفيــر
المــوارد الحيويــة للبحــوث المتميــزة فــي مجــال الطــب
الحيــوي ،وبالتالــي تســهيل ترجمــة نتائــج البحــوث الجديــدة
لتحســين الرعايــة الصحيــة والوقائيــة التــي تســاعد علــى
إنقــاص المخاطــر االجتماعيــة واالقتصاديــة الناجمــة عــن
األمــراض التــي قــد تؤثــر فــي ســكان المملكــة.
مثلث الصحة والمرض
هنــاك ارتبــاط وتفاعــل وثيــق علــى مســتوى شــبكات
التفاعــل المعقــدة والمتنوعــة بيــن األضــاع الثالثــة لمثلــث
الصحــة والمــرض (شــكل  ،)1-والمتكــون من ضلــع البصمة
الوراثيــة لإلنســان (الجينــوم) ،وضلــع البيئــة المحيطــة بــه،
وضلــع الســلوك الحياتــي اليومــي لالنســان .إذا مــا دققنــا
النظــر فــي هــذه االضــاع الثالثــة ،وتحديــدا فــي شــبكة
البيانــات الخاصــة بــكل ضلــع ،ومــدى التحكــم االرادي فــي
تشــكلها ،فإننــا يمكــن ان نخلــص إلــى ان ضلــع الجينــوم
المتــوارث مــن االبويــن ال يمكن التحكم بــه ألبته .فالجينات
الموروثــة عــن االبويــن تكتســب ضمنــا وال يمكــن التحكــم
بهــا أو تغييرهــا .وعليــه يعتبــر هــذا الضلــع هــو االســاس
الصلــب ألصــل االنســان .فضلــع الجينــوم يحتــوي علــى
كل المورثــات وفــوق المورثــات ،وتعابيــر المورثــات ،التــي
تترجــم إلــى بروتينــات بنيويــة هيكليــة و بروتينــات وظيفيــة
الحــداث الوظائــف البيولوجيــة للخاليــا ،والفســيولوجية
لالنســجة واالعضــاء مــع اســتصحاب تفاعــل ضلــع الجينوم
مــع الضلعيــن االخريــن .أمــا الضلــع الثانــي ،ضلــع البيئــة فهــو

يحــوي كل مــا يحيــط باالنســان (ضلع الجينوم) من شــبكة
معقــدة مــن المعلومــات البيئيــة التــي يمكــن تقســيمها
إلــى بيئــة حيــة تشــمل (االنســان ،والحيــوان ،والطحالــب،
والميكروبــات) المحيطــة بــه ،باالضافــة إلــى البيئــة غيــر
الحيــة الطبيعيــة مثــل (الحــرارة ،واالكســجين ،الرطوبــة،
وتعاقــب الليــل والنهــار ،والغابــات ،والصحــراء ،والكواكــب
وغيرهــا) ،باإلضافــة إلــى البيئــة غيــر الحيــة مــن صنــع البشــر
(كالمبانــي ،والمــدن ،والطــرق ،والمصانــع ،ووســائل النقــل
المتنوعــة) .وهــذا الضلــع ـ ضلــع البيئــة ـ يمكــن إلــى حــد
مــا التحكــم بــه ،كأن ينتقــل االنســان مثــا للعيــش مــن
المناطــق الحــارة إلــى البــاردة أو ينتقــل مــن مناطــق الغابــات
والصحــاري ،إلــى العيــش فــي المــدن الحديثــة وغيرهــا .يبقــى
الضلــع الثالــث هنــا ،وهــو ضلــع الســلوك ونمــط الممارســة
الحياتيــة اليوميــة لالنســان ،وهــو يشــمل ســلوك الفــرد فــي
األكل والشــرب ،والنــوم ،وممارســة الرياضــة ،وتفاعلــه
االجتماعــي ،وطبيعــة عملــه الوظيفيــة ،وتماســكه النفســي
والعقلــي ،وحالتــه االقتصاديــة ،وايمانــه وممارســته للشــعائر
الدينيــة المتنوعــة .ضلــع الســلوك والممارســة والنمــط
المعيشــي هــو الضلــع االكثــر مرونــة مــن حيــث التحكــم بــه،
وتغييــره وتشــكيله حســب الحاجــة والطلــب .وبالعــودة
الــى ضلــع الجينــوم وهــو الضلــع االكثــر صالبــة وانعــدام
التحكــم بــه ،يمكــن القــول بــأن الجينــوم البشــري ،وعلــى
الرغــم مــن المســاحة الكبيــرة فــي تطابقــه وتشــابهه بيــن
البشــر ( ،)%99يظــل الجــزء اليســير المختلــف منــه هــو
المســؤول عــن تنــوع اشــكال البشــر واطوالهــم ،ولــون
بشــرتهم ،وعيونهــم وغيرهــا مــن الخصائــص الشــكلية
للبشــر .كمــا ان التنــوع هــذا يطــال أيضــا مــدى صحتهــم
وقابليتهــم لالصابــة باالمــراض المختلفــة .وطبقــا لتنــوع
الجينــوم البشــري فهنــاك قابليــات مختلفــة مــن شــخص
إلــى شــخص ـ حســب بصمتــه الوراثيــة ـ لمــدى اصابتــه
بمــرض مــا مــن عدمــه .فهنــاك جينومــات لها قابليــة لالصابة
بامــراض الســرطان ،واخــرى بأمــراض القلــب والشــرايين،
أو بمــرض الســكري ،أو الشــيخوخة المبكــرة ،أو اإلصابــة
باألمــراض العقليــة والعصبيــة وغيرهــا مــن األمــراض

المزمنــة (غيــر الســارية) .كمــا ان هنــاك جينومــات اكثــر
اســتعدادا ألن تخلــو مــن االمــراض المزمنــة مــن غيرهــا.
وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة الدامغــة ،يظــل دور البيئــة
المحيطــة باالنســان ،وســلوكه ونمــط حياتــه اليومــي
اإلرادي محــدد مهــم جــدا للصحــة والمــرض .فعلــى الرغــم
مــن صالبــة وتماســك الجينــوم البشــرى علــى المســتوى
الجزيئــى والحيــوي البيولوجــي إال انــه يتصــف بالمرونــة
العاليــة فــي مقاومــة االمــراض الناتجــة عــن ضغــط البيئــة
غيــر الصحيــة ،واألنمــاط الســلوكية اليوميــة الخاطئــة.
وبنــاء عليــه ،فالطــب المنظومــي ومــا توفــره لــه التقنيــات
الحديثــة المتقدمــة ،يمكــن لــه تجميــع وتحليــل شــبكات
البيانــات المعقــدة الناتجــة عــن التفاعــل اللحظــي بيــن
هــذه األضــاع الثالثــة مســتصحبا البعــد الزمنــي والمكانــي،
للوصــول إلــى رســم خارطــة عــاج وتوصيــات تتوقــع وتتنبــأ
بقابليــة حــدوث المــرض مــن عدمــه ،وبالتالــي اعتمــاد النهــج
االســتباقي فــي العــاج.

شكل  :1-مثلت الصحة والمرض

محددات الصحة
يوضــح الرســم أدنــاه (شــكل  ،)2-ان اهــم محــددات
الصحــة البشــرية هــو نمــط وســلوك حياة الشــخص ((%51
متبوعــا بالبصمــة الوراثيــة ( ،)%20ثــم البيئــة المحيطــه
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بــه ( )%19ســواء بســواء ،بينمــا تعتبــر خدمــات الرعايــة
الصحيــة المتنوعــة هــي االقــل تأثيــرا فــي تحديــد الصحــة
العامــة لإلنســان (  .)%10هــذه النتيجــة يجــب ان تلفــت
انتباهنــا إلــى أن االســتثمار فــي صحــة االنســان يجــب ان
يصــرف وبقــوة نحــو تحســين نمــط حيــاة الفــرد (الســلوك
اليومــي) ،مــع ايجــاد بيئــة صديقــة لــه دون اهمــال تحســين
قطــاع الرعايــة الصحيــة لتقديــم خدمــات أفضــل تهتــم
غالبــا بممارســة الطــب التفاعلــي لعــاج األمــراض الســارية
أو الحــوادث التــي تتطلــب تدخــا جراحيــا .وبمــا أن البصمــة
الوراثيــة اليمكــن التحكــم او العبــث بهــا ،وبمــا أن الضلــع
الثالــث (نمــط الحيــاة) ،هــو الضلــع األكثــر تحكمــا فيــه ،مــع
تحكــم أقــل فــي ضلــع البيئــة ،فيجــب ان تصــرف وتســتثمر
جهــود البحــث العلمــي فيهمــا ـ أي ضلعــي البيئــة ونمــط
الحيــاة ،وذلــك بالعمــل اليجــاد نمــط حيــاة نموذجــي يمكــن
االحتــذاء بــه ،للتخفيــف مــن التوتــر الضاغــط علــى الشــبكة
المعقــدة للجينــوم الناتــج مــن االنمــاط الســلوكية الحياتيــة
الخاطئــة أو بيئــات غيــر صحيــة قــد تســبب فــي اضطرابهــاـ
أي شــبكة الجينــوم ـ ومــن ثــم انحرافهــا نحــو تمظهــر
األمــراض المختلفــة.

شكل  :2-محددات الصحة
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(Source :http//:epi-cafe.blogspot.com/2009/09/
)social-determinants-of-health.html

الطــب المنظومــي ( )Medicine Systemsكمفهــوم
جديــد للرعايــة الصحيــة
الطــب المنظومــي يعــرف علــى انــه النظــام الصحــي الموجــه
نحــو الفــرد (الســليم/المصاب) بتطبيــق البحــث الطبــي
والممارســة الطبيــة الســريرية ســواء بســواء ،وذلــك
بدمــج تخصصــات متعــددة بمــا فــي ذلــك الرياضيــات،
وعلــوم الكمبيوتــر ،وتحليــل البيانــات ،وعلــم األحيــاء،
فضــا عــن الطــب الســريري ،ومبــادئ أخالقيــات المهنــة،
والقضايــا االجتماعيــة .إن التقييــم والتحليــل الشــاملين
لشــبكة المعلومــات المعقــدة والمتداخلــة المحيطــة
بالفــرد (المصاب/الســليم) وعلــى عــدة مســتويات مكانيــة
وزمانيــة التــي يتيحهــا الطــب المنظومــي ســوف ترســخ
وتمكــن مــن وضــع نهــج عالجــي أكثــر تنبؤيــة ،ووقائيــة،
وشــخصية (دقيــق) ،وتشــاركية ،وهــو مــا اصطلــح علــى
تسـ�ميته بطـ�ب Predictive, Preven�( P4 Medicine
 .)tive, Personalized, Participatoryومــن شــأن
التقــدم الهائــل والملحــوظ فــي التكنولوجيــا الحيويــة فــي
العقديــن االخيريــن ،الــذي يســخره نظــام الطــب المنظومي،
أن يتيــح الممارســة الطبيــة والرعايــة الصحيــة إلدارة صحــة
الشــخص  ،بــدال مــن إدارة مــرض المريــض .فمــن خــال
تطبيــق األدوات الحســابية والرياضيــة الجديــدة لتحليــل
وفهــم اكثــر دقــة لشــبكة المعلومــات المعقــدة المحيطــة
بالشــخص (المريض/الســليم) للممارســة الطبيــة،
يمكننــا االنتقــال مــن أســلوب رد الفعــل (الطــب التفاعلــي)
إلــى ترســيخ مفهــوم الطــب الوقائــي (االســتباقي) ليكــون
هــذا النهــج  -إلــى حــد كبيــر -أكثــر تركيــزا علــى العافيــة/
الصحــة (بــدال مــن المــرض) وأكثــر فعاليــة مــن حيــث
التكلفــة .فمــن المتوقــع ان يكــون االســتثمار فــي قطــاع
الرعايــة الصحيــة فــي العقــود القادمــة فــي النــاس األصحــاء
بــدال مــن المرضــى .وهــذا االســلوب او النهــج الحديــث
لتطبيــق آليــات الطــب المنظومــي ليــس تحديــا صغيــرا ،بــل

هنــاك عقبــات كبيــرة يجــب التغلــب عليهــا ،علــى رأس
أولوياتهــا هــو تغييــر ممارســات العمــل الطبــي والرعايــة
الصحيــة القديمــة والمتجــذرة علــى مــدى عقــود ،وذلــك
بتطويــر وتوفيــر البنيــة التحتيــة التقنيــة الحديثــة الالزمــة،
باالضافــة العتمــاد العمــل التشــاركي متعــدد التخصصــات.
بيــد أن الفوائــد الهامــة المتوخــاة مــن اعتمــاد ممارســة
الطــب المنظومــي هــي كالتالــي:
التنبــؤ والوقايــة :بــدأ يــدرك الباحثــون والخبــراء علــى
نحــو متزايــد أن الجســم البشــري ال يمكــن تقســيمه إلــى
مكونــات مســتقلة ،ولكــن بــدال مــن ذلــك ،فالجينــات
والبروتينــات والخاليــا واألعضــاء المختلفــة ذات األدوار
التخصصيــة الدقيقــة تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض مــن
خــال منظومــات شــبكية متداخلــة ومعقــدة ،يضــاف إليهــا
تأثيــر البيئــة المحيطــة بهــا بشــبكاتها ـ أيضــا المعقــدة ـ التــي
يمكــن لهــا أن تختلــف وتتنــوع مــع مــرور الوقــت وتغيــر
المــكان .فالطــب المنظومــي يهــدف باألســاس إلــى تســليط
الضــوء مــن زوايــا مختلفــة علــى هــذه التفاعــات الشــبكية
مــن خــال دمــج البيانــات مــن مختلــف التخصصــات فــي
النمــاذج البيولوجيــة مســتعينة بقــوة علــوم الكمبيوتــر،
والرياضيــات واللوغاريتمــات ،لفهــم اكثــر شــمولية
ودقــة للصحــة والمــرض .ويمكــن لهــذه النمــاذج ،علــى
ســبيل المثــال ،أن تســاعد فــي الكشــف عــن المــرض
فــي مراحــل مبكــرة ،عندهــا يكــون مــن األســهل واألقــل
كلفــة العــاج بفعاليــة ،والحــد مــن ردود الفعــل الســلبية
للعقاقيــر واألدويــة عــن طريــق تقييــم مبكــر أكثــر فعاليــة
لالســتجابة الدقيقــة للعــاج (الطــب الشــخصي) .وبالقيــام
بذلــك ،يتحــول مفهــوم الرعايــة الصحيــة مــن اســلوب رد
الفعــل إلــى الوقايــة ،ومــن مفهــوم المــرض إلــى مفهــوم
الصحــة والعافيــة.
الشــخصنة :غالبــا مــا يعتمــد األطبــاء الســريريون علــى
مجموعــة واســعة مــن العوامــل المهمــة عنــد النظــر فــي
وصــف العــاج للمريــض ،منهــا علــى ســبيل المثــال :التاريــخ
الطبــي للمريــض ،البيئــة المحيطــة بــه ،العمــر ،والجنــس،،

إلــخ .إال أن بــروز علــم الجينــوم وتراكــم وتوفــر العديــد مــن
البيانــات البيولوجيــة والجزيئيــة المكثفــة – علــى مســتوى
الجينــوم وفــوق الجينــوم ،وكذلــك علــى مســتوى الخاليــا
واالنســجة واالعضــاء باالضافــة للبيئة المحيطة بالشــخص،
والمعلومــات الخاصــة بســلوك حياتــه ـ بتسلســل زمنــي
متعــدد األبعــاد طوليــا وعرضيــا ،ودمجهــا فــي نهــج الطــب
المنظومــي الجديــد ،تمكــن اآلن مــن التعــرف علــى التعابيــر
الجينيــة (البصمــة البيولوجيــة) الخاصــة بالشــخص
(المريض/الســليم) ،للنظــر فيهــا عنــد وضــع خطــط
للعــاج .فاســتخدام التقنيــات الجزيئيــة والتشــخيصية
الجديــدة للتعــرف علــى البصمــة الوراثيــة والعالمــات
الحيويــة لألمــراض يفتــح مســارات جديــدة لمطابقــة كل
مريــض مــع نظــام العــاج المالئــم لــه (شــخصنة العــاج)
الــذي بالضــرورة يفضــي إلــى أفضــل النتائــج المرجــوة.
المشــاركة :حاليــا فــي منهجيــة الطــب التقليــدي التفاعلــي،
ينظــر إلــى أو يعتبرالمريــض شــخص تابــع مأمــور وخاضــع
لــرأي األطبــاء المعالجيــن دون أن يســمح لــه أو يعطــى
الفرصــة الكافيــة للمشــاركة فــي رســم خارطــة العــاج
الموصوفــه لــه .إال ان هــذا المفهــوم تغيــر جذريــا مــع تطبيــق
آليــات الطــب المنظومــي الحديث .فالطــب المنظومي يجمع
جميــع الخبــرات مــن التخصصــات الطبيــة وغيــر الطبيــة
المختلفــة بمــا فيهــم المرضــى والممارســين الطبييــن،
وخبــراء الحواســيب ،وصنــاع السياســات ،والصناعــة،
والباحثيــن مــن التخصصــات المختلفــة .وبذلــك يعتمــد
الطــب المنظومــي باألســاس علــى التعــاون والمشــاركة،
بهــدف تمكيــن األفــراد (المرضــى) مــن أن يصبحــوا مــدراء
مشــاركين اســتباقيين لصحتهــم ورفاههــم ،عــاوة علــى
ترســيخ الثقــة والمعرفــة واألدوات الالزمــة إلدارة وتبــادل
بياناتهــم الصحيــة.
استراتيجية تطبيق الطب المنظومي
يمكــن تحديــد عــدة مجــاالت رئيســية تســاعد فــي تطبيــق
اســتراتجية الطــب المنظومــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط التاليــة:
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 .1تحسين تصاميم ابحاث التجارب السريرية.
 .2اعتماد المنهجية وتطوير التكنولوجيا.
 .3توليــد وتجميــع شــبكة البيانــات المعقــدة والمتنوعــه.4.
بنــاء البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة.
 .5اعتماد نهج الطب الشخصي (الدقيق).
 .6التنسيق والعمل مع القطاع الصناعي.
 .7االهتمام بالقضايا األخالقية والتنظيمية.
 .8اعتمــاد التدريــب والتوعيــة متعــدد التخصصــات للكــوادر
الطبيــة والطبيــة المســاعدة.
 .9بنــاء وتشــجيع شــبكات التواصــل المجتمعــي لنشــر
وزيــادة الوعــي بمفهــوم الطــب المنظومــي.
 -10تكامــل وتظافــر الجهــود الوطنيــة والدوليــة لتطبيــق
اســتراتيجية الطــب المنظومــي.
توصيات
 .1ان يعمــل االطبــاء و مقدمــي الرعايــة الصحيــة مــن خــال
وســائل االعــام علــى زيــادة وعــي النــاس وتثقيفهــم
حــول فوائــد الطــب االمنظومــي واآلثــار االيجابيــة لــه.
 .2لتبنــي مفهــوم الطــب المنظومــي فــي الرعايــة الصحيــة،
يجــب ان تتظافــر جميــع جهــود التخصصــات العلميــة
المتنوعــة للعمــل ســواء بســواء.
 .3العمــل علــى إنشــاء بنــك حيــوي وطنــي لتوفيــر المــوارد
الحيويــة إلجــراء البحــوث المتميــزة فــي مجــال الطــب
المنظومــي.
 .4ان يعمــل خبــراء الحواســيب ومطــوري البرمجيــات
بشــكل وثيــق مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة لتحديــد
آليــات دمــج المعلومــات الجينيــة الوراثيــة لألفــراد فــي
نظــم الســجالت الطبيــة الســريرية للمســاعدة فــي
دعــم اتخــاذ النهــج العالجــي الصحيــح.
 .5تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لتجميــع وتحليل شــبكات
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المعلومــات المعقــدة لعلــوم الجينــوم والبيئــة الخاصــة
باألفــراد وفــق معاييــر محــددة كــي تســاعد قطــاع
الرعايــة الصحيــة فــي اتخــاذ القــرار العالجــي الصحيــح.
 .6األطبــاء بحاجــة إلــى تحســين معرفتهــم بعلــم الجينــوم
حتــى يتمكنــوا مــن ترتيــب االختبــارات الجينيــة
والتحليــات الجينيــة الســليمة ،وفهــم النتائــج مــن
االختبــارات الجينيــة والتحليــل الجينــي ،للمســاعدة فــي
شــخصنة خيــارات العــاج لــكل مريــض.
 .7تطويــر مناهــج التعليــم الجامعــي والعالــي والبحــوث
األساســية والســريرية ،وتطويــر البرمجيــات ،وبنــاء
السياســات إلزالــة العوائــق المتعلقــة ببيانــات الجينــوم
الشــخصية وتطبيقاتهــا فــي مجــال الرعايــة الســريرية.
 .8ان يعــي صانعــو السياســات/القرار اآلثــار المترتبــة علــى
تطبيــق واســتخدام البيانــات والمعلومــات الجينيــة
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ،كــي يتمكنــوا مــن وضــع
السياســات والقوانيــن واللوائــح لحمايــة أمــن األفــراد،
وخصوصيتهــم ،ومســاعدتهم علــى تجنــب العواقــب
الســيئة المحتملــة اجتماعيــا ،واخالقيــا ،وقانونيــا.
الخاتمة
كمــا أســلفنا ،فمنــذ نشــر النســخة األولــى مــن مشــروع
الجينــوم البشــري منــذ عقديــن تقريبــا ،كرســت جهــود
كبيــرة مــن قبــل المجتمــع العلمــي العالمــي إلزالــة الغمــوض
عــن المســببات المرضيــة الجينيــة لألمــراض ،وترســيخ
مفهــوم الطــب االســتباقي الدقيــق ،لتبــدأ المرحلــة نحــو
تغييــر المفهــوم القديــم للطــب التقليــدي التفاعلــي ليتوجــه
العالــم قدمــا نحــو ترســيخ مفهــوم الطــب المنظومــي
المرتكــز اساســا علــى تحليــل الكــم الهائــل مــن البيانــات
والمعلومــات الغزيــرة المحيطــة باإلنســان (جينيــا ،بيئيــا،
ســلوكيا) ،والتــي تلعــب دورا مهمــا فــي تحديــد صحتــه
ومرضــه .وقــد تــم التوصــل إلــى هــذه اإلنجــازات الضخمــة
بفضــل البحــوث الطبيــة الحيويــة التــي اجريــت علــى
بالييــن مــن العينــات الحيويــة التــي تديرهــا وتشــرف عليهــا
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 غيــر-  باإلضافــة إلــى التوعيــة،البنــوك الحيويــة المختلفــة
، والتواصــل، والبحــوث،المســبوقة ـ فــي مجــال التعليــم
والثقــة المتبادلــة بيــن االكادمييــن والباحثيــن والخبــراء
 وقــد ســبق إنشــاء مثــل هــذه الشــبكة.واالطبــاء وغيرهــم
 واعــداد، توســيع مســاحة الوعــي،الدوليــة مــن التواصــل
 لتعزيــز مفهــوم، وورش عمــل متخصصــة،برامــج شــاملة
، ومــع ذلــك.التحــول نحــو الرعايــة الصحيــة الشــخصية
كشــفت هــذه المرحلــة االنتقاليــة عــن مســتويات غيــر
متوقعــة مــن التعقيــد الجينومــي الــذي يتطلــب بــذل مزيــد
مــن الجهــود التعاونيــة الدوليــة اإلضافيــة إلــى جانــب حمــات
 لقــد صممــت هــذه الورقــة العلميــة لملــئ.التوعيــة األوســع
 وتحديــدا فــي،هــذه الفجــوة فــي الوعــي فــي هــذه المنطقــة
 مــن خــال تســليط الضــوء،المملكــة العربيــة الســعودية
نحــو أهميــة اســتحداث برامــج توعويــة وتعليميــة مصممــة
 ولمقدمــي الرعايــة الصحيــة،خصيصــا لصنــاع القــرار
لتعريفهــم بأهميــة تقنيــات علــم الجينــوم ونطاقاتهــا
 كخطــوة كبــرى لتمكينهــم،فــي التطبيقــات الســريرية
،مــن االنضمــام إلــى حركــة الطــب المنظومــي الدوليــة
مســتهدفة تعزيــز نظــام الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة
.2030 العربيــة الســعودية بمــا يتوافــق مــع رؤيــة
المراجع
The CASyM roadmap: Implementation of Systems Medicine across Europe, version 1.0
(2014)
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آليات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات السعودية لتحقيق رؤية المملكة
2030
د /تامر محمد عبد الغنى إبراهيم
استاذ مساعد بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان -مصر
استاذ مشارك بإدارة تطوير الشراكة المجتمعية جامعة الملك فيصل – السعودية

مقدمة:
تعــد الشــراكة المجتمعيــة فــي التعليــم ضــرورة حتميــة
يجــب أن نهتــم بهــا لكــي نحقــق أهدافنــا وطموحاتنــا
ونشــبع احتياجاتنــا ،وفــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030
ومحاورهــا الثــاث المجتمــع الحيــوي ،واالقتصــاد المزدهــر،
والوطــن الطمــوح ،ولتحقيــق التكامــل والتنســيق بيــن
هــذه المحــاور الثــاث فــا بــد مــن التركيــز علــى الشــراكة
المجتمعيــة فــي التعليــم لتحقيــق تلــك المحــاور.
فالشــراكة المجتمعيــة بالجامعــات ليســت عمليــة
بســيطة بــل تتضمــن خطــوات وآليــات تتســم بالشــمولية
والمرونــة الكافيــة لقبــول مبــدأ تقاســم المســئولية مــع
منظمــات المجتمــع  ،فهــي إحــدى اآلليــات التــي تعكــس
عمليــة إعــادة صياغــة العالقــات بيــن جميــع المعنييــن
بالعمليــة التعليميــة  ،وهــى رؤيــة جديــدة لتوزيــع األدوار بيــن
المؤسســات التعليميــة وبيــن أفــراد منظمــات المجتمــع ،
لذلــك فهــي ركيزة أساســية لتحقيــق رؤية المملكــة ،2030
وقــد بــدأت الجامعــات الســعودية فــي إدراك مســئولياتها
لتحقيــق التكامــل بيــن الجامعــة والمجتمــع وذلــك مــن
خــال اســتثمار وظائفهــا الثــاث التدريــس والبحــث العلمــي
وخدمــة المجتمــع مــن اجــل تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
لذلــك فســوف تركــز هــذه الورقــة علــى عــرض أساســيات
الشــراكة المجتمعيــة بالجامعــات الســعودية  ،وجــودة
الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات الســعودية فــي
إطــار رؤيــة المملكــة  ، 2030وعــرض تحليلــي للخطــط
االســتراتيجية للجامعــات الســعودية وفــق رؤيــة المملكــة
 ،2030ومصفوفــة العالقــة التشــابكية بيــن محــاور رؤيــة
المملكــة  2030ومعاييــر االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي
للجامعــات الســعودية  ،والخطــة االســتراتيجية للتعليــم

آفــاق  ،وكيفيــة االســتفادة مــن وظائــف الجامعــة الثــاث«
التعليــم  ،البحــث العلمــي  ،خدمــة المجتمــع» لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  ، 2030وســوف تختتــم الورقــة بطــرح آليــات
لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  2030لتكــون بمثابــة دليــل تســتعين بــه
كافــة الجامعــات لتحقيــق األدوار التكامليــة بينهــا لتحقيــق
رؤيــة المملكــة .2030
أو ًال :المنطلقات النظرية للورقة العلمية:
نظريــه األنســاق االيكولوجيــة (منظــور النســق
االيكولوجــي) مــن التطــورات الحديثــة فــي دراســة
المنظمــات هــو النظــر إليهــا كنســق حيــث ان مفهــوم
النســق مبنــى علــى فكــرة التفاعــل بيــن وحدتيــن أو أكثــر
وفــى إطــار علــم االجتمــاع فــإن هــذه الوحــدات قــد تكــون
اشــخاص ،جماعــات ،منظمــات ،مجتمعــات ،فنظريــة
األنســاق االيكولوجيــة ،تركــز علــى التفاعــل واالعتمــاد
والتأثيــرات المتبادلــة بيــن الشــخص والبيئــة ،فــأي تغييــر فــي
أي منهمــا ســواء كان ايجابيــً أو ســلبيًا يؤثــر ويتأثــر باألخــر.
وقــد زاد االهتمــام باســتخدام نظريــة األنســاق
االيكولوجيــة لفهــم التفاعــات المختلفــة بيــن النــاس
وبيئاتهــم االجتماعيــة ومعرفــة العوامــل الداخليــة
والخارجيــة المؤثــرة علــى ســلوكهم وخاصــة فــي
الســنوات األخيــرة ،حيــث تركــز هــذه النظريــة ال علــى
اإلنســان وحــل مشــكالته فقــط وال علــى األنســاق البيئيــة
وإصالحهــا لمواجهــة حاجــات اإلنســان بفاعليــة أكثــر
ولكنهــا تركــز عليهمــا معــً وعلــى العالقــة بينهمــا فــي
نفــس الوقــت ،وبشــكل مبســط يمكــن أن نلخــص أهــم
مفاهيــم نظريــة النســق االيكولوجــي علــى النحــو التالــي:
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التعاون .Cooperation
يركــز هــذا المفهــوم علــى الحقيقــة القائلــة بــان مجمــوع
األجــزاء يكــون أكثــر مــن الــكل ،فــإذا أدت كل األنســاق
الصغــرى أو األنســاق الفرعيــة للكائــن اإلنســاني وظيفتهــا
فــي اتســاق وتتابــع فإنهــا ســوف تنتــج نســقًا أكبــر يكــون
قــوة وأهميــة مــن عمــل مجموعــة هــذه األنســاق بشــكل
منفصــل ،وعندمــا يعمــل النســق ككل بشــكل متكامــل
فيمكــن القــول بأنــه قــد حقــق التعــاون ،ويالحــظ فــي ذلــك
أن التعــاون شــيء أساســي لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة
بيــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع لتحقيــق رؤيــة
المملكــة .2030
األنساق المفتوحة واألنساق المغلقة
.Open and Closed Systems
تــؤدي الحــدود دورًا مهمــً فــي تحديــد مــدى انفتــاح النســق
أو انغالقــه ،فاألنســاق التــي تســمح حدودهــا بتبــادل
المدخــات والمخرجــات مــع األنســاق األخــرى الموجــودة
فــي البيئــة تعــد أنســاقًا منفتحــة ،أمــا األنســاق التــي ال
تســمح حدودهــا بذلــك فهــي انســاق مغلقــة ،ويالحــظ فــي
ذلــك أن الجامعــات تتعامــل مــع مؤسســات المجتمــع فــي
حــدود والعكــس صحيــح.
حالة االستقرار .Steady State
يعــد هــذا المفهــوم مــن المفاهيــم المهمــة للنظريــة حيــث
ال يقصــد بجمــود النســق  staticولكــن يشــير إلــى ســعي
النســق وتحركــه المنظــم نحــو تحقيــق أهدافــه مــع
المحافظــة علــى قــدر مناســب مــن التنظيــم واالســتقرار،
ويالحــظ فــي ذلــك أن الجامعــة تســعى الــى اشــباع
احتياجــات المجتمــع المحيــط بهــا وذلــك مــن خــال
وظيفتهــا الثالثــة اال وهــي خدمــة المجتمــع.
التوافق بين الشخص والبيئة
.Person\ Environment Fit
يعــد مفهــوم التوافــق بيــن الشــخص والبيئــة أو مفهــوم
شــخص فــي بيئــة مــن أهــم المفاهيــم المحوريــة التــي
تتضمنهــا نظريــة األنســاق االيكولوجيــة ،والــذي يعكــس
طبيعــة العالقــة بينهمــا والتــي تتمثــل فــي التعامــات
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 Transactionsأو التفاعــات بيــن اإلنســان وبيئتــه،
ويالحــظ فــي ذلــك أن معظــم الجامعــات يســعون الــى
تكويــن عالقــات مــع المجتمــع المحيــط بهــم وذلــك مــن
اجــل تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة وخدمــة المجتمــع.
مبررات استخدام النظرية في الورقة العلمية:
تقــدم النظريــة مجموعــة مــن المفاهيــم التــي تســاعد علــى
فهــم وتحليــل كيفيــة تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
تتيــح النظريــة فرصــه التعامــل مــع معلومــات كثيــرة عــن
انســاق التعامــل المحققــة لرؤيــة المملكــة مــن خــال
محاورهــا الثــاث (المجتمــع الحيــوي ،االقتصــاد المزدهــر،
الوطــن الطمــوح) مــع تنظيــم وترتيــب هــذه المعلومــات،
حيــث تتيــح هــذه المعلومــات الوصــول إلــى العديــد مــن
العوامــل المحققــة لرؤيــة المملكــة .2030
تهتــم النظريــة بتحســين التعامــات والعالقــات بيــن النــاس
وبيئتهــم وهــذا يتفــق مــع الورقــة حيــث تهتــم بوضــع آليــات
لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات لتحقيــق
رؤيــة المملكــة .2030
تهتــم النظريــة بالتعــاون بيــن األنســاق وهــذا مــا تســعى
إليــه الورقــة حيــث تهتــم بالتعــاون بيــن أنســاق التعامــل
لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات لتحقيــق
رؤيــة المملكــة .2030
وبنــاء علــى ذلــك يمكــن النظر الــى الجامعة على انها نســق
مفتــوح يســعى لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030بواســطة
الشــراكة المجتمعيــة مــع مؤسســات المجتمــع.
-2النماذج :النموذج التبادلي:
واعتمــد هــذا النمــوذج فــي صياغتــه علــى نظريــة األنســاق
االجتماعيــة ،ونظريــه المجــال المعرفــي ،ويهــدف النمــوذج
إلــى التركيــز علــى أهميــة االتصــال يبــن كل مــن (الفــرد،
والجماعــة ،والمجتمــع) مــن أجــل تحقيــق الــذات وتبــادل
المنفعــة ،كمــا يهــدف النمــوذج أيضــً إلــى إمدادنــا بالخبــرة
فــي عمليــات حــل المشــكلة مــع اآلخريــن ،وكذلــك
الفهــم والمشــاركة فــي إدراك المشــكلة وكيفيــة
إدارتهــا ،كمــا يركــز هــذا النمــوذج علــى أن هنــاك عالقــة
عضويــة ومتكاملــة بيــن الفــرد ومجتمعــه والعالقــة بيــن

الفــرد ومجتمعــه توصــف بأنهــا عالقــة تعايشــيه ذات أهميــة
حيويــة بالنســبة للطرفيــن.

رؤيــة المملكــة  2030وذلــك مــن خــال قنــوات رســمية
متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن (شــراكة مجتمعيــة).

مكونات النموذج التبادلي:

ثانيًا :المفاهيم:

يعتمــد النمــوذج التبادلــي علــى عمليــة التفاعــل والتــي
تســتمر لفتــرة طويلــة باســتمرار أهــداف عمليــة التفاعــل.
يرتبــط النمــوذج التبادلــي بضــرورة تحديــد أنــواع العالقــات
التــي تكونــت داخــل عمليــة التفاعــل ،وقــد تكــون هــذه
العالقــات رســمية أو غيــر رســمية ،ولكنهــا تظهــر بصفــه
خاصــة نتيجــة وجــود العمليــة التبادليــة بين أنســاق التعامل.
مــن المكونــات األساســية للنمــوذج التبادلــي األهــداف
األساســية والمصلحــة المشــتركة ألنســاق التعامــل،
حيــث إن التبادليــة تعــد مــن العمليــات المؤثــرة فــي توجيــه
أنســاق التعامــل نحــو تحقيــق الهــدف ،أو قــد يــؤدى الهــدف
نحــو توجيــه العمليــة التبادليــة مــن خــال أنســاق التعامــل.
يرتبــط النمــوذج التبادلــي باإلطــار التنظيمــي الوظيفــي
ألنســاق التعامــل ،حيــث يتــم فــي إطــار هــذا التنظيــم
الوظيفــي تحقيــق التبادليــة بيــن أنســاق التعامــل.
ترتكــز التبادليــة علــى تحقيــق اإلشــباعات الخاصــة بأنســاق
التعامــل ،ويتحقــق ذلــك مــن خــال إتاحــة الفرصــة لــكل
نســق مــن أنســاق التعامــل للمشــاركة فــي العمليــة
التبادليــة.
مبررات استخدام النموذج في الورقة العلمية:
يركــز النمــوذج التبادلــي علــى الجامعــة مــن ناحيــة
والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى ويعــد ذلــك محــور أساســا
لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
يهــدف النمــوذج التبادلــي إلــى تدعيــم التبــادل بيــن الجامعات
ومؤسســات المجتمــع وذلــك مــن أجــل تحقيــق لتحقيــق
رؤيــة المملكــة .2030
يركــز النمــوذج علــى التبادليــة ولكــي نحقــق رؤيــة المملكــة
 2030البــد مــن االهتمــام بالعمليــة التبادليــة بيــن الجامعــة
ومؤسســات المجتمــع.
وبنــاء علــى ذلــك :تعــد عمليــة التبــادل عمليــة ثنائيــة االتجــاه
بيــن الجامعــات ومؤسســات المجتمــع هدفهــا تحقيــق

-1مفهوم الشراكة المجتمعية.

يقــال :شــاركه أي كان شــريكه ،وأشــركه فــي امــره:
أدخلــه فيــه ،واشــتراك الرجــان :أي كان كل منهمــا
شــريك االخــر ،والشــريك :تعنــي المشــارك غيــره فــي
تجــارة ونحوهــا.
وتعنــي الشــراكة المجتمعيــة – اصطالحيــً – تظافــر جهــود
الحكومــة مــع القطــاع الخــاص واالهلــي والخيــري فــي
مواجهــة أي مشــكلة ،وفــى تحديــث الخبــرات وتطورهــا
وتقويــة ادوار جميــع االطــراف المشــاركة ،وذلــك مــن
خــال التبــادل فــي اآلراء واالفــكار والخبــرات وتكاملهــا
وفــى المــوارد واالمكانــات المتاحــة لــدى الشــركاء وتعويضًا
لجوانــب القصــور بيــن هــؤالء الشــركاء.
وهنــاك مــن عرفهــا علــى انهــا “ الخدمــات التعليميــة
والتدريبيــة التــي تقدمهــا الجامعــات لألفــراد وقطاعــات
مختلفــة مــن المجتمــع المحلــي مــن غيــر طالبهــا مــن خــال
تنظيــم معيــن.
ويقصــد بالشــراكة المجتمعيــة – هنا-مشــاركة
الجامعــة مــن خــال وظائفهــا الثــاث (التدريــس ،البحــث
العلمــي ،خدمــة المجتمــع) لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية .2030
مفهوم الجامعة:
هــي المؤسســة التــي تقــوم بصــورة رئيســية لتوفيــر تعليــم
متقــدم االشــخاص علــى درجــة مــن النضــج ويتصفــون
بالقــدرة ،الفعليــة واالســتعداد النفســي علــى متابعــة
دراســات متخصصــة فــي مجــال أو أكثــر مــن مجــاالت
المعرفــة.
وهنــاك مــن عرفهــا علــى انهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن
العلمــاء وهبــوا أنفســهم لحــب العلــم والمعرفــة يســعون
اليهــا ويبحثــون عنهــا وينظــرون الــى الحيــاة ومشــكالتها
نظــرة شــمولية متكاملــة.
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ويقصــد بالجامعــة –هنا-توظيــف وظائــف الجامعــة الثــاث
(التدريــس ،البحــث العلمــي ،خدمــة المجتمــع) لتحقيــق
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية .2030
ثالثــً :المبــادئ األساســية التــي تراعيهــا الشــراكة
المجتمعيــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
● طبيعة المجتمع وحاجاته.
● طبيعة العالم الحالي وتغيراته.
● طبيعة اإلنسان وحاجاته.
● طبيعة الحقائق والقيم.
رابعــً :أهميــة اســتخدام الشــراكة المجتمعيــة فــي
الجامعــات لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
● تحقق التكامل بين الجامعة والمجتمع.
● تساهم في تنمية المواهب ورعايتها.
● تهتم بإعداد جيل قادرا على المنافسة العالمية.
● تساهم في إنجاح أهداف محاور رؤية المملكة الثالث.
● تنمى لدى الطالب روح العطاء وحب العمل التطوعي.
● توفــر إحســاس قــوى عنــد الطــاب باالنتمــاء للوطــن
والجامعــة.
تحقــق مؤشــرات المعيــار الحــادي عشــر بمعاييــر االعتمــاد
البرامجــي والمؤسســي.
تحقــق مؤشــرات برامــج خطــة آفــاق وخصوصــً برنامــج
(التواصــل مــع المــدارس الثانويــة).
خامســً :جــودة الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات
الســعودية فــي إطــار رؤيــة المملكــة .0302
هنــاك مجموعــة مــن المبــررات التــي جعلــت الجامعــات
الســعودية تركــز علــى أهميــة اســتخدام الشــراكة
المجتمعيــة مــن خــال وظائفهــا الثــاث ولكــي تحقــق
جــودة الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات الســعودية
فــي إطــار رؤيــة المملكــة  2030البــد وان تهتــم الجامعــات
الســعودية فــي خططــا االســتراتيجية والتشــغيلية بــأن
تكــون ممارســات ومبــادرات ومشــاريع محــور خدمــة
المجتمــع وفــق مــا يلــي:
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الخطــة االســتراتيجية للتعليــم الجامعــي «آفــاق «:
وهــي خطــة اســتراتيجية طويلــة المــدى للتعليــم الجامعــي
لمــدة خمــس وعشــرين ســنة ،تحــدد رؤيتــه ورســالته،
واحتياجاتــه ،وأنماطــه ،ونوعيــة مخرجاتــه ،وأســاليب
تمويلــه ،باإلضافــة إلــى تطويــر خطــة تنفيذيــة تفصيليــة
للســنوات الخمــس األولــى ،هــذا إضافــة إلــى وضــع آليــة لتبنــي
أســاليب التخطيــط االســتراتيجي فــي مؤسســات التعليــم
الجامعــي ،وقــد جــاءت فــي مجموعــة مــن البرامــج التــي
تهتــم بطــاب المــدارس منهــا البرنامــج ( )15والــذي يهتــم
بالتواصــل مــع المــدارس الثانويــة وهــذا يتفــق مــع محــاور
رويــة المملكــة 2030بصفــة عامــة والمحــور األول بصفــة
خاصــة اال وهــو المجتمــع الحيــوي.
معاييــر االعتمــاد البرامجــي والمؤسســي للجامعــات:
حــددت الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي
مجموعــة مــن المعاييــر التــي تســاعد المؤسســات علــى
تحقيــق االعتمــاد البرامجــي او المؤسســي لهــا ويعــد
المعيــار الحــادي عشــر (عالقــات المؤسســة التعليميــة
بالمجتمــع) هــو المعيــار الــذي يهتــم بالمجتمــع وهــذا يتفــق
مــع رؤيــة المملكــة .2030
برنامــج التحــول الوطنــي :برنامــج يســاهم فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة  2030ويهــدف إلــى تطويــر العمــل الحكومــي
وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحقيــق الرؤيــة،
واســتيعاب طموحاتهــا ومتطلباتهــا وهنــاك ثمانيــة أهــداف
خاصــة بــوزارة التعليــم البــد مــن االهتمــام بهــا.
وبنــاء علــى مــا ســبق يجــب أن تهتــم الجامعــات
الســعودية بضــرورة االهتمــام بتقديــم برامــج وانشــطة
مجتمعيــة مــن خــال الشــراكات النوعيــة التــي تخــدم
المجتمــع فــي كافــة المجــاالت وذلــك عــن طريــق وكالــة
الجامعــة للدراســات والتطويــر وخدمــة المجتمــع والكليات
والمعاهــد والمراكــز البحثيــة بالجامعــات.
سادســً :عــرض تحليلــي للخطــط االســتراتيجية
للجامعــات الســعودية وفــق رؤيــة المملكــة .0302
قــام الباحــث بتحليــل الخطــط االســتراتيجية والتشــغيلية
لبعــض الجامعــات الســعودية وكانــت نتائــج التحليــل فــي
الشــكل التالــي:

شكل رقم ( - )1تحليل الخطط االستراتيجية للجامعات وفق رؤية المملكة 2030

يتضح من بينات الشكل السابق:
ان معظــم خطــط الجامعــات الســعودية تركــز علــى
المحــاور الثــاث للرؤيــة المملكــة 2030ولكــن المحــور
األول المجتمــع الحيــوي والمرتبــط بخدمــة المجتمــع كان
اعلــى نســبة وقــد يرجــع ذلــك الــى مــدى اهتمــام الجامعــات
الســعودية بخدمــة المجتمــع والتــي تعــد وظيفــة مــن
وظائفهــا.

مجتمعي حيوي

الرسالة والغايات
واالهداف

السلطات واالدارة

إدارة ضمان الجودة
وتحسينها

التعليم والتعلم

إدارة شئون الطلبة
والخدامات المساندة

مصادر التعليم

المرافق والتجهيزات

التخطيط
واإلدارة المالية

عمليات التوظيف

قيمة راسخة

*

*

*

البحث العلمي

محاور الرؤية 2030

ســوف يقــوم الباحــث بعــرض مصفوفــة العالقــة
التشــابكية بيــن محــاور رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 2030ومعاييــر االعتمــاد المؤسســي والبرامجــي للجامعــات
الســعودية والتــي ســتوضح لنــا مــدى ارتبــاط متطلبــات جودة
التعليــم بالجامعــات الســعودية مــع رؤيــة المملكــة .2030
عالقات المؤسسة
التعليمية بالمجتمع

معايير االعتماد

ســابعًا :مصفوفــة العالقــة التشــابكية بيــن محــاور
رؤيــة المملكــة 0302ومعاييــر االعتمــاد المؤسســي
والبرامجــي للجامعــات الســعودية.

*
*

بيئته عامرة

*

اقتصاد مزدهر

بنيانه متين

*

*

فرصة مثمرة

*

*

*

*

*

*
*

*

استثمار فاعل

*
*

*

تنافسية جاذبة

*

*

موقعة مستغل

*
*

وطن طموح

حكومته فاعلة

*

مواطنه مسؤول

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ثامنــً :مصفوفــة العالقــة التشــابكية بيــن محــاور
رؤيــة المملكــة  0302والخطــة االســتراتيجية للتعليــم
»آفــاق« .

ســتوضح لنــا مــدى ارتبــاط متطلبــات جــودة التعليــم

ســوف يقــوم الباحــث بعــرض مصفوفــة العالقــة

بالجامعــات الســعودية مــع رؤيــة المملكــة .2030

برامج الخطة االستراتيجية
للتعليم افاق
محاور الرؤية 2030
مجتمعي حيوي

قيمة راسخة

بنيانه متين
اقتصاد مزدهر

وطن طموح

 2030والخطــة االســتراتيجية للتعليــم “آفــاق” والتــي

برنامج (:)15
برنامج التواصل مع
المدارس الثانوية

برنامج (:)20
برنامج التواصل مع
المجتمع

*

*

بيئته عامرة
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التشــابكية بيــن محــاور رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية

برنامج (:)24
الشراكة مع قطاع
الصناعة واالعمال

*
*

*

فرصة مثمرة

*

استثمار فاعل

*

تنافسية جاذبة

*

موقعة مستغل

*

حكومته فاعلة

*

*

مواطنه مسؤول

*

*

تاســعًا :كيفيــة االســتفادة مــن وظائــف الجامعــة
الثــاث " التعليــم ،البحــث العلمــي ،خدمــة المجتمــع"
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .0302
كان التدريــس والبحــث العلمــي همــا الوظيفتــان
الرئيســيتان للجامعــة ثــم أضيفــت ثالثــة هــي خدمــة
المجتمــع علــى اعتبــار ان الجامعــة بوصفهــا مؤسســة

وظائف
الجامعة

تعليميــة عاليــة البــد ان يكــون لهــا صلــة قويــة بالمجتمــع
وبالتالــي أصبحــت الوظائــف التــي تمارســها الجامعــة التــي
نالــت موافقــة اجتماعيــة مــن المختصيــن فــي مجــال
التعليــم هــي (التدريــس ،البحــث العلمــي ،خدمــة المجتمــع)
لذلــك علــى مديــري الجامعــات الســعودية بضــرورة التأكيــد
علــى توظيــف تلــك الوظائــف مــن أجــل تحقيــق رؤيــة
المملكــة  0302وســوف تعــرض الورقــة مقتــرح بذلــك.

المحور األول لرؤية المملكة  2030مجتمعي حيوي
قيمة راسخة

بيئته عامرة

بنيانه متين

التدريس

● برامــج توعويــة لآلســر عــن كيفيــة التعامل
مــع األطفــال ،وكيفيــة رعايتهــم،
● برامــج توعويــة عــن التلــوث ،والســامة
وكيفيــة التخطيــط الجيــد فــي الحيــاة
المروريــة ،والتغذيــة الســليمة ،وأضــرارا
● برامــج توعويــة عــن الوســطية،
االســرية.
المخــدرات ،والتصحــر ،الســلوك
اإلتقــان،
وقيــم
والتســامح،
● تنفيــذ دورات تدريبيــة للطــاب والطالبــات
االســتهالكي ،تدويــر النفايــات.
واالنضبــاط ،والعدالــة ،والشــفافية.
لتنميــة المعــارف والمهــارات وتنميــة
● إعداد برامج نوعية للموهوبين.
الــذات لمواكبــة متطلبــات ســوق العمــل
والعصــر الحالــي.

البحث
العلمي

● القيــام بالدراســات العلميــة التي تســاعد
علــى تطــور المــدن وتحقــق االســتدامة
البيئيــة ،والســلوك االســتهالكي.
● القيــام بالدراســات العلميــة التــي
● القيــام بالدراســات العلميــة التــي تهتــم
تســاعد علــى غــرس قيــم العمــل ● ضــرورة االهتمــام بوضــع خطــة
باألطفــال ،والصحــة العامــة ،واالســرة.
تتضمــن التنميــة المســتدامة للطــاب
واالهتمــام بــه.
الموهوبيــن مــن خــال ثــاث جوانــب
(المعــارف ،المهــارات ،تنميــة الــذات).

خدمة
المجتمع

● االهتمــام بتنفيــذ برامــج رياضيــة للطــاب
وأعضــاء المجتمــع بالجامعــات.
● االحتفال باليوم الخليجي للمرور.
● التواصــل المســتمر مــع اإلدارة العامــة
للمــرور والمخــدرات.
● االحتفال باليوم الوطني
● مشــاركة طــاب الجامعــة فــي ● مشــاركة الطــاب فــي مشــاريع
المحافظــة علــى البيئــة.
مشــاريع الخدمــة العامــة لضيــوف
● االهتمــام بإعــداد قوافــل طبيــة لخدمــة
الرحمــن.
المجتمــع.
● اشــباع احتياجــات الطــاب الموهوبيــن
بصفــة مســتمرة.
● عقــد شــراكة مــع البرنامــج الوطنــي
»داعــم«.

● تنفيــذ المعــارض التــي تخــدم طــاب
المرحلــة الثانويــة.
● تنفيــذ لقــاءات مــع طــاب المــدارس
لنشــر ثقافــة الرياضــة والتطــوع وخدمــة
ا لمجتمــع .
● دعــوة االســر للمشــاركة فــي األنشــطة
التــي ننفذهــا الجامعــة.
● انشــاء مجلــس استشــاري للشــراكة
المجتمعيــة بمشــاركة بعــض أوليــاء
األمــور وأعضــاء المجتمــع المحلــي.
● التواصــل المســتمر مــع وزارة الصحــة
ومديريــات الشــؤون الصحيــة.
● عقد شراكة مع برنامج »ارتقاء«.
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وظائف
الجامعة

فرصة مثمرة

استثمار فاعل

تنافسية جاذبة

موقعة مستغل

التدريس

● تنفيذ دورات تدريبية للطالب
المقبلين على التخرج
لتهيئتهم لسوق العمل
بالمعارف
وتزويدهم
والمهارات الالزمة لوظائف
المستقبل مثل ريادة
األعمال ونشر ثقافة العمل
الحر.

● تنفيذ دورات تدريبية على
االتجاهات الحديثة في
● تنفيذ دورات تدريبية على ● تنفيذ دورات تدريبية على
األنظمة الجمركية
فن ريادة االعمال.
كيفية إدارة األصول
وكيفية دراسة السوق
والتمويل واالستثمار.
العربية والدولية.

البحث
العلمي

● القيام بالدراسات العلمية
التي تساعد على قياس رضا
أرباب العمل عن خريجي
الجامعة لتحديد المهارات
الحديثة التي يحتاجها
خريجي الجامعة.

● القيام بالدراسات العلمية
● القيام بالدراسات العلمية
التي تهدف الى معرفة ● القيام بالدراسات العلمية
التي تهدف إعداد
التي تهدف الى معرفة
المعوقات والمشاكل
الخرائط االستثمارية
السوق
متطلبات
التي تواجه المدن
للمجتمع.
العربية والدولية.
وكيفية
االقتصادية
مواجهتها.

خدمة
المجتمع
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المحور الثاني لرؤية المملكة  2030اقتصاد مزدهر

● عقد معرض سنوي للتوظيف
للخريجين وذوي االحتياجات
الخاصة.
● التواصل المستمر مع
● التدريب المستمر للخريجين
جميع الشركات بهدف
على المهارات العامة
● تشكيل لجنة عليا
واالستثمار
التوظيف
والمتخصصة.
● عقد شراكات متنوعة
لالستثمار بالجامعة.
بالجامعة.
● عقد شراكة مع »طاقات«
مع القطاع الخاص.
● عقد شراكة مع الهيئة
● تقديم االستشارات
البوابة الوطنية للعمل،
للسياحة
العامة
الى القطاع االقتصادي
والهيئة العامة للمنشآت
والتراث الوطني.
بكيفية المنافسة محليًا
الصغيرة والمتوسطة ،وهيئة
ودوليًا.
توليد الوظائف ومكافحة
البطالة.
● اعداد مشروع لتدريب وتشغل
ذوي االحتياجات الخاصة.

وظائف
الجامعة

التدريس

البحث العلمي

خدمة
المجتمع

المحور الثالث لرؤية المملكة  2030وطن طموح
حكومته فاعلة

● تنفيذ دورات تدريبية عن الشفافية ومكافحة الفساد،
والمعايير العالمية في المحاسبة والمساءلة والحكومة
والمعامالت االلكترونية.

● القيام بالدراسات العلمية التي تساعد على تقدير

الحاجات المجتمعية ،وتعزيز مبدأ الشفافية.

● عقد شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وبرنامج قوام ،وزارة الزراعة ،ووزارة التجارة واالستثمار.
عقد برامج تدريبية مهنية في كيفية المحافظة علىالمياه في المجال الزراعي.
● وضع استراتيجيات للتواصل بين الجامعة والمجتمع.
● إنشاء قنوات إلكترونية للتواصل بين الجامعة
والمواطن عبر تطبيقات ذكية.
● تنفيذ ملتقى ومعرض سنوي حول محاربة الفساد
بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
● تنفيذ مسابقة أفضل مؤسسة مجتمعية تطبيق مبدأ
الشفافية.
● تنفيذ مبادرات نوعية هدفها المحافظة على الموارد
الطبيعية والحياة الفطرية وتوعية المستهلكين ومصنعي
األغذية والتجار للتقليل من الهدر الغذائي.

مواطنه مسؤول

● تنفيذ دورات تدريبية عن المسؤولية االجتماعية ،والعمل
الخيري ،والمواطنة وتعزيز قيم االنتماء.

● القيام بالدراسات العلمية في مجال المسؤولية االجتماعية
والعمل الخيري

● عقد برامج تدريبية مهنية للعاملين في العمل الخيري ،في

بناء القدرات ومعايير الحكومة الرشيدة.
● عقد برامج تدريبية ألولياء األمور عن كيفية رعاية األبناء.
● تنفيذ مبادرات نوعية على سبيل المثال اكتشاف ورعاية
الطالب الموهوبين ،هوايتي تستحق الرعاية ،العمل التطوعي.
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وظائف
الجامعة

المحور الثالث لرؤية المملكة  2030وطن طموح
حكومته فاعلة

مواطنه مسؤول

التدريس

● تنفيذ دورات تدريبية عن الشفافية ومكافحة الفساد،
والمعايير العالمية في المحاسبة والمساءلة والحكومة
والمعامالت االلكترونية.

● تنفيذ دورات تدريبية عن المسؤولية االجتماعية ،والعمل
الخيري ،والمواطنة وتعزيز قيم االنتماء.

البحث
العلمي

● القيام بالدراسات العلمية التي تساعد على تقدير
الحاجات المجتمعية ،وتعزيز مبدأ الشفافية.

● القيام بالدراسات العلمية في مجال المسؤولية االجتماعية
والعمل الخيري

خدمة
المجتمع

● عقد شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
وبرنامج قوام ،وزارة الزراعة ،ووزارة التجارة واالستثمار.
● عقد برامج تدريبية مهنية في كيفية المحافظة على
المياه في المجال الزراعي.
● وضع استراتيجيات للتواصل بين الجامعة والمجتمع.
إنشاء قنوات إلكترونية للتواصل بين الجامعةوالمواطن عبر تطبيقات ذكية.
● تنفيذ ملتقى ومعرض سنوي حول محاربة الفساد
بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
● تنفيذ مسابقة أفضل مؤسسة مجتمعية تطبيق مبدأ
الشفافية.
● تنفيذ مبادرات نوعية هدفها المحافظة على الموارد
الطبيعية والحياة الفطرية وتوعية المستهلكين
ومصنعي األغذية والتجار للتقليل من الهدر الغذائي.

● عقد برامج تدريبية مهنية للعاملين في العمل الخيري ،في بناء
القدرات ومعايير الحكومة الرشيدة.
● عقد برامج تدريبية ألولياء األمور عن كيفية رعاية األبناء.
● تنفيذ مبادرات نوعية على سبيل المثال اكتشاف ورعاية
الطالب الموهوبين ،هوايتي تستحق الرعاية ،العمل التطوعي.

عاشــرًا :آليــات تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة فــي
الجامعــات الســعودية لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
وفــي ضــوء مــا تــم عرضــه مــن كيفيــة االســتفادة مــن
وظائــف الجامعــة الثــاث (التدريــس ،البحــث العلمــي،
خدمــة المجتمــع) لتحقيــق رؤيــة المملكــة  ،2030يقــدم
الباحــث مجموعــة مــن اآلليــات المقترحــة لتفعيــل
الشــراكة المجتمعيــة فــي الجامعــات الســعودية لتحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030وهــي علــى النحــو التالــي:
● إنشــاء وحــدة أو إدارة باســم (المســتقبل) تكــون تابعــة
إداريــً لمديــر الجامعــة مــن أهــم مهمــا تحقيــق رؤيــة
المملكــة .2030
● تشــكيل مجلــس استشــاري لتحقيــق رؤيــة المملكــة
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 2030علــى مســتوى وزارة التعليــم والجامعــات.
● تشــكيل فريــق مــن الطــاب والطالبــات تطوعــي باســم
أجيــال رؤيــة المملكــة .2030
تشكيل لجنة بالجامعات باسم لجنة استثمار الجامعة.
● إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بالجامعات.
إنشــاء بنــك أفــكار للريــادة االعمــال والمبــادرات
االجتماعيــة التــي تســاعد علــى تحقيــق رؤيــة المملكــة
.2030
● إنشــاء مركــز لإلبــداع واالبتــكار واالســرة المنتجــة تحــت
شــعار هوايتــي تســتحق الرعايــة.
● وجــود نشــرة تعريفيــة لطــاب وطالبــات (الســنة
التحضريــة) عــن رؤيــة المملكــة .2030
● ضــرورة ربــط مشــاريع تخــرج الطــاب بالقضايــا المتعلقــة

بمحــاور رؤيــة المملكــة .2030
● عقد شــراكات متنوعة مع كل من وزارة الصحة ،وزارة
الزراعــة ،وزارة التجــارة واالســتثمار ،الهيئــة العامــة
للســياحة والتــراث الوطنــي ،الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة
الفســاد ،هيئــة توليــد الوظائــف ومكافحــة البطالــة،
الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،البوابــة
الوطنيــة للعمــل “طاقــات” ،البرامــج الوطنيــة “داعــم،
ارتقــاء ،قــوام”.
● عقــد لقــاءات ســنوية للجامعــات الســعودية لعــرض
تجاربهــم الناجحــة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
● إدارج محــاور رؤيــة المملكــة  2030ضمــن الخطــط
االســتراتيجية والتشــغيلية للجامعــات.
● نشــر ثقافــة محــاور رؤيــة المملكــة  2030بيــن منســوبي
الجامعــة ،لضمــان تقبلهــم ومســاندتهم لتحقيــق
رؤيــة المملكــة 2030ذلــك عــن طريــق إدارة االعــام
والعالقــات العامــة بالجامعــات.
● تفتــح الجامعــة مرافقهــا الجامعيــة ألعضــاء المجتمــع
(المالعــب الرياضيــة ،الصــاالت المغلقــة ،المكتبــات
“ االســتعارة” ،المعامــل والمختبــرات) وذلــك وفــق
اللوائــح والقوانيــن المعمــول بهــا.
● علــى وزارة التعليــم ان تهتــم بدراســة ادخــال تخصصــات
جديــدة فــي الجامعــات الســعودية تتعلــق بالســياحة
والفنــادق.
المراجع المستخدمة
● مجمــع اللغــة العربيــة :المعجــم الوجيــز (القاهــرة :الهيئــة
القوميــة لشــئون المطابــع االميريــة )2000 ،ص ص 341
.342● محمــد األصمعــي محــروس :اإلصــاح التربــوي والشــراكة
المجتمعيــة المعاصــرة مــن المفاهيــم الــى التطبيــق
(القاهــرة :دار الفجــر للنشــر والتوزيــع )2005 ،ص ص
.37-36
● هنيــة محمــود الســباعي :مركــز خدمــة المجتمــع
والتعليــم المســتمر فــي الجامعــات الســعودية واقعهــا
ومشــكالتها ومســتقبلها ،رســالة ماجســتير غيــر
منشــورة ،كليــة التربيــة ،جامعــة الملــك ســعود،
الريــاض1411 ،ه  ،ص .10

حســين حســن ســليمان وآخــرون :الممارســة العامــة فــي
الخدمــة االجتماعيــة مــع الفــرد واألســرة (بيــروت :مجــد
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،
 ،)2005ص ص .56-50
● نبيــل إبراهيــم أحمــد :عمليــات الممارســة فــي خدمــه
الجماعــة (القاهــرة :مكتبــه زهــراء الشــرق )2003 ،ص
.147
نصيــف فهمــي منقريــوس :ممارســه العمليــات المهنيــة فــي
العمــل مــع الجماعــات (القاهــرة :مركــز نشــر وتوزيــع
الكتــاب الجامعــي بجامعــه حلــوان )2000 ،ص ص -41
“ .42بتصــرف.
● محمــد الهــادي عفيفــي :االتجاهات المعاصــرة في التعليم
الجامعــي ،بحــث منشــور فــي مجلــة الثقافــة العربيــة،
المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 1974،ص
.23
● ناديــه جمــال الديــن ،رســمي عبــد المــاك رســتم“ :
التعليــم والمشــاركة المجتمعيــة فــي مصــر (المفهــوم،
الواقــع ،طموحــات المســتقبل) “ ،المؤتمــر العربــي
اإلقليمــي التعليــم للجميــع الرؤيــة العربيــة للمســتقبل،
القاهــرة :وزارة التربيــة والتعليـــم.2004 ،
● المملكــة العربيــة الســعودية :برنامــج التحــول الوطنــي
 2020ص ص .65-62

10- Debbie Ellis and Kendra Hughes: Partnerships by Design Cultivating Effective and
Meaningful School, Family, Community partnerships (U. S. A: Northwest Regional Educational Laboratory, 2002).
11- http://aafaq.mohe.gov.sa/aboutplan/Pages/
About.aspx.

تم الزيارة يوم 2017/7/25

12http://www.ncaaa.org.sa/Pages/default.
aspx.

تم الزيارة يوم 2017/7/25

13-https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx

تم الزيارة يوم 13 2017/7/25
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الدروس المستفادة من تجربة سنغافورة بمجال التعليم
د .ياسر فاروق محمد خليل

أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس الرياضيات
المشرف األكاديمي لمقرر الرياضيات بعمادة البرامج التحضيرية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
الــدروس المســتفادة مــن تجربــة ســنغافورة بمجــال
ا لتعليــم
ملخص البحث
هــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى أســباب تفــوق نظــام
التعليــم فــي ســنغافورة والتعــرف إلــى الــدروس المســتفادة
مــن نظامهــا التعليمــي ،واســتخدم الباحــث المنهــج
الوصفــي التحليلــي فــي وصــف وتحليــل نظامهــا التعليمــي،
واقتصــرت حــدود الدراســة علــى رؤيــة ســنغافورة ألهميــة
التعليــم وإعــداد المعلميــن ونظــام ثنائيــة اللغــة وأطــر
العمــل والكتــب الدراســية ،وقــد توصلــت الدراســة ألســباب
تفــوق نظــام التعليــم فــي ســنغافورة ،وهــي:
وضــوح رؤيــة ســنغافورة ألهميــة التعليــم واالختيــار الجيــد
والحاســم للمعلميــن وفتــرة التدريــب الطويلــة للمعلميــن
ووجــود نظــام ثنائــي اللغــة يعتمــد علــى تدريــس اللغــة
اإلنجليزيــة واللغــة األم ووجــود أطــر للعمــل والتقيــد
بتنفيذهــا علــى جميــع المســتويات وكتــب بموضوعــات
أقــل عــددًا وأكثــر عمقــً ،كمــا توصلــت الدراســة لعــدد
كبيــر مــن الــدروس المســتفادة مــن التجربــة الســنغافورية
بمجــال التعليــم أهمهــا:
االســتثمار فــي الثــروة البشــرية مــن خــال التعليــم
والتحــوالت السياســية فــي األنظمــة التعليميــة بمــا يتوافــق
مــع التنميــة االقتصاديــة واالختيــار الحاســم واإلعــداد الجيــد
للمعلميــن ،وأوصــى الباحــث بضــرورة االســتفادة مــن تجربــة
ســنغافورة فــي التعليــم فــي تطويــر المناهــج واختيــار
وإعــداد المعلميــن ،ووضــع أطــر عمــل للمراحــل التعليميــة

والمقــررات الدراســية يتمركــز حــول حــل المشــكالت
الحاليــة والمســتقبلية.
الكلمــات المفتاحيــة :ســنغافورة ،نظــام التعليــم،
اختبــارات  ،TIMSSإعــداد المعلــم ،ثنائيــة اللغــة.
Lessons learned from Singapore’s education
experience.
Abstract: This research aimed to identify the
reasons for the excellence of Singapore’s
education system and to identify lessons learned
from its educational system. The researcher
used the analytical descriptive approach to
describe and analyze its educational system.
The study limits were: Singapore’s vision of
the importance of education, teacher training,
bilingualism, frameworks and textbooks, The
study found the reasons:
Singapore’s clear vision of the importance of
education, the good and decisive choice of
teachers, the long training period for teachers,
the existence of a bilingual system based
on teaching English and mother tongue,
frameworks for action and compliance at all
levels,. The study also found a large number of
lessons learned from the Singapore experience
in the field of education, the most important of
which is:
Investing in human resources through education,
political transformations in educational systems
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in line with economic development and
selection, And good preparation for teachers,
the researcher recommended taking advantage
of the experience of Singapore in education in
the development of curricula , selection and
preparation of teachers, and the development
of frameworks for the stages of education and
courses focused on solving current and future
problems.
Key Words: Singapore, Education System,
TIMSS, Teacher preparation, Bilingualism.

مقدمة
تعــد تجربــة ســنغافورة فــي التحــول الســريع مــن أكثــر
تجــارب الــدول نجاحــً ووضوحــً فــي وقتنــا الحالــي ،تلــك
التجربــة التــي اســتغرقت أربعــة عقــود فقــط ،نقلــت
ســنغافورة مــن مصــاف الــدول الفقيــرة الناميــة إلــى مصــاف
الــدول الصناعيــة المتقدمــة ،وحولتهــا مــن مجــرد قريــة صيــد
صغيــرة إلــى واحــدة مــن أكبــر مراكــز المــال واألعمــال علــى
مســتوى العالــم.
فعلــى الصعيــد اإلقتصــادي ،حققــت تجربتهــا فــي تنميــة
القــوى العاملــة نجاحــً أشــاد بــه البنــك الدولــي(The World
)Bank, 2012واســتطاعت أن ترفــع معــدل دخــل الفــرد
الســنوي مــن  500دوالر عــام 1965م إلــى أكثــر مــن 69
الــف دوالر عــام 2015مDepartment of Statistics(.
 )in Singapore, 2016وحافظــت علــى المركــز الثانــي
بمؤشــر التنافســية اإلقتصاديــة العالمــي للعــام الســادس
علــى التوالــي،)World Economic Forum, 2016( .
وقــد صاحــب هــذا النمــو االقتصــادي الســريع انخفــاض فــي
معــدل التضخــم وصــل إلــى  % 3.2ســنويا ونســبة للبطالــة
تقــل حاليــا عــن  %2ولديهــا اقتصــاد ســوق حــر ناجــح وعلــى
درجــة عاليــة مــن التطــور ،ممــا جعــل مجلــة Fortune
اإلقتصاديــة تصفهــا بأنهــا الدولــة األولــى عالميــً للمعيشــة
والعمــل والقيــام باألعمــال التجاريــةMalik, Waleed,( .

تقديــرات عــام 2016مDepartment of Statistics(.
 )in Singapore, 2016كمــا يعــد مطارهــا مــن أكثــر
مطــارات العالــم ازدحامــً)Malik, Waleed, 2007(.

وعلــى الصعيــد التعليمــي ،حــاز نظامهــا التعليمــي علــى
المركــز األول كأفضــل نظــام تعليمــي لعــام 2016م طبقــً
للدراســة الدوليــة لنظــم التعليــم والتــي تجريهــا منظمــة
التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة( ،)OECD,2016وفــي
اختبــارات البرنامــج الدولــي لتقييــم الطلبــة ( )PISAلعــام
 2015فقــد حــل طلبــة ســنغافورة فــي المركــز األول علــى
مســتوى العالــم بمجــاالت الرياضيــات والعلــوم والقــراءة.
ويوضــح جــدول ( )1ترتيــب الطلبــة الســنغافوريين
باختبــارات  PISAبمجــاالت الرياضيــات والعلــوم والقــراءة.
الرياضيات

العلوم

القراءة

الترتيب

الترتيب

الترتيب

2009

2

4

5

2012

2

3

3

PISA

1
1
1
2015
()2016 ,OECD()2014 ,OECD( )2010 ,OECD

وبدراســة التوجهــات الدوليــة لدراســة الرياضيــات والعلــوم
( )TIMSSوالتــي تنفذهــا الرابطــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل

التربــويThe International Association for the
.)Evaluation of Educational Achievement (IEA

كل أربعــة أعــوام بالعاصمــة الهولنديــة أمســتردام ،فقــد
حــل الطلبــة الســنغافوريين بالمركــز األول فــي اختبــارات
2015 TIMSSفــي الرياضيــات والعلــوم علــى مســتوى
الصفيــن الرابــع والثامــن.
ويوضــح الجــدول التالــي ( )2ترتيــب الطلبــة الســنغافوريين
باختبــارات TIMSSمــن عــام 1995م وحتــى عــام 2015م
علــى مســتوى العالــم.
الرياضيات

)2007

وعلــى صعيــد الســياحة العالميــة ،تعــد ســنغافورة وجهــة
ســياحية جذابــة لمــا يزيــد عــن  15مليــون ســائح بحســب
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TIMSS

العلوم

الصف
الرابع

الصف
الثامن

الصف
الرابع

الصف
الثامن

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

1995

1

1

10

1

1999

-

1

-

2

2003

1

1

1

1

2007

2

3

1

1

2011

1

2

2

1

فبنــاء اإلنســان واالهتمــام بالتعليــم كانــا فــي مقدمــة
األســس التــي اعتمــدت عليهــا ســنغافورة فــي تحقيــق
معجزتهــا ،فالبشــر هــم المــورد الوحيــد الطبيعــي فــي
ســنغافورة وعلــى التعليــم أن يعــد األطفــال لالنضمــام إلــى
القــوى العاملــة فــي عالــم متســارع ومتغيــرHaut, Chua,(.

1
1
1
1
2015
()2005 ,TIMSS( )2001 ,TIMSS( )1996 ,TIMSS
()2016 ,TIMSS( )2012 ,TIMSS( )2009 ,TIMSS

كمــا حــازت جامعــة ســنغافورة الوطنيــة ( )NUSعلــى
المركــز الـــ  24وجامعــة نيانــج التكنولوجيــة بســنغافورة
( )NTUعلــى المركــز الـــ  54ضمــن أفضــل مائــة جامعــة
علــى مســتوى العالــم ضمــن التصنيــف العالمــي لعــام /2016
2017م)2016 ,Ellie ,Bothwell( .
ولعــل الســؤال الــذي يطــرح نفســه دومــً ،كيــف اســتطاعت
ســنغافورة تحقيــق كل هــذه اإلنجــازات ؟وتتلخــص
اإلجابــة عــن هــذا الســؤال فــي كلمتيــن :نظامهــا التعليمــي
( ،)Gopinathan, S., 2011فلقــد آمــن الســنغافوريين
منــذ البدايــة بــأن بقــاء دولتهــم يتوقــف علــى تنميــة رأس
المــال البشــري  Capital Humanوأصبــح هــذا االعتقــاد
دافعــً قويــً لهــم لتحســين جــودة نظامهــم التعليمــي.
(Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S.,
 )2015فوضعــت ســنغافورة تركيزهــا بشــكل أساســي
علــى التعليــم ويتضــح ذلــك مــن خــال إنفاقهــا علــى التعليم
الــذي ال يقــل عــن  % 20مــن ميزانيــة الدولــةVenkatesh,( .
)Naganathan, 2012

ويوضــح الجــدول التالــي ( )3حجــم اإلنفــاق الســنوي علــى
التعليــم فــي ســنغافورة مــن عــام 2009م إلــى عــام 2015م
بالمليــار دوالر.
العام
اإلنفاق
السنوي

2010 2009

2011

2013 2012

2015 2014

11,6

12,1

10,5 10,7 9,9 8,7

11,6

ويالحــظ مــن الجــدول الســابق ،ارتفــاع معــدل اإلنفــاق
الســنوي علــى التعليــم بســنغافورة ،حيــث ارتفــع مــن 8,7
مليــار دوالر فــي عــام 2009م ،إلــى ,112مليــار دوالر فــي عــام
2015م.

)2014

ولتقويــة العالقــة بيــن التعليــم والتنميــة اإلقتصاديــة قامــت
الحكومــة الســنغافورية بـــ :
التخطيط الفريد والمتكامل لتنمية القوى العاملة.
البحث المستمر عن المهارات الالزمة للمستقبل.
دعــم جهــود التعليــم المســتمر والتدريــب Ministry of( .
)Education, 2012

ولقــد وضعــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي ســنغافورة
نظامهــا التعليمــي بعنايــة بعــد دراســتها لألنظمــة التعليميــة
الناجحــة فــي بلــدان أخــرى ،األمــر الــذي ســاهم فــي تحويــل
جــذري فــي مشــهدها التعليمــي فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة.
مشكلة الدراسة
لــذا تتحــدد مشــكلة البحــث الحالــي فــي التعــرف علــى
أســباب تفــوق نظــام ســنغافورة التعليمــي وأهــم الــدروس
المســتفادة مــن تجربتهــا.
أسئلة الدراسة

تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن األسئلة التالية:
ما واقع نظام التعليم في سنغافورة؟
ما أسباب تفوق نظام التعليم في سنغافورة؟
مــا الــدروس المســتفادة مــن نجــاح نظــام التعليــم فــي
ســنغافورة؟
أهداف الدراسة

تســتهدف الدراســة التعــرف علــى تجربــة ســنغافورة
فــي مجــال التعليــم مــن خــال :
التعرف إلى واقع نظام التعليم في سنغافورة .
التعرف إلى أسباب تفوق نظام التعليم في سنغافورة .
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التعــرف إلــى الــدروس المســتفادة مــن نظــام التعليــم فــي
ســنغافورة.

تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي،
باعتبــاره أنســب المناهج لوصــف وتحليل النظــم التعليمية.

أهمية الدراسة

إجراءات تطبيق الدراسة :

● األهمية النظرية

يتم تناول موضوع الدراسة من خالل الخطوات التالية :

قــد تســاهم هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى التوجهــات
الحديثــة والمعاصــرة فــي نظــام التعليــم بســنغافورة
كواحــدة مــن أفضــل نظــم التعليــم فــي العالــم .

وصف وتحليل واقع نظام التعليم بسنغافورة.

تفتــح المجــال أمــام دراســات تربويــة أخــرى فــي تطويــر
نظــم التعليــم بالــدول العربيــة فــي ضــوء تجربــة ســنغافورة.
● األهمية العملية
قــد تســاهم فــي تحقيــق أحــد متطلبــات رؤيــة المملكــة
 2030والتــي دعــت لتطويــر المناهــج وإعــداد المعلــم
بالمملكــة العربيــة الســعودية.
قــد توفــر المعلومــات البحثيــة التــي قــد تســاعد صانعــي
سياســة التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي تطويــر
نظامهــا التعليمــي.
حدود الدراسة
الحــدود الموضوعية:اقتصــرت هــذه الدراســة علــى مجــاالت
رؤيــة  Visionســنغافورة ألهميــة التعليــم وإعــداد المعلــم
 Teacher Preparationوثنائيــة اللغــة Bilingualism
وأطــر العمــل  Frameworksوالكتــب الدراســية
.Textbooks
الحــدود المكانيــة :دولــة ســنغافورة باعتبارهــا دولــة رائــدة
فــي التعليــم.
مصطلحات الدراسة
النظــام التعليمــي :هــو أحــد التنظيمــات الفرعيــة المنبثقــة
عــن السياســات العامــة للدولــة وتعتمــد عليــه الدولــة
فــي تغطيــة احتياجاتهــا مــن القــوى البشــرية بجميــع
مســتوياتها(.حكيم ،عبــد الحميــد1433 ،هـــ)186 :
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
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وصــف وتحليــل أســباب تفــوق نظــام التعليــم فــي
ســنغا فو ر ة .
وصــف وتحليــل ألهــم الــدروس المســتفادة مــن نظــام
التعليــم فــي ســنغافورة.
وضــع بعــض التوصيــات فــي ضــوء التجربــة الســنغافورية
بمجــال التعليــم.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يعتبــر نظــام التعليــم فــي ســنغافورة أحــد أرقــى نظــم
التعليــم فــي العالــم بالنــزاع ،فــا يخلــو تصنيــف تعليمــي
عالمــي مــن مؤسســات ســنغافورة التعليميــة ،وقــد مكنهــا
نظامهــا التعليمــي مــن تكويــن كفــاءات وخبرات ســاهمت
فــي بنــاء اقتصــاد هــذا البلــد ،وقــد مــر نظــام التعليــم فــي
ســنغافورة بخمســة مراحــل مهمــة منــذ اســتقاللها عــن
بريطانيــا عــام 1946م ،ســاهمت فــي تشــكيل نظامهــا
التعليمــي:
المرحلــة األولــى  1965 -1946م « قــرار المواجهــة
والتوســع الكمــي «
وتميــزت تلــك المرحلــة بالتوســع فــي فــرص التعليــم،
واســتخدام التعليــم فــي تحقيق التماســك الوطنــي وإعادة
الهيكلــة االقتصاديــة للمجتمــع وحــل بعــض المعضــات
التــي واجهــت ســنغافورة فــي فتــرة الخمســينات ،وفــي
ســبيل ذلــك وضــع حــزب العمــل الشــعبي الحاكــم عــام
1956م خطــة خمســية فــي مجــال التعليــم ،وكان مــن
أهــم مالمــح هــذه الخطــة التركيــز علــى دراســة الرياضيــات
والعلــوم والمــواد التقنيــة .
المرحلة الثانية  1978 -1965م « التحول النوعي «
وتميــزت تلــك المرحلــة بالتحــول مــن التركيــز علــى التعليم

األكاديمــي إلــى التعليــم التقنــي (الفنــي) ،لتوفيــر قاعــدة
مــن القــوى العاملــة للتصنيــع ،واســتمر االهتمــام بالتعليــم
لتســهيل التحــول االقتصــادي فــي البــاد ،وبنــاء مجتمــع
متماســك منضبــط اجتماعيــً.

لتحســين ذاتهــا ،وأال يقتصــر دورهــا علــى تنفيــذ سياســات
التعليــم ،والتأكيــد علــى أن الجيــل القــادم عليــه أن يفكــر
لنفســه بثقــة لمواجهــة تحديــات مختلفــة عمــا يواجهــه
الجيــل الحالــي)5 :2010 ,Education of Ministry(.

المرحلــة الثالثــة 1984 -1978م « التحســينات واتخــاذ
خطــوات جديــدة «

أهداف التعليم في سنغافورة :

مــع نهايــة فتــرة الســبعينات ارتفــع الفاقــد التعليمــي ،ممــا
أدى إلــى ارتفــاع نســبة األميــة فــي البــاد وظهــرت الحاجــة
الملحــة لنظــام تعليمــي جديــد يتســم بالمرونــة ويلبــي
االحتياجــات المتنوعــة للطلبــة ويتيــح لهــم مســارات عــدة
تتفــق مــع اختــاف قدراتهــم األكاديميــة .
المرحلــة الرابعــة 1996 -1984م « نحــو التميــز فــي
المــدارس «
أشــار وزيــر التربيــة والتعليــم (فــي العــام 1996م) آنــذاك
إلــى أن سياســات التعليــم فــي ســنغافورة للمســتقبل
ســتقوم علــى ثالثــة مبــادئ هــي  :مواكبــة التعليــم لالقتصــاد
والمجتمــع ،والتأكيــد علــى دراســة اللغــات والعلــوم
والرياضيــات والعلــوم اإلنســانية لتشــجيع التفكيــر
المنطقــي والتعلــم مــدى الحيــاة ،وتشــجيع اإلبــداع فــي
المــدارس ومبــادرات مديــري المــدارس والمعلميــن بــد ًال مــن
مبــادرات الــوزارة.
المرحلــة األخيــرة 1996م  -حتــى اآلن « الطريــق لألمــام
»......
أعلــن رئيــس الــوزراء الســيد جــوه تشــوك تونــج Goh
 Tong Chokفــي عــام  1997م عــن وجــود تغييــرات

فــي نظــام التعليــم إلعــداد الشــباب لمواجهــة مشــكالت
األلفيــة الجديــدة ،وأوضــح أن رؤيــة ســنغافورة لمواجهــة
هــذا التحــدي تقتصــر علــى أربــع كلمــات« :مــدارس مفكــرة،
أمة متعلمة»””Nation Learning , Schools Thinking
ومــع تنفيــذ تلــك المبــادرة فــي جميــع المــواد الدراســية
والمناهــج وتدريــس الرياضيــات والعلــوم حدثــت تغييــرات
فــي جميــع جوانــب التعليــم )2013 ,Kaur( .فكان الهدف
مــن تلــك المبــادرة أن يحتضــن جميــع الســنغافوريين
بيئــة تعليميــة كاملــة ،وأن تســعى المــدارس باســتمرار

يهــدف نظــام التعليــم فــي ســنغافورة إلــى توفيــر فــرص
التعليــم لجميــع أفــراد المجتمــع وتنشــئة أفــراد جاديــن
منتميــن مفكريــن ذوي مهــارات إبداعيــة ،وإعــداد
مواطنيــن صالحيــن مدركيــن لمســؤولياتهم تجــاه األســرة
والمجتمــع والوطــن ،وغــرس األخــاق والقيــم التــي ينــادي
بهــا المجتمــع ،والعمــل علــى التماســك االجتماعــي
والوحــدة الوطنيــة مــن خــال التعليــم.
معاييــر وغايــات التعليــم فــي ســنغافورة and Standard
: Targets

تهدف وزارة التربية والتعليم في سنغافورة إلى :
جعل الطفل السنغافوري محور كل اهتماماتها .
اســتكمال جميــع الطــاب لـــ  10ســنوات مــن التعليــم
األساســي علــى األقــل ،وأن يســتكمل  9طــاب مــن كل 10
طــاب تعليمهــم مــا بعــد الثانــوي.
التــزام المناهــج الدراســية واالمتحانــات الوطنيــة بالحفــاظ
علــى أســس التعليــم ومســتوى التحصيــل عبــر نظــام
التعليــم بأكملــه.
مســاعدة كل طفــل فــي تحقيــق تطلعاتــه مــن خــال
مســارات متعــددة واكتشــاف المواهــب والقــدرات لــدى
الطــاب.
إنشــاء المــدارس المتخصصــة فــي التربيــة الرياضيــة
والرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا والفنــون.
(2010

Education,

of

Ministry

)Singapore

ونتيجــة لمــا يتمتــع بــه نظــام ســنغافورة التعليمــي مــن
مميــزات فقــد أصبــح ســجلها حافــ ًا باالنجــازات فــي
االختبــارات والتقويمــات الدوليــة ،وقــد أشــادت بــه العديــد
مــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة الكبــرى كهيئــة
اليونســكو والبنــك الدولــي ومنظمــة التعــاون اإلقتصــادي
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والتنميــة ( )ECDوالتــي أكــدت تمتــع ســنغافورة بنظــام
تعليمــي عالــي الجــودة ،لــه مميــزات يمكــن لألنظمــة
األخــرى أن تتعلــم منهــا ،ومــن هــذه المميــزات :المعلمــون
والمديــرون ذوو الكفــاءات العاليــة والقــادة األقويــاء ذوو
الجــرأة علــى الــرؤى بعيــدة المــدى ،والصلــة القويــة بيــن
التعليــم والتنميــة اإلقتصاديــة ،وكذلــك بيــن السياســة
والتنفيــذ ،كمــا أن المناهــج الدراســية معــدة علــى نحــو
جيــد وبمقاييــس تتماشــى مــع أســاليب التعليــم الحديثــة
والقيــاس والتقويم(.الدخيــل ،عــزام)2015 ،
ويضيــف الكثيــر مــن الباحثيــن أمثــال باوتيســتا
وجوبينثــان(Bautista, A., Wong, J. & Gopinathan,
 )S., 2015واستاندرســون (Standerson, Gavin,
 )2002وبريكــي ( )2015 ,Wai ,Prykeســببًا آخــر لتفــوق
نظــام ســنغافورة التعليمــي وهــو اعتمادهــا علــى نظــام
ثنائــي اللغــة ،مكــن طالبهــا وقوتهــا العاملــة مــن إتقــان
اللغــة اإلنجليزيــة ممــا مكــن ســنغافورة مــن التواصــل مــع
األمــم األخــرى ،إذ تعــد اللغــة اإلنجليزيــة لغــة الدراســة
والعمــل فــي ســنغافورة واللغــة المشــتركة بيــن طوائــف
الشــعب الســنغافورى.
ويضيــف جوناثــان هســو ()Hsu, Jonathan, 2013

أســبابًا أخــرى منهــا وجــود نظــام تعليمــي مركــزي مــع
مناهــج ومعاييــر موحــدة بجميــع المــدارس الوطنيــة
واختبــارات قيــاس وطنيــة موحــدة لقيــاس تحصيــل
الطــاب بنهايــة الصفــوف الســادس والعاشــر والثاني عشــر
مــن التعليــم ،ممــا يعنــي مســؤلية وزارة التربيــة والتعليــم
عــن صياغــة وتحقيــق السياســات التعليميــة وتطويــر أطــر
عمــل المناهــج والتوجيــة وإدارة االختبــارات الوطنيــة.
ويشــير باوتيســتا وجوبينثان,.J ,Wong ,.A ,Bautista( .
& )2015 ,.S ,Gopinathan

إلــى أن نجــاح نظــام التعليــم فــي ســنغافورة يعــود
لعوامــل متعــددة بثــاث مســتويات هــي :المســتوى
العــام (العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
والسياســية) والمســتوى التنظيمــي (نوعيــة المــدارس
والمعلميــن والمناهــج الدراســية ).......،وعلــى مســتوى
األســرة (الوالديــن و التنشــئة االجتماعيــة) ،وال عجــب
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مــن أن مســتوى التنظيــم قــد حــاز علــى االهتمــام األكبــر
مــن المعلميــن والباحثيــن وصنــاع القــرار حــول العالــم فــي
الســنوات األخيــرة.
الدراسات السابقة
حفــزت النتائــج المذهلــة التــي حقتهــا ســنغافورة فــي
مجــال التعليــم الكثيــر مــن الباحثيــن ومراكــز البحــوث
مــن مختلــف دول العالــم لدراســة أســباب تفــوق نظامهــا
التعليمــي لالســتفادة مــن تجربتهــا فــي تصميــم المناهــج
وتطويــر طــرق التدريــس وإعــداد المعلميــن ،فظهــرت
العديــد مــن الدراســات والبحــوث التــي تبحــث عــن تلــك
األســباب ،ومــن تلــك الدراسات:دراســة مركــز االختبــارات
التربويــة للبحــوث والتطويــر( )ETC,2003بعنــوان» إعــداد
المعلميــن حــول العالــم» .وهدفــت إلــى التعــرف علــى
إعــداد المعلميــن بــكل مــن اســتراليا وانجلتــرا وهونــج
كونــج واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وهوالنــدا وســنغافورة
والواليــات المتحــدة االمريكيــة مــن حيــث جهــة اإلشــراف
علــى المعلميــن ومعاييــر اختيارهــم ،وبرامــج اإلعــداد
وخصائــص برامــج اإلعــداد والمؤهــات العلميــة المطلوبــة
والتوظيــف والتنميــة المهنيــة أثنــاء الخدمــة ،وتوصلــت
الدراســة إلــى أن نظــام التعليــم فــي ســنغافورة يتميــز
بوجــود جهــة واحــدة فقــط تشــرف علــى إعــداد المعلــم
بينمــا تتعــدد تلــك الجهــات بالــدول األخــرى لتصــل إلــى
حوالــي  1500جهــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،كمــا
يتطلــب مــن الطــاب الملتحــق بمعهــد اعــداد المعلميــن
بســنغافورة الحصــول علــى تقديــر  Aأو  Bعلــى األقــل،
وتقديــر  Aبمقــررات الرياضيــات والعلــوم بشــهادة
الثانويــة العامــة والتدريــب لمــدة  100ســاعة كل عــام أثنــاء
الخدمــة ،ودراســة مركــز البحــوث األمريكــي (American
 )Institutes for Research, 2005بعنــوان « :مــاذا
يمكــن أن تتعلمــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن
نظــام تعليــم الرياضيــات فــي ســنغافورة « .وهدفــت
تلــك الدراســة إلــى التعــرف علــى أســباب تفــوق الطلبــة
مــن ســنغافورة فــي المســابقات الدوليــة فــي الرياضيــات
مقارنــة بالطلبــة األمريكييــن ،واقتصــرت المقارنــة
بيــن النظاميــن علــى المعاييــر  Standardsوالكتــب
الدراســية Textbooksوالتقييمــات Assessments

والمعلميــن  Teachersوتوصلــت الدراســة إلــى أن نظــام
تعليــم الرياضيــات بســنغافورة يتميــز عــن نظــام تعليــم
الرياضيــات بالواليــات المتحــدة األمريكيــة باعتمــاده
علــى معاييــر واضحــة تتمركــز حــول حــل المشــكالت و
كتــب للرياضيــات أكثــر عمقــً ،واختبــارات أكثــر تحديــً
واختيــار أكثــر صرامــة لمعلمــي الرياضيــات وســاعات
تدريــب أطــول للمعلميــن أثنــاء الخدمــة ،ودراســة  :منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECD, 2007بعنــوان:
« كيــف أصبحــت أنظمــة التعليــم األفضــل فــي العالــم فــي
المقدمــة ؟ «وهدفــت تلــك الدراســة إلــى دراســة أفضــل
 10أنظمــة تعليميــة علــى مســتوى العالــم ومــن بينهــم
نظــام التعليــم بســنغافورة ودراســة النقــاط المشــتركة
واألدوات واألســاليب التــي يســتخدمونها لتحســين نتائــج
الطلبــة وتوصلــت الدراســة إلــى أن مــن أهــم أســباب تفــوق
نظــام التعليــم فــي ســنغافورة  :االختيــار الجيــد والصــارم
للمعلميــن مــن البدايــة ،وتقديــم رواتــب للطــاب المعلميــن
وتكليفهــم بالعمــل كمعلميــن عنــد التخــرج ،وفتــرة
التدريــب الطويلــة للمعلميــن أثنــاء الخدمــة ،ووجــود نظــام
تعليمــي يضمــن لــكل طفــل االســتفادة مــن هــذا التعليــم
المتميــز ،ودراســة انجلرســول ()Ingersol,2007بعنــوان»
دراســة مقارنــة إلعــداد المعلــم ومؤهالتــه فــي ســتة دو«
وهدفــت تلــك الدراســة إلــى التعــرف علــى إعــداد وتأهيــل
معلمــي المرحلتيــن اإلبتدائيــة والثانويــة فــي الصيــن وهونــج
كونــج واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة وتايالنــد
والواليــات المتحــدة االمريكيــة وتوصلــت الدراســة إلــى تميــز
ســنغافورة مــن حيــث وجــود جهــة واحــدة فقــط تشــرف
علــى إعــداد وتأهيل المعلمين بسياســة واضحة وإجراءات
محــددة بينمــا تتزايــد تلــك الجهــات بباقــي الدول،كمــا أن
نظامهــا التعليمــي يتطلــب مــن المعلميــن اجتيــاز بعــض
االختبــارات ويتــم االختيــار مــن الثلــث األعلــى مــن خريجــي
المرحلــة الثانويــة ،كمــا تهتــم وزارة التربيــة والتعليــم فــي
ســنغافورة بتدريــب وتأهيــل المعلميــن علــى احتياجــات
القــرن الـــ  ،21ودراســة ويتســتون ()2009,Whetstone
بعنــوان« :الرياضيــات الجديــدة :كيــف يمكــن لمــدارس
الواليــات المتحــدة األمريكيــة أن تحقــق انجــاز نجــاح
ســنغافورة فــي تحصيــل الرياضيــات» ،وهدفــت تلــك
الدراســة إلــى عقــد مقارنــة بيــن الواليــات المتحــدة

األمريكيــة وســنغافورة مــن حيــث النظــام التعليمــي
والمعاييــر والمناهــج الدراســية والتقييمــات وتدريــب
المعلميــن واتفقــت نتائــج الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه
دراســة()American Institutes for Research, 2005
مــن أن نظــام تدريــس الرياضيــات فــي ســنغافورة متفــوق
علــى نظــام تدريــس الرياضيــات فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة فــي العديــد مــن المجــاالت وتوصلــت إلــى أن أحــد
نقــاط القــوة فــي تعليــم الرياضيــات بســنغافورة هــو إطــار
عملهــا المتمركــز حــول حــل المشــكالت وموضوعــات
الرياضيــات األكثــر عمقــً واالختيــار الصــارم للمعلميــن
وفتــرة التدريــب المهنــي ( 100ســاعة) للمعلميــن كل
عــام ،ودراســة فينكاتيــش ( )Venkatesh, 2012بعنــوان
«دراســة مقارنــة لنظــام التعليــم العالــي فــي ســنغافورة
والهنــد» .وهدفــت تلــك الدراســة لمعرفــة أوجــه االختــاف
بيــن كال النظاميــن وإلقــاء الضــوء علــى مســار الطالــب
بــكال البلديــن مــن الحضانــة حتــى الدكتــوراة وتوصلــت
الدراســة إلــى أن نظــام التعليــم بســنغافورة يتميــز بثنائيــة
اللغــة ممــا يمكــن الدارســين بســنغافورة مــن التواصــل
مــع العالــم الخارجــي واالحتفــاظ بهويتهــم المعرفيــة
والثقافيــة وأن  % 20مــن ميزانيــة الدولــة تنفــق علــى التعليــم
وتحافــظ المــدارس الحكوميــة فــي ســنغافورة علــى
أعلــى معاييــر األداء فــي التدريــس والتعلــم وأن التعليــم
محــور أهتمــام الحكومــة فــي ســنغافورة ،ودراســة هيئــة
اليونســكو ( )UNESCO, 2014بعنــوان «نظــم التعليــم
فــي مجموعــة دول اآلســيان  ،»ASEANوهدفــت الدراســة
إلــى تســليط الضــوء علــى القضايــا الرئيســية والتحديــات
والفــرص المتاحــة لتحســين نظــم األداء وتقليــص
الفــوارق التعليميــة بيــن مجموعــة دول اآلســيان(16دولة)،
وتوصلــت الدراســة إلــى تميــز نظــام التعليــم بســنغافورة
بوضــوح سياســة التعليــم واألطــر العامــة لــه واســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة فــي التعليــم واألهتمــام بالمشــاركة فــي
التقييمــات الدوليــة ويتميــز أيضــا باســتخدامه لالختبــارات
فــي اختيــار المعلميــن .
تعليق على الدراسات السابقة :
هدفــت الدراســات الســابقة إلــى التعــرف إلــى أســباب تفــوق
نظــام التعليــم فــي ســنغافورة.
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اهتمــت بعــض الدراســات الســابقة بعقــد مقارنــة مــع
نظــام التعليــم فــي ســنغافورة كمــا فــي دراســة منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECD, 2007ودراســة
فينكاتيــش ( )Venkatesh 2012ودراســة هيئــة
اليونســكو (.)2014 ,UNESCO
اهتمــت بعــض الدراســات الســابقة بتحليــل نظــام
التعليــم فــي ســنغافورة بمجــال إعــداد المعلــم كمــا فــي
دراســة مركــز االختبــارات التربويــة للبحــوث والتطويــر
()ETC,2003ودراســة انجرســول ()Ingersol, 2007
اهتمــت بعــض الدراســات الســابقة بتحليــل نظــام تعليــم
بعــض المــواد الدراســية فــي ســنغافورة كالرياضيــات
كمــا فــي دراســة مركــز البحــوث األمريكــي (American
 )Institutes for Research, 2005ودراســة ويتســتون
()Whetstone,2009

توصلــت الدراســات الســابقة إلــى أن نظــام التعليــم فــي
ســنغافورة يتميــز باالختيــار الجيــد والحــازم للمعلميــن
ووجــود جهــة واحــدة تشــرف علــى إعدادهــم كمــا فــي
دراســة مركــز االختبــارات التربويــة للبحــوث والتطويــر
( )ETC,2003ودراســة مركــز البحــوث األمريكــي

)American Institutes for
(Research, 2005
ودراســة منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (OECD,
 )2007ودراســة انجرســول ( )Ingersol, 2007ودراســة
ويتســتون ( )Whetstone,2009وبثنائيــة اللغــة كمــا فــي
دراســة فينكاتيــش ( )Venkatesh 2012ودراســة هيئــة
اليونســكو ( )UNESCO, 2014وإعداد الكتب الدراسية
كمــا فــي دراســة مركــز البحــوث األمريكــي (American
 )Institutes for Research, 2005ودراســة ويتســتون
( )Whetstone,2009وبوضــوح الرؤيــة السياســية ألهميــة
التعليــم كمــا فــي دراســة هيئــة اليونســكو (UNESCO,
 )2014ودراســة فينكاتيــش()Venkatesh, 2012

واالهتمــام بأطــر العمــل كمــا فــي دراســة مركــز البحــوث
األمريكــي (American Institutes for Research,
 )2005ودراســة ويتســتون ()Whetstone,2009
ودراســة هيئــة اليونســكو(. )UNESCO, 2014

تعــد الدراســة الحاليــة ( فــي حــدود علــم الباحــث) مــن
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أوائــل الدراســات العربيــة التــي بحــث أســباب تفــوق نظــام
التعليــم فــي ســنغافورة.
النتائج ومناقشتها

 .1عــرض وتحليــل ومناقشــة نتيجــة الســؤال األول،
والــذي نصــه  :مــا واقــع نظــام التعليــم فــي ســنغافورة
؟ وســيتم اإلجابــة علــى هــذا الســؤال كمــا يلــي :
يعــد التعليــم فــي ســنغافورة مســؤولية مشــتركة
بيــن وزارة التربيــة والتعليــم Education of Ministry
( )MOEوالمعهــد الوطنــي للتعليــم National Institute
 )of Education (NIEفــوزارة التربيــة والتعليــم تقــوم
بإعــداد وتنفيــذ ومتابعــة المناهــج الدراســية وإدارة
االختبــارات الوطنيــة بجميــع المــدارس وتمويــل تدريــب
المعلميــن ،فــي حيــن يقــوم المعهــد الوطني للتعليــم بإعداد
المعلميــن وتدريبهــم وتنميتهــم مهنيــً ،ويتيــح دراســات
عليــا للمعلميــن بــدءًا مــن درجــة الدبلــوم حتــى درجــة
الدكتــوراة( ،.)Kaur et al, 2015ونظــام التعليــم فــي
ســنغافورة مركــزي ،بمناهــج موحــدة بجميــع المــدارس
الوطنيــة )Whetston, Dana, 2009(.واختبــارات قيــاس
وطنيــة لقيــاس تحصيــل الطلبــة بنهايــة الصفــوف الســادس
والعاشــر والثانــي عشــر مــن التعليــم تحــت إشــراف وزارة
التربيــة والتعليــم ،)Hsu, Jonathan, 2013( .ويبــدأ
التعليــم الرســمي فــي ســنغافورة مــن ســن السادســة
ويتــم تنظيمــه علــى أســاس  2 ، 4 ، 6بمعنــى  6ســنوات
للتعليــم اإلبتدائــي يتبعهــا تعليــم ثانــوي لمــدة أربــع ســنوات
أوخمــس ســنوات يلتحــق بعدهــا الناجحــون بالكليــات
الصغــرى للحصــول علــى شــهادة الثانويــة مــن المســتويات
المتقدمــة لمــن يرغــب فــي االلتحــاق بالتعليــم العالــي
الجامعــي ،ويتمثــل تنظيــم التعليــم العــام فــي ســنغافورة
مــن المراحــل التعليميــة األساســية كالتالــي:
مرحلة التعليم االبتدائيEducation Primary :

مــدة الدراســة بمرحلــة التعليــم اإلبتدائــي ســت ســنوات
دراســية ،يلتحــق بهــا التالميــذ مــن ســن السادســة وحتــى
الثانيــة عشــر وهــي مرحلــة مجانيــة عامــة ،وتنقســم
تلــك المرحلــة إلــى مســتويين أحدهمــا يســمى بالمرحلــة
التحضيرية  Stage Fondationمن الصف األول إلى الصف

الرابــع ،واآلخــر يســمى بالمرحلــة التوجيهيــة Orientation
 Stageبالصفيــن الخامــس والســادس وتنتهــي بالحصــول
علــى شــهادة التعليــم اإلبتدائــي(PSLE)Primary
 School Leaving Examinationويــدرس التالميــذ

خــال تلــك المرحلــة مجموعــة مــن المناهــج والمقــررات
موزعــة علــى الســنوات الســت للتعليــم اإلبتدائــي وهــي
( اللغــة اإلنجليزيــة -اللغــة األم -الرياضيــات -التربيــة
البدنيــة – التربيــة الصحيــة – فنــون وموسيقى-دراســات
اجتماعيــة -علــوم – تربيــة اخالقيــة) والجــدول( )4يوضــح
توزيــع تلــك المــواد علــى المســتويين.
جــدول ( )4خطــة الدراســة بمــدارس التعليــم اإلبتدائــي فــي
ســنغافورة
التعليم اإلبتدائي

المواد

أو ًال :المستوى األساسي
الصفين2-1

اللغــة االنجليزيــة– اللغــة األم –
الرياضيــات -التربيــة البدنية–التربيــة
الصحيــة– الفنــون والموســيقى-
الدراســات اإلجتماعيــة

الصفين 4-3

اللغــة االنجليزيــة– اللغــة األم
– الرياضيات-العلــوم -التربيــة
البدنيــة – التربيــة الصحيــة –
الفنــون والموســيقى -الدراســات
ا إل جتما عيــة

اللغــة االنجليزيــة– اللغــة األم
ثانيًا :المستوى التوجيهي – الرياضيات–العلــوم -التربيــة
البدنيــة – التربيــة الصحيــة – الفنــون
الصفين 6-5
والموســيقى -التربيــة األخالقيــة

ويالحــظ مــن الجــدول الســابق ( )4أن هنــاك مجموعــة مــن
المــواد الدراســية التــي تــدرس من الصف األول إلى الســادس
وهــي اللغــة اإلنجليزيــة واللغــة األم (الثانيــة) والرياضيــات
والتربيــة البدنيــة والتربيــة الصحيــة والفنــون والموســيقى
ـداء مــن الصــف الثالــث والرابــع يــدرس الطــاب العلــوم
وابتـ ً
وفــي المســتوى التوجيهــي يبــدأ الطــاب فــي دراســة مــادة
التربيــة األخالقيــة بــد ًال مــن مــادة الدراســات اإلجتماعيــة.
ويتعلــم طلبــة المــدارس االبتدائيــة ثالثــة مــواد أساســية هــي
 :اللغــة االنجليزيــة واللغــة األم والرياضيــات وهــذه المــواد
تســاعد فــي تطويــر مهــارات القــراءة والكتابــة وحــل

المشــكالت لــدى الطــاب وتبنــي أساســً قويــً داعمــً لهــم
الســتكمال دراســتهم فــي رحلتهــم التعليميــةMinistry(.
)of Education in Singapore,2008

وتحظــى اللغــة اإلنجليزيــة بالنصيــب األكبــر مــن إجمالــي
عــدد الســاعات حيــث يبلــغ متوســط عــدد ســاعات
دراســتها حوالــي  %33مــن متوســط عــدد الســاعات
اإلجمالــي ،و %27مــن إجمالــي عــدد الســاعات تخصــص
لدراســة اللغــة األم حســب العــرق الــذي ينمتــي إليــه
الطالــب ،و % 20للرياضيــات  ،و %20لباقــي المــواد.
ويمكــن ارجــاع ذلــك إلــى مــدى تأثيــر االحتــال اإلنجليــزي
فــي النواحــي التعليميــة مــن ناحيــة ،ومــدى اهتمــام
ســنغافورة بتدريــس اللغــة االنجليزيــة علــى اعتبارهــا
لغــة العلــم والتكنولوجيــا والتقنيــة الحديثــة مــن ناحيــة
أخــرى ،وبالنســبة لتدريــس اللغــة األم وذلــك لربــط أبنــاء
ســنغافورة بتراثهــم وقيمهــم اآلســيوية.
-مرحلة التعليم الثانويEducation Secondary :

بعــد االنتهــاء مــن المرحلــة اإلبتدائيــة يحصــل الطالــب علــى
شــهادة المرحلــة اإلبتدائيــة  ، PSLEيلتحــق بالتعليــم
الثانــوي ،ومــدة الدراســة بالتعليــم الثانــوي أربــع ســنوات،
مقســمة إلــى ثالثــة برامــج كالتالــي:
البرنامج الخاصCourse Special :

ومــدة الدراســة بهــذا البرنامــج أربــع ســنوات بعــد المرحلــة
االبتدائيــة ،يــدرس الطالــب خاللهــا الرياضيــات واللغــة
اإلنجليزيــة واللغــة األم بصــورة مكثفــة ،ويحصــل الطالــب
فــي نهايــة هــذه المرحلــة علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن
المســتوى العــاديGCE”O”- Level
المستوى السريعCourse Express :

مــدة الدراســة بــه أربــع ســنوات ،يــدرس الطالــب خاللهــا
مجموعــة مــن المناهــج بصــورة أقــل مــن البرنامــج الخــاص
ويحصــل الطالــب أيضــً علــى شــهادةGCE”O”- Level
أيضــً.
البرنامج العاديNormal Course :

وينقســم هــذا البرنامــج إلــى نوعيــن األول يســمى البرنامــج
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العــادي األكاديمــي  Academic Normalوالثانــي البرنامــج
العــادي الفنــي  ، Normal Technicalومــدة الدراســة بــكل
نــوع منهمــا أربــع ســنوات ،يحصــل الطالــب فــي نهايتهــا
علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن المســتوى العــادي GCE
 “N”- Levelوإذا أراد الطالــب أن يحصــل علــى شــهادة
الثانويــة العامــة مــن المســتوى العــادي Level -”GCE “O
يــدرس ســنة دراســية أخــرى ،ويلتحــق بالبرنامــج الخــاص
الســريع نســبة  %60مــن الطــاب المنتهيــن مــن مرحلــة
التعليــم اإلبتدائــي ،ومــن  %25-20يلتحقــون بالبرنامــج
العــادي األكاديمــي ،ومــن  %20-15يلتحقــون بالبرنامــج
العــادي الفنــي.
( ، )Kam, Ho & Gopinathan, S., 1999ويوضــح
الشــكل التالــي مراحــل التعليــم المختلفــة فــي ســنغافورة
والشــهادات التــي تمنــح فــي نهايــة المرحلــة االبتدائيــة
ومرحلــة التعليــم الثانــوي.

 .2عــرض وتحليــل ومناقشــة نتيجــة الســؤال الثانــي،
والــذي نصــه  :مــا أســباب تفــوق نظــام التعليــم فــي
ســنغافورة علــى المســتوى العالمــي ؟ وســيتم
اإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن خــال عــرض للمباحث
الخمســة التاليــة :رؤيــة ســنغافورة ألهميــة التعليــم،
إعــداد المعلــم فــي ســنغافورة ،أطــر العمــل ،ثنائيــة
اللغــة ،الكتــب الدراســية.
أو ًال :رؤية سنغافورة ألهمية التعليم
بحلــول األزمــة الماليــة اآلســيوية عــام 1997م ،وبتحــول
االقتصــاد العالمــي نحــو اقتصــاد المعرفــة ،تطلــب األمــر
تحــو ًال فــي نظــام التعليــم فــي ســنغافورة نحــو التركيــز
علــى االبتــكار واإلبــداع والبحــوث)OECD, 2010(.
وعندمــا أعلــن رئيــس الــوزراء الســنغافوري عــام 1997م
رؤيــة الدولــة لتطويــر التعليــم « مدرســة مفكــرة  ،أمــة
متعلمــة»” Nation Learning ,Schools Thinking
( )TSLNأكــد علــى أهميــة التعليــم وإعــداد المعلــم
وتطويــره المهنــي واعتبــاره مفتــاح نجــاح تلــك الرؤيــة.
( )Kaur, 2004والنظــر للمدرســة باعتبارهــا مســؤلة عــن
تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبداعــي وتشــجيع الطــاب
علــى التعلــم مــدى الحيــاة ،بــد ًال مــن التركيــز فقــط علــى
اكتســاب المعرفــة ،وقــد اشــتملت رؤيــة «مــدارس مفكــرة
 ،أمــة متعلمــة علــى مجموعــة واســعة مــن المبــادرات علــى
مــدى الســنوات كانــت تهــدف لتوفيــر مزيــد مــن المرونــة
وحريــة االختيــار للطــاب وتطويــر هيــاكل التعليــم وتوفيــر
مســارات وظيفيــة وحوافــز وترقيــات للمعلميــنOECD,( .
)2010

وتعــد مبــادرة «تدريــس أقــل ،تعلــم أكثــر» ,Less Teach
 ،»”Learn Moreواحــدة مــن تلــك المبــادرات وأطلقــت
فــي العــام 2003م لتطويــر نظــام التعليــم ،وتحســين نوعيــة
الممارســات التعليميــة والتعامــل بيــن المعلميــن والطــاب.
( )2013 ,Kaurوتوفيــر تعليــم أفضــل للطــاب يهتــم ببنــاء
شــخصية الطالــب وإعــداده للحيــاة مــن خــال أســاليب
تدريــس مبتكــرة وفعالــةSingapore Ministry of(.
شكل ( ) 1يوضح تنظيم التعليم في سنغافورة
(.)Ministry of Education Singapore, 2007
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)Education, 2010

وتعكــس األهميــة التــي توليهــا ســنغافورة للتعليــم،

الــدور األكبــر الــذي يلعبــه التعليــم فــي التنميــة االقتصاديــة
واإلجتماعيــة فــي ســنغافورة ،فالتعليــم ليــس مجــرد
وســيلة لألفــراد الكتشــاف مواطــن القــوة لديهــم وتحقيــق
طموحاتهــم ،ولكنــه يعتبــر أيضــً بمثابــة دعامــة قويــة
لدعــم النمــو واإلقتصــادي وبنــاء األمــة.
ثانيًا :إعداد المعلم في سنغافورة .
يشــكل المعلمــون والقــادة التربويــون حجــر الزاويــة فــي
بنــاء نظــام التعليــم فــي ســنغافورة وســببًا رئيســً وراء
أداءه رفيــع المســتوى ،ولبحــث موضــوع إعــداد المعلميــن
فــي ســنغافورة ســوف يقتصــر البحــث علــى المحــاور
األربعــة التاليــة :اإلشــراف علــى إعــداد المعلميــن ،إعــداد
المعلميــن قبــل الخدمــة ،التنميــة المهنيــة للمعلميــن أثنــاء
الخدمــة ،وجــود مســارات تــرق للمعلميــن.
اإلشــراف علــى إعــداد المعلميــن :يشــرف المعهــد الوطنــي
للتعليم  )National Institute of Education (NIEعلى
اختيــار وإعــداد المعلميــن فــي ســنغافورة ،وهــو المســؤل
عــن وضــع البرامــج التدريبيــة وإعــداد المعلميــن وتنميتهــم
مهنيــً ،)Kaur et al, 2015(.ووجــود جهــة واحــدة فقــط
لإلشــراف علــى اختيــار وإعــداد المعلميــن تعــد من الســمات
التــي يتميــز بهــا نظــام إعــداد المعلميــن فــي ســنغافورة ،إذ
تعــد األقــل إذا قورنــت بعــدد الجهــات التــي تشــرف علــى
إعــداد المعلميــن بــدول العالــم ،فهنــاك  35جهــة تشــرف
علــى إعــداد المعلميــن فــي اســتراليا ،و 123جهــة فــي
المملكــة المتحــدة ،و  138جهــة فــي اليابــان وتــزداد تلــك
الجهــات لتصــل إلــى  1500جهــة فــي الواليــات المتحــدة
االمريكيــة)ETC,2003(.
وتمكــن تلــك الســمة –جهــة اإلشــراف الواحــدة -نظــام
التعليــم فــي ســنغافورة مــن تحقيــق أعلــى مســتويات
األداء لجميــع المعلميــن علــى مســتوى الدولــة.
إعــداد المعلميــن قبــل الخدمــة :تختــار ســنغافورةمدرســيها مــن الثلــث األفضــل مــن خريجــي مدارســها
الثانويــة ،حيــث يقبــل واحــد فقــط مــن كل ســتة متقدميــن
للقبــول فــي برنامــج إعــداد المعلميــن ،ونظــرًا ألن االختيــار
الســيىء للمعلميــن ذوي األداء الضعيــف يســتمر تأثيــره
الســلبي لقرابــة  40عامــً ،وأن التالميــذ وخاصــة بالمرحلــة

االبتدائيــة ســوف يعانــون مــن هــذا األداء الضعيــف لســنوات
طويلــة وتلــك الخســارة التعليميــة ال رجعــة فيهــا إلــى حــد
كبيــر )OECD, 2007(،فقــد اهتمــت ســنغافورة باختيــار
معلميهــا مــن البدايــة ،قبــل إعدادهــم كمعلميــن ليكــون
عــدد مــن يتــم تدريبهــم أقــل ،ومــا يتــم إنفاقــه علــى إعــداد
المعلــم أكثــر ،ويوضــح الشــكل التالــي  :إجــراءات اختيــار
المعلميــن فــي ســنغافورة :

شكل(  ) 2يوضح إجراءات اختيار المعلمين في سنغافورة

ففــي ســنغافورة يتــم فحــص المتقدميــن للعمــل
كمعلميــن واختبارهــم واختيارهــم قبــل البــدء فــي
تدريبهــم ومــن يجتــاز االختبــارات والمقابــات يبــدأ مرحلــة
اإلعــداد والتدريــب ويحتفــظ بوظيفــة معلــم عنــد تخرجــه
ويتلقــى راتــب معلــم خــال فتــرة التدريــب ،ممــا يحفــزه نحــو
األداء األعلــى ،وهــذا يعنــي أن ســنغافورة تنفــق أكثــر مــن
أنظمــة التعليــم األخــرى فــي العالــم علــى تدريــب المعلــم
حيــث عــدد أقــل مــن المتدربيــن ،ممــا يجعــل التدريــب أكثــر
فعاليــة وهــذا بــدوره يجعــل التدريــس أكثــر مهنيــة وأكثــر
جــودة )OECD, 2007(.وللتدريــب قبــل الخدمــة دور
حاســم وتأثيــر طويــل األمــد فــي مســتوى أداء المعلميــن
فــي المســتقبل ،حيــث يقــدم لهــم نوعيــن مــن الــدورات:
األولــى دراســات فــي المناهــج وطــرق تدريســها لتتيــح لهــم
فهمــً أعمــق ،واألخــرى دراســات أكاديميــة ،وتقــدم تلــك
الــدورات مــن قبــل األكاديميــن وعــدد مــن المعلميــن مــن
ذوي الخبــرة فــي كل المناطــقKaur and others,( .
)2015
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ويوضــح الشــكل التالــي مراحــل إعــداد المعلميــن قبــل
الخدمــة فــي ســنغافورة:

التعليــم )Steiner, Lucy, 2010(.
ثالثًا :أطر العمل Frameworks

يتميــز نظــام التعليــم فــي ســنغافورة بوجــود أطــر عمــل
تحــدد المبــادئ األساســية للمراحــل التعليميــة والمقــررات
الدراســية وتطبــق علــى جميــع المســتويات ،مــن المرحلــة
االبتدائيــة حتــى مرحلــة الثانويــة العليــا ،وتحــدد االتجــاه
العــام لتعليــم وتعلــم المقــررات وفيمــا يلــي اطــار عمــل
المرحلــة اإلبتدائيــة فــي ســنغافورة:

شــكل(  ) 3يوضــح مراحــل إعــداد المعلميــن قبــل الخدمــة فــي
ســنغافورة ()OECD, 2007

● التنميــة المهنيــة للمعلميــن أثنــاء الخدمــة :يتــاح لجميــع
المعلميــن فــي ســنغافورة منــذ العــام 1998م ،تدريبــً
ســنويًا لمــدة 100ســاعة مــن التدريــب لرفــع مســتواهم
لمواكبــة المعرفــة الحديثــة والمهــارات الحياتيــةKaur(،
 )and others, 2015باإلضافــة إلــى نحــو  20ســاعة
أســبوعيًا يعمــل خاللهــا المعلمــون مــع زمالئهــم ويــزور
بعضهــم البعــض بقاعــات التدريــسHammond,( .
 )Linda, 2010كمــا تتــاح للمعلميــن فــي ســنغافورة
العديــد مــن أســاليب التنميــة المهنيــة كإجــراء البحــوث
العلميــة والنشــر العلمــي ،وحضــور ورش العمــل وحضــور
المؤتمــرات وعضويــة اللجــان الخاصــة بالتعليــم والتفــرغ
للدراســة أو للســفر)Seng, Tan, 2016( .
مســارات تــرق للمعلميــن :توفــر ســنغافورة للمعلميــن
ثــاث مســارات وظيفيــة مختلفــة وتمنحهــم فرصــً لمزيــد
مــن الترقــي والمســئولية واألجــور ،المســار األول مســار
التدريــس ويتــدرج فيــه المعلــم حتــى يصــل لدرجــة معلــم
خبيــر والمســار الثانــي مســار المتخصــص ،للعمــل فــي
مجــال تصميــم المناهــج وطــرق التدريــس وعلــم النفــس
التعليمــي واالختبــارات واإلرشــاد أو البحــوث واإلحصــاء
ويتــدرج المتخصــص حتــى يصــل لدرجة كبيــر المتخصصين
والمســار الثالــث مســار اإلدارة للعمــل فــي وظائــف اإلدارة
المدرســية ويتــدرج فيــه حتــى يصــل إلــى درجــة مديــر عــام
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شكل ( )4إطارعمل المرحلة اإلبتدائية
()Ministry of Education, 2008

ويتضــح مــن الشــكل الســابق(  ) 4وجــود ثــاث حلقــات
تشــكل إطــار عمــل المرحلــة اإلبتدائيــة ،المركزيــة منهــا
تشــير للمهــارات الحياتيــة التــي يجــب أن يكتســبها
الطالــب كالتربيــة األخالقيــة والتربيــة الوطنيــة والتربيــة
البدنيــة ،وتشــير الحلقــة األكبــر للمهــارات المعرفيــة
وأخيــرًا الحلقــة الخارجيــة تشــير للمــواد الدراســية التــي
ســيتعلمها ويختبــر فيهــا الطالــب وهــي اللغــة اإلنجليزيــة
واللغــة األم والرياضيــات والعلــوم والمــواد التــي سيدرســها
ولــن يختبــر فيهــا الطالــب وهــي  :الدراســات اإلجتماعيــة
والحــرف الفنيــة والموســيقى .
يوضح الشكل التالي إطار عمل الرياضيات في سنغافور:

شــكل(  ) 5إطــار عمــل مناهــج الرياضيــات بســنغافورة (Ministry of
)Education in Singapore, 2007

ويحــدد إطــار عمــل الرياضيــات فــي ســنغافورة المبــادئ
األساســية لبرامــج الرياضيــات الفعالــة التــي تطبــق علــى
جميــع المســتويات ،مــن المرحلــة االبتدائيــة حتــى مرحلــة
الثانويــة العليــا ،ويحــدد االتجــاه العــام لتعليــم وتعلــم
وتقييــم الرياضيــات ،ويؤكــد علــى تنميــة القــدرة علــى
حــل المشــكالت الرياضيــة والواقعيــة مــن خــال خمســة
عناصــر مترابطــة هــي  :المفاهيم،والمهــارات ،والعمليــات،
واالتجاهــات ،ومــا وراء المعرفــةKaur and others,(.

)2015

واســتمرارًا للــدور الــذي تقــوم بــه أطــر العمــل فــي تبســيط
وتوضيــح المبــادئ والمفاهيــم ،قامــت وزارة التربيــة
والتعليــم بالتعــاون مــع المعهــد الوطنــي للتعليــم فــي
ســنغافورة بإعداداطــار العمــل لكفايــات القــرن ال 21
ونواتــج تعلــم الطلبــة كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي :

شــكل ( )6إطــار العمــل لكفايــات القرن الــــ Singapore Ministry( 21
)of Education, 2015

ويشــار لهــذا اإلطــار عــادة مــن قبــل المعلميــن فــي
ســنغافورة باســم إطــار عمــل  21ccوقــدم هــذا االطــار
فــي ســنغافورة عــام 2010م ويســتند علــى رؤيــة وطنيــة
مشــتركة مــن القيــم والمهــارات والميــول لتمكــن الطــاب
مــن التعايــش فــي عالــم متغيــر وغامــض ،وتــم إعــداد هــذا
االطــار موضوعــً فــي محــوره القيــم كالمســؤلية واالحترام
والمرونــة والنزاهــة والرعايــة واالنســجام التــي مــن شــأنها
أن تســاعد الطــاب علــى العمــل بفاعليــة فــي قــرن ســريع
الخطــى هــو القــرن الحــادي والعشــرين والحلقــة الوســطى
تعبــر عــن المهــارات االجتماعيــة والوجدانيــة والتــي هــي
ضروريــة للطــاب لتنظيــم وتوجيــه مشــاعرهم واالهتمــام
باآلخريــن واتخــاذ قــررارت مســؤلة والتعامــل مــع المواقــف
الصعبــة علــى نحــو فعــال ،والطــوق الخارجــي مــن االطــار
يوضــح مــا يعرفــه الناشــئة كمحــو األميــة والوعــي العالمــي
ومهــارة تبــادل الثقافــات والتفكيــر الناقــد واالبداعــي
والتواصــل والتعــاون.
وتشــكل معــً هــذه القيــم والكفايــات شــخصية المواطــن
الســنغافوري الواثقــة والمنتميــة والمشــاركة بفاعليــة.
()Russell, Christina, 2016

رابعًا  :ثنائية اللغة Bilingualism

عندمــا نالــت ســنغافورة اســتقاللها عــن بريطانيــا عــام
1959م ،واجهــت الحكومــة صعوبــات فــي التعامــل
مــع األعــراق واللغــات المختلفــة للســكان ،إذ يشــكل
الصينيون٪74.2من الســكان ،والماليويــون ، %13.3والهنود
 )Pryke, Wai, 2015(،٪9.2فاختــارت ســنغافورة أن
تكــون دولــة متعــددة اللغــات واختــارت أربــع لغــات رســمية
هــي االنجليزيــة والصينيــة والماليزيــة والتاميليــة واختــارت
اللغــة االنجليزيــة لتصبــح لغــة العمــل والدراســة والتواصــل
بيــن العرقيــات وباقــي اللغــات كلغــة أم للمجموعــات
العرقيــة(. )Dixon, L. , 2005
وتعــد ثنائيــة اللغــة إحــدى نقــاط القــوة لنظــام التعليــم
فــي ســنغافورة وســمة أساســية مــن ســماته ،وتهــدف
إلــى إعــداد الطلبــة للوصــول إلــى كال الثقافتيــن الشــرقية
والغربيــةو التكيــف مــع العالــم فــي ظــل نظــام العولمــة
وتلــك القــوة تمنــح الطلبــة ميــزة تنافســية فــي التواصــل
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مــع النــاس مــن مختلــف الجنســيات ،فجميــع الطلبــة
يتعلمــون اللغــة االنجليزيــة التــي تعــد اللغــة الرســمية للدولــة
والعمــل والتدريــس فــي المــدارس ويتعلمــون لغتهــم األم
للتواصــل فيمــا بينهــم فــي المنــازل ،وليــس هنــاك شــك
مــن أن التركيبــة الســكانية المتنوعــة شــكلت صعوبــة
أمــام الحكومــة إال ان اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة
للتعليــم والعمــل الرســمي كانــت لهــا العديــد مــن الفؤائــد
مــن أهمهــا:
.1ســهلت اللغــة اإلنجليزيــة مــن التواصــل بيــن األجنــاس
المختلفــة التــي يتكــون منهــا الشــعب الســنغافوري
وســهلت التفاهــم وأوجــدت لغــة مشــتركة بينهــم.
 .2مكنــت اللغــة اإلنجليزيــة ســنغافورة مــن االســتفادة
مــن االقتصــاد العالمــي واجتــذاب الشــركات متعــددة
الجنســيات ممــا ســاعد فــي توفيــر فــرص عمــل
للمواطنيــن.
 .3مكنــت اللغــة االنجليزيــة الشــعب الســنغافوري مــن أن
يكــون قــادرًا علــى العمــل والحيــاة فــي الخــارج .
كمــا أن ثنائيــة اللغــة ســاعدت ســنغافورة مــن التواصــل مع
دولتيــن كبيرتيــن اقتصاديــً همــا الصيــن والهنــد وســاعدت
ثنائيــة اللغــة ســنغافورة مــن أن تكــون حلقــة وصــل بيــن
الشــركات الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة وتلــك االقتصاديــات
األســيوية  ،)Pryke, Wai, 2015( .كمــا منحــت الطلبــة
الســنغافوريين مميــزات أخــرى منهــا :الســفر للدراســة
بعــدد كبيــر مــن الــدول التــي تتحــدث اإلنجليزيــة والســفر
للدراســة بدولــة يتحــدث ســكانها بلغــة الطالــب األم،
واتاحــت للســنغافوريين دراســة البرامــج األكاديميــة التــي
تتــم باللغــة االنجليزيــة عبــر اإلنترنــتStanderson,(.
)Gavin, 2002

خامسًا :الكتب الدراسية
تعــد الكتــب الدراســية مــن أســباب تفــوق نظــام التعليــم
فــي ســنغافورة وتتميــز تلــك الكتــب بحجمهــا الصغيــر
وقلــة عــدد الموضوعــات واختيــار الموضوعــات بعنايــة
ووجــود قوائــم محتويــات بالكتــب ومناســبتها ألوليــاء أمــور
التالميــذ وعقــول التالميــذ واتاحتهــا فرصــً للتعلــم الذاتــي
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مــن قبــل التالميــذ ،وتطبيــق المفاهيــم وحــل المشــكالت.
Alexander,
)2015
((American
)Institutes for Research, 2005

Givental,

وتبنــى الكتــب الدراســية فــي ســنغافورة علــى فهــم عميــق
للمفاهيــم مــن خــال مشــكالت متعــددة الخطــوات
ورســوم توضيحيــة ،توضــح كيفيــة اســتخدام المفاهيــم
فــي حــل المشــكالت بطــرق مختلفــة ،كمــا تركــز
الكتــب فــي ســنغافورة علــى تنميــة التطبيــق وتوضــح أن
للمفاهيــم تطبيقــات فــي العالــم الحقيقــي وتشــير إلــى تلــك
التطبيقــات)Whetstone, Dana, 2010( .
فــي ضــوء النتائــج التــي حققتهــا ســنغافورة فــي مجــال
التعليــم اعتمــدت موادهــا التعليميــة ذات الجــودة العاليــة
فــي أكثــر مــن  50دولــة حــول العالــم ،فأصبحــت مســتخدمة
فــي  50واليــة امريكيــة بحوالــي  4500مدرســة وحوالــي 400
مدرســة بجنــوب إفريقيــا والعديــد مــن المــدارس بالمملكــة
المتحــدة ،وكتــب الرياضيــات الدراســية التــي تنشــرها
 Cavendish Marshallمســتخدمة بالواليــات المتحــدة
األمريكيــة منــذ العــام )Fong, Andrew, 2015( .1998
 .3عــرض وتحليــل ومناقشــة نتيجــة الســؤال الثالــث،
والــذي نصــه  :مــا الــدروس المســتفادة مــن نظــام
التعليــم فــي ســنغافورة ؟ وســيتم اإلجابــة علــى هــذا
الســؤال كمــا يلــي :
تجربــة ســنغافورة فــي مجــال التعليــم تجربــة جديــرة
بالتأمــل والنظــر واالهتمــام ،فقــد شــهد نظامهــا التعليمــي
تطويرمحتــواه مــن خــال إعــادة صياغــة أدوار المدرســة
وأدوار المعلميــن وتغييــر محتــوى المناهــج وطرائــق
التدريــس ونوعيــة أدوات القيــاس والتقويــم المســتخدمة
فــي مختلــف مراحــل التعليــم ،وفيمــا يلــي بعضــً مــن
الــدروس المســتفادة مــن التجربــة الســنغافورية:
االســتثمار األمثــل فــي الثــروة البشــرية مــن خــال
التعليــم
بلغــت ســنغافورة تلــك المكانــة وحققــت هــذا النجــاح
بعــدأن اســتثمرت فــي العنصــر البشــري االســتثمار األمثــل
مــن خــال نظــام تعليمــي عالــي المســتوى نجــح فــي بنــاء

المواطــن الســنغافوري الــذي ارتقــى ببــاده وحلــق بهــا.

قــادة ومعلمــي المــدارس علــى اســتخدام تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت.

التحــوالت السياســية فــي األنظمــة التعليميــة بمــا يتوافــق
مــع التنميــة اإلقتصاديــة:

إعداد الكتب الدراسية

فمــع كل مرحلــة مــن مراحــل إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة
والتنميــة علــى المؤسســات التعليمية والتدريب االســتجابة
الحتياجــات الصناعــات الناشــئة مــن القــوى العاملــة .

تطويــر المناهــج والكتــب الدراســية ،بحيــث تبنــى
بموضوعــات أقــل عــددًا وحجــم أصغــر ،وعــرض أكثــر
عمقــً للموضــوع ،ممــا يتيــح للطلبــة فهمــً أفضــل.

االختيار الحاسم واإلعداد الجيد للمعلم

استشراف المستقبل من خالل التعليم

فاالختيــار الحــازم للمعلميــن مــن البدايــة ،يجعــل مــا يتــم
اختيــاره للعمــل بالتدريــس أقــل وبالتالــي مــا ينفــق علــى
إعــداد المعلــم أكثــر ،كمــا أن مواجهــة التغيــرات الســريعة
والمتالحقــة فــي جميــع المجــاالت يتطلــب تدريــب المعلــم
تدري ًبــا فاعــ ًا أثنــاء الخدمــة بمايطــور قدراتــه وإمكاناتــه
ويزيــد مــن مســتوى عطائــه وفاعليتــه.

مــن خــال القيــام بثــاث تحــوالت هامــة هــي  :التحــول مــن
التعلــم للنقــل بيــن الصفــوف للتعلــم لإلتقــان ،والتحــول مــن
التعلــم بالمدرســة للتعلــم فــي كل مــكان ،والتحــول مــن
التعلــم للعمــل للتعلــم للحيــاة.

نظام ثنائية اللغة ( اللغة اإلنجليزية واللغة األم)
تعــد ثنائيــة اللغــة – اللغــة األم واللغــة اإلنجليزيــة – أحــد
المعالــم المهمــة مــن معالــم التعليــم فــي ســنغافورة،
فسياســية التعليــم مــزدوج اللغــة تــزود الطــاب بقــدرات
لغويــة تمكنهــم مــن التعامــل بســهولة مــع الثقافــة
الشــرقية والغربيــة وتحقيــق نظــرة شــاملة نحــو األمــور.
التعليم بالمسارات

وضــع مســارات للتعليــم بمراحــل التعليــم وذلــك
لتوفيرفــرص متنوعــة للطــاب إمــا عــن طريــق إعدادهــم
لســوق العمــل مباشــرة أوتهيئتهــم لاللتحــاق بمســارات
تحقــق ميولهــم ،وتحــد مــن تســربهم أو تخرجهــم
بمعــدالت ضعيفــة أو تعثرهــم فــي إجتيــاز مرحلــة التعليــم
العــام.
دمــج تكونولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المنهــج
المدرســي
مــن خــال تشــجيع الممارســات اإلبداعيــة لتكونولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي المــدارس ،وضمان االســتخدام
الحقيقــي والمســؤول لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت،
والتــزام وزارة التربيــة والتعليــم بدمــج تكونولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي المنهــج المدرســي وتدريــب

االشتراك في المسابقات والمقارنات الدولية
ضــرورة االشــتراك الدائــم فــي المســابقات والمقارنــات
الدوليــة كمســابقات  ،TIMSSو ،PISAلمــا تقدمــه تلــك
المشــاركات مــن مؤشــرات حــول أداء الطلبــة ومســتوى
النظــام التعليمــي .
نتائج الدراسة
فيمــا يلــي ملخصــً ألهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة
الحالية:
يتميــز نظــام التعليــم فــي ســنغافورة بوضــوح رؤيتــه
حــول أهميــة التعليــم فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
تعــد ثنائيــة اللغــة (اللغــة اإلنجليزيــة واللغــة األم) مــن أهــم
ســمات التعليــم الســنغافوري وســببًا مــن أســباب نهضتــه
التعليميــة واإلقتصاديــة.
تمتلــك ســنغافورة نظامــً فريــدًا فــي اختيــار وإعــداد
معلميهــا ،يتميــز باالختيــار الحــازم للمعلميــن منــذ البدايــة
وطــول فتــرة التدريــب أثنــاء الخدمــة وتنــوع أســاليب التنمية
المهنيــة.
يتميــز نظــام التعليــم فــي ســنغافورة بوجــود أطــر للعمــل
توضــح السياســات واألهــداف ويتــم التقيــد بتنفيذهــا علــى
جميــع المســتويات.
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تعــد الكتــب الدراســية مــن أســباب تفــوق الطلبــة فــي
ســنغافورة وتتميــز بصغــر حجمهــا وقلــة عــدد صفحاتهــا
وعــرض موضوعاتهــا بشــكل أكثــر عمقــً ،ممــا يتيــح
للطــاب فهمــً أكبــر للموضوعــات.
الخاتمة
وأخيــرًا ،فــإن األهميــة التــي توليهــا ســنغافورة للتعليــم
تعكــس الــدور األكبــر الــذي يلعبــه التعليــم فــي التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســنغافورة ،فالتعليــم ليــس
مجــرد وســيلة الكتشــاف مواطــن القــوة عنــد األفــراد
وتحقيــق طموحاتهــم ولكنــه يعتبــر أيضــً بمثابــة دعامــة
هامــة لدعــم النمــو االقتصــادي وبنــاء األمــة ،وتعــد الرؤيــة
الواضحــة واإليمــان العميــق باألهميــة البالغــة للتعليــم
بالنســبة للطلبــة واألمــة علــى الســواء والقيــادة السياســية
المثابــرة والمواءمــة بيــن السياســات والممارســات
والتركيــز علــى بنــاء المعلــم وتنميــه والتقويمــات والمعاييــر
الواضحــة والثقافــة المبنيــة علــى التحســين المســتمر
والرؤيــة المســتقبلية التــي تحكــم علــى نجــاح الممارســات
التربويــة عبــر مقارنتهــا باألفضــل فــي العالــم كلهــا عوامــل
أســهمت فــي صــوغ قصــة نجــاح ســنغافورة.
التوصيات :

يوصي الباحث في النهاية إلى ما يلي :
 .1دراســة وزارات التعليــم فــي الــدول العربيــة للتجربــة
الســنغافورية فــي التعليــم لالســتفادة منهــا فــي إعــداد
المعلميــن وتطويــر المناهــج وطــرق التدريــس والتقويــم
التربــوي .
 .2إنشــاء معهــد وطنــي مســتقل بالــدول العربيــة الختيــار
وإعــداد المعلميــن قبــل التحاقهــم بكليــات التربيــة.
 .3وضــع أطــر عمــل للمراحــل التعليميــة والمقــررات
تتمركــزحــولحــلالمشــكالتالحاليــةوالمســتقبلية.
 .4منــح الطــاب المعلميــن راتبــً أثنــاء إعدادهــم وتدريبهــم
وتكليفهــم بالعمــل بــوزارة التعليــم عنــد التخــرج.
 .5مزيــد مــن اإلنفــاق العربــي علــى إعــداد المعلميــن
وتدريبهــم قبــل الخدمــة وأثنــاء الخدمــة .
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 .6وضــع رؤيــة واضحــة للتعليــم بالــدول العربيــة إلعــداد
الطلبــة للمســتقبل .
 .7االشتراك في المسابقات والمقارنات الدولية.
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اتجاهات اإلصالح التربوي في التعليم العالي لتحقيق اهداف رؤية المملكة
العربية السعودية  2030م
إعداد د .شمس بنت سعد بن محمد الخويطر

يتغيــر العالــم مــن حولنــا بســرعة مذهلــة ،وحضــارة
العصــر تختلــف عــن كافــة الحضــارات الســابقة مــن حيــث
خصائصهــا ومتطلباتهــا ،وهــذا يعكــس بالضــرورة تغيــرًا
فــي الوســائل واألســاليب واألهــداف.
ومــن المســلم بــه أن التعليــم كنظــام وعمليــة وفــي
مســتوياته ومراحلــه المختلفــة يمثــل حجــر األســاس فــي
البنــاء االجتماعــي وفــي تحقيــق نهضتــه وتقدمــه ،حيــث
يتفاعــل مــع األنظمــة األخــرى المكونــة لهــذا البنــاء فــي
عالقــات تأثيــر وتأثــر بمــا يــؤدي إلــى اســتمرارية الحيــاة فــي
المجتمــع ،ولــذا تتأكــد ضــرورة اســتمرارية تطويــر وإصــاح
منظومــة التعليــم وفقــً لطموحــات المجتمــع اآلنيــة
والمســتقبلية ،باعتبــار أن التعليــم لــه الــدور الرئيســي فــي
عمليــة التنميــة البشــرية بمــا يجعلهــا قــوة دافعــة تحقــق
رقــي المجتمــع وتقدمــه ( الحــوت2008،م،ص )14
ولقــد شــغلت مســألة اإلصــاح والتطويــر التربــوي فكــر
واهتمــام صنــاع القــرار السياســي والتربــوي فــي الســاحة
الدوليــة طــوال عقــود عديــدة .وحدثــت حركــة اإلصــاح،
كــر ّدة فعــل حضاريــة لمواجهــة بعــض األزمــات
واإلشــكاليات الكبــرى التــي واجهتهــا بعــض المجتمعــات
اإلنســانية فــي حقــب محــددة؛ إذ نظــرت هــذه المجتمعــات
إلــى التربيــة كمدخــل طبيعــي إلصــاح ذاتهــا وتطويــر
نفســها مــن خــال ترقيــة اإلنســان فكــرًا وقيمــً واتجاهات.
مــن هنــا أتــى االهتمــام المتزايــد باإلصــاح التربــوي الــذي
يمثــل رؤيــة تعكــس فلســفة وفكــرًا ،يــراد تجســيدها علــى
أرض الواقــع لتحقيــق أهــداف وغايــات م ّتفــق بشــأنها.
ولــذا يعــد اإلصــاح والتجديــد التربــوي واجبــً حتميــً وليــس
خيــارًا تربويــً ،وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون تفعي ـ ًا للمفهــوم
الشــامل للتربيــة وأنهــا أداة التغييــر والتكيــف فــي آن واحــد
(الحامــد و آخــرون 1425،هـــ ،ص.)348

وتشــهد المملكــة العربيــة الســعودية كبقيــة دول العالــم
تحديــات كبيــرة منهــا ،ثــورة المعرفــة وثــروة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات ،والتغيــرات فــي متطلبــات
وحاجــات ســوق العمــل ،والتنافســية باإلضافــة إلــى تنــوع
مشــكالت التعليــم العالــي .وقــد جــاءت رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية 2030م مســتهدفة بنــاء مســتقبل
مشــرق –بــإذن اهلل -لألجيــال القادمــة علــى المســتوى
االقتصــادي واالجتماعــي.
ويشــكل التعليــم العالــي ركيــزة مهمــة مــن ركائــز التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المجتمعــات المختلفــة ،ولــه
دور كبيــر فــي تحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية .مــن هنــا جــاءت اهميــة اإلصــاح التربــوي فــي
التعليــم العالــي لإلســهام فــي تحقيقهــا.
إن مصطلــح اإلصــاح التربــوي يحظــى بالعديــد مــن
التعاريــف منهــا:
«محاولــة فكريــة أو عمليــة إلدخــال تحســينات علــى الوضــع
الراهــن للنظــام التعليمــي ســواء كان ذلــك متعلقــً بالبنيــة
التعليميــة أو التنظيــم أو اإلدارة أو البرنامــج التعليمــي أو
طرائــق التدريــس أو الكتــب أو غيرهــا» (مرســي1992 ،م،
ص.)7
»الجهــود المنظمــة المبذولــة فــي ســبيل تحديــث وتطويــر
النظــام التعليمــي« (العمــر1428 ،هـــ ،ص.)70
«جملــة التغيــرات التــي يتــم إدخالهــا علــى نظــام مــا والتــي
تجعلــه قــادرًا علــى االســتجابة لمتطلبــات المجتمــع جزئيــً
أو كليــً ( اســليماني و بوبكــراوي 2005،م،ص.) 10
ومجــاالت اإلصــاح عديــدة ،إذ أن جميــع جوانــب التعليــم
بــدء مــن السياســات
العالــي تخضــع للتجديــد واإلصــاح ً
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وانتهــاء بالممارســات التعليميــة (اإلصــاح
التربويــة
ً
المؤسســي واإلصــاح البنيوي) (الخطيــب1425 ،هـ ،ص.)510
وتختلــف اإلصالحــات والتجديــدات التربويــة فــي مــدى
انتشــارها وذيوعهــا اعتمــا ًدا علــى اعتبــارات عــدة ،أهمهــا
مــدى مالئمتهــا للوســط المطبقــة فيــه ،وقابليتهــا للتطبيــق
التحمــس إليهــا مــن
والتجريــب ،وكلفتهــا الماديــة ،ودرجــة
ّ
قبــل ص ّنــاع القــرار والمســتفيدين.
ّ
وتؤكــد التجربــة الدوليــة علــى أهميــة البحــث التربــوي،
بشـ ّـقيه النظــري والميدانــي ،فــي بلــورة اإلصالحــات التربويــة،
وتشــكيلها قبيــل صياغــة تعميمهــا بعــد التثبــت مــن
مناســبتها وقدرتهــا علــى إحــداث التغييــرات المأمولــة.
وفــي ضــوء ذلــك فــإن إصــاح التعليــم ينبغــي أن ينطلــق
مــن داخــل المجتمــع مراعيــً واقعــه وقيمــه ومعتقداتــه
ومعبــرًا عــن هويتــه وطموحاتــه مــع االســتفادة مــن
التجــارب والخبــرات الدوليــة فــي هــذا المجــال .وفــي ذلــك
يتأكــد أهميــة وضــرورة المشــاركة الحقيقيــة والفعالــة
مــن قبــل أفــراد المجتمــع وهيئاتــه ومؤسســاته المختلفــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جهــود إصــاح التعليــم
باعتبــار أن التعليــم ومــن ثــم إصالحــه يمثــل همــً مشــتركًا
بيــن المجتمــع (الحــوت2008،م،ص ،)122إذ أن أحــد مصــادر
عمليــة اإلصالحــات التربويــة ( الحاجــات االجتماعيــة) التــي
تفرضهــا المتغيــرات علــى الســاحة العالميــة ،والمشــكالت
التربويــة التــي تواجــه المؤسســات التربويــة ،والبحــوث
والدراســات التربويــة ،واالجتماعــات العلميــة واألكاديميــة
لخبــراء التربيــة ،وتطلعــات المنظمــات المهنيــة ،ورجــاالت
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والتربيــة المقارنــة التــي
تــزود النظــم التعليميــة باالتجاهــات العالميــة الحديثــة فــي
اإلصــاح التربــوي (الخطيب1425،هـــ،ص )510و(الســعادات،
ب.ت ،ص .)155-154
ومــن هنــا فــإن اإلصــاح عمليــة وليــس هدفــً ،وهــو عمليــة
مســتمرة تتعــدل بواســطتها وتتكيــف األنظمــة الوظيفيــة
لالســتجابة بطريقــة هادفــة للمثيــرات الداخليــة والخارجيــة
التــي تؤثــر علــى أنظمــة المجتمــع ومــن ثــم علــى شــبكة
التفاعــات المعقــدة بيــن عناصرهــا المختلفــة.
وفيمــا يلــي عــرض التجاهيــن مــن اتجاهــات اإلصــاح التربــوي
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فــي التعليــم العالــي التــي ستســهم فــي تحقيــق أهــداف
رؤيــة المملكــة 2030م
االتجاه األول  ( :تدويل التعليم العالي).
تغيــرت طبيعــة التعليــم وســرعته تغيــرًا كبيــرًا خاصــة
ونحــن فــي قــرن التكامــل الدولــي واإلنجــازات الجديــدة فــي
مجــال ســعي البشــرية وراء المعرفة،كمــا تعيش البشــرية
اليــوم عصــر عالميــة التفكيــر ،وعالميــة العلــم والمعرفــة،
وعالميــة األزمــات واإلنجــازات ،األمــر الــذي يتطلــب توعيــة
المجتمعــات بأننــا نشــترك فــي عالــم واحــد ومســتقبل
واحــد؛ وعليــه أن نتعلــم كيــف نفكــر عالميــً ونعمــل
محليــً ،وهــذا يؤكــد حاجــة العالــم إلــى المواطــن العالمــي
الــذي يتحمــل قــدرًا مــن المســئولية تجــاه المتغيــرات
والمشــكالت العالميــة ( أبــو الوفا ،وحســين2008،م ،ص.)7
وهنــا يتجلــى دور تدويــل التعليــم فــي مواجهــة المتغيــرات
العالميــة؛ وذلــك مــن خــال تعزيــز التربيــة مــن أجــل التفاهم
الدولــي ،وتطويــر مؤسســات التعليــم العالــي لمواجهــة
التطــورات المتالحقــة بإيجــاد إنســان النهضــة الجديــدة؛
إذ أنــه ال يمكــن ألي دولــة مهمــا كان نظامهــا التعليمــي أن
تنــأى عــن أحــداث العالــم الــذي تعيــش فيــه وتتفاعــل معــه
وتتجــاوب مــع مســتحدثاته (العجمــي2007،م ،ص .)65
ولقــد ظهــر التوجــه نحــو تدويــل التعليــم العالــي عندمــا
تبنــت منظمــة اليونســكو اســتراتيجية تدويــل التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي ،منــذ عــام 1998م ،حيــث أقــرت
المنظمــة مبــدأ التدويــل كوســيلة لالرتقــاء بالعمليــة
التعلميــة والبحثيــة مــن خــال إضفــاء البعــد الدولــي فــي
جميــع أنشــطة التعليــم العالــي( فــي ويــح،2012،م،ص.)319
واعتبــرت المنظمــة أن تدويــل التعليــم أحــد معاييــر تقييــم
أداء مؤسســات التعليــم العالي،كمــا حثــت الجامعــات
والمراكــز البحثيــة علــى إعــادة هيكلــة أنشــطتها لمواكبــة
التوجــه نحــو التدويــل ،والتوســع فــي مفهــوم الحــراك
األكاديمــي (هــال ونصــار2012،م ،ص .)187
أو ًال :مفهوم التدويل (تدويل التعليم العالي):
ُتعــرف »نايــت ( «knighفــي العامــري2017،م ،ص)112
مصطلــح تدويــل التعليــم العالــي بأنــه  « :عمليــة إلضفــاء

البعــد الدولــي أو الكونــي أو المتعــدد الثقافــات علــى أهــداف
ووظائــف وآليــات تقديــم خدمــات المنظومــة التعليميــة
بمؤسســات التعليــم العالــي» ،كمــا ُيعــرف بأنــه »:عمليــة
إدمــاج البعــد الدولــي أو البعــد المتعــدد الثقافــات داخــل
أنشــطة التعليــم الجامعــي مــن تعليــم وتعلــم ،وبحــوث،
وخدمــات مجتمعيــة» ( فــي ويــح2012 ،م،ص  ،)326وينظــر(
العجمــي2007 ،م ،ص )68إلــى أنــه» إدخــال المالمــح الدوليــة
علــى المناهــج وتكنولوجيــا التعليــم وأنمــاط التقييــم
ومعاييــره عــاوة علــى تيســير الحــراك األكاديمــي الدولــي
لــكل مــن الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن،
فض ـ ًا عــن التعــاون األكاديمــي الدولــي فــي التبــادل الطالبــي
والتدريــب التخصصــي للخريجيــن وتجديــد المهــارات
والكفايــات للهيئــة األكاديميــة والتعــاون بيــن الباحثيــن»
يعــرف خاطــر(2015م،ص )230تدويــل التعليــم بأنــه:
كمــا ُ
« اســتراتيجية طويلــة المــدى إلقامــة عالقــات وروابــط
خارجيــة ،بغــرض حــراك الطلبــة والتنميــة المهنيــة
ألعضــاء هيئــة التدريــس ،والتجديــد فــي المناهــج وتحديثهــا،
ودعــم المشــروعات البحثيــة بيــن الــدول».
بمعنــى «أن تعمــل النظــم التعليميــة فــي إعــادة تنســيق
محتوياتهــا -مــن غيــر المســاس بالثوابــت واألصــول-
ووظيفتهــا ،وتوســيع نطــاق مهامهــا ،بحيــث يصبــح
منتجهــا التعليمــي معترفــ ُا بــه ومنافســً علــى مســتوى
العالــم (العباد1429،هـــ ،ص  .)34فتدويــل التعليــم يؤكــد
علــى خصوصيــة كل نظــام تعليمــي بمــا يقــوم عليــه مــن
ســياق اجتماعــي وثقافــي محلــي يختلــف عــن نظيــره فــي
المجتمعــات أو نظــم التعليــم األخــرى ،وهــو فــي الوقــت
ذاتــه يعكــس الطبيعــة العالميــة للتعليــم والبحــث ،ونمــو
الحــراك للطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس ،وفــي ضــوء ذلــك
فتدويــل التعليــم العالــي يمتــد ليشــمل عمليــات التدريــس
والبحــث والتدريــب ،والتخطيــط إلعــادة تنظيــم مؤسســات
التعليــم العالــي وإدارتهــا (العجمــي2007 ،م ،ص ص -66
 .)68وهــو يســهم فــي التعامــل مــع الفــرص والتحديــات،
ويعــد أحــد الوســائل التــي تســتجيب بهــا الــدول لمتطلبــات
العصــر.
ويتضــح مــن ذلــك أن مــن أهــم أهــداف تدويــل التعليــم
العالــي مــا يلــي( :العجمــي2007،م ،ص ص)74- 73

االرتفــاع بمســتوى الســمعة الدوليــة للجامعــات ،وذلــك
بالحفــاظ علــى مســتوى المنافســة الدوليــة ،والتأكيــد علــى
الطابــع األكاديمــي والتجــاري لعمليــة التدويــل لتوليــد مصــادر
ماليــة للتمويــل الذاتــي لتلــك الجامعــات التــي تســع لتنميــة
التفاهــم والتعــاون الدولــي بيــن الجامعــات.
محاولــة تعليــم الطــاب كيفيــة المشــاركة فــي المجتمــع
المحلــي والمجتمــع الدولــي األكبــر ،وذلــك بالتركيــز علــى
المفاهيــم العامــة للثقافــة باعتبــار أن التفاعــل الثقافــي
المتبــادل ضــرورة مــن ضــرورات العصــر.
العمــل علــى زيــادة وعــي الطــاب وتنميــة التفكيــر والبحــث
فــي القضايــا العالميــة ودراســة القضايــا التكنولوجيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية التــي تتعــدى
الحــدود ،وذلــك بتنظيــم المناهــج المعالجــة لهــا ،وتحديــد
المهــارات والكفايــات للهيئــة التعليميــة ،وتفعيــل التبــادل
الطالبــي والتعــاون بيــن الباحثيــن والتدريــب التخصصــي
للخريجيــن.
تقديــم منــح أو بعثــات للشــباب الباحثيــن والدارســين
خاصــة مــن الــدول الناميــة لمتابعــة الدراســات العليــا
المتخصصــة ،وتوثيــق صلتهــم بالباحثيــن المتميزيــن فــي
الــدول المتقدمــة.
بــذل جهــود مقصــودة للربــط والتكامــل بيــن الخبــرات
التعليميــة المحليــة والدوليــة المختلفــة ،ممــا يســهم فــي
تحســين نوعيــة العمــل الجامعــي فــي البحــث ،والتعليــم،
والخدمــة العامــة ،واإلنتــاج ،ونقــد المجتمــع المحلــي والدولي،
وحســن القيــام بســائر الوظائــف الجامعيــة ،بحيــث تــؤول
كلهــا فــي نهايــة األمــر إلــى تجويــد نوعيــة الحيــاة المحليــة
والعالميــة (صيــداوي1996،م ص.)79
ثانيًا :أبعاد تدويل التعليم العالي:
هنــاك عــدم إجمــاع فــي الــرأي بيــن المتخصصيــن فــي
التربيــة علــى تحديــد مجــاالت وأبعــاد تدويــل بمؤسســات
التعليــم العالــي ،فعلــى ســبيل المثــال أجــرت الرابطــة
الدوليــة للجامعــات ( 2003،LAUم) دراســة مســحية
شــاملة لألنشــطة واألبعــاد الرئيســة لتدويــل مؤسســات
وصنفــت فــي
التعليــم العالــي الشــائعة االســتخدام عالميــًُ ،
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ضــوء درجــة األهميــة فــي إطــار ثالثــة مســتويات رئيســية.
(فــي ويــح2012،م ،ص)345
شــكل رقــم ( )1يوضــح األبعــاد الرئيســية لتدويــل التعليــم العالــي مــن
منظــور »الرابطــة الدوليــة للجامعــات« (2003،LAUم)

مدخــل النشــاط :ويتضمــن (الحــراك العلمــي للطــاب
وأعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن ،وتطويــر المناهــج
المشــتركة ،وتبــادل البرامــج األكاديميــة ،والتعــاون الفنــي،
وتنميــة الروابــط والعالقــات األكاديميــة).
مدخــل الكفايــات :ويتضمــن (التغيــرات فــي المعــارف
والمهــارات بيــن جميــع افــراد مؤسســات التعليــم العالــي،
والتأكيــد علــى مخرجــات التعلــم ،واالهتمــام بتحديــد
وتعريــف الكفايــات العالميــة.

واعتبــرت الرابطــة الدوليــة للجامعــات ( )LAU،2003فــي
الشــكل الســابق الحــراك الدولــي عبــر برامــج االســتقطاب
الخارجــي والتبــادل الطالبــي بمثابــة أبــرز األبعــاد الرئيســة
الهامــة لتدويــل مؤسســات التعليــم العالــي ،يليــه فــي
الترتيــب تفعيــل الشــراكات البحثيــة الدوليــة ،الحــراك
الدولــي ألعضــاء هيئــة التدريــس ،إدخــال البعــد الدولــي فــي
المناهــج والمقــررات الدراســية ،والبرامــج األكاديميــة
المشــتركة ،وشــراكات التنميــة الدوليــة.
وفــي تصنيــف آخــر أشــار إلــى أن الــدول الرائــدة عالميــا فــي
مجــال تقديــم خدمــات التعليــم الدولــي تركــز علــى األبعــاد
الرئيســة التاليــة لتدويــل مؤسســات التعليــم العالــي ،وهــي:

وتــرى رايدونايــت«( »Reid,Knightفــي ويــح2012،م،ص
 )338أن مداخــل تدويــل التعليــم العالــي تتمثــل فــي:
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المدخــل األخالقــي :ويتضمــن تطويــر وتنميــة المنــاخ
التنظيمــي الســائد ،والثقافــة التــي تعــزز مبــادرات وأنشــطة
عمليــات التدويــل.
مدخــل العمليــات :ويتضمــن ( التكامــل ودمــج البعــد الدولــي
عبــر الحــدود فــي مجــال البحــث ،والتدريــس ،وخدمــة
المجتمــع مــن خــال مجموعــة واســعة مــن األنشــطة
والسياســات واالجــراءات األكاديميــة واالداريــة داخــل
مؤسســات التعليــم العالــي.
وبشــكل عــام يمكــن تقســيم أهــم أبعــاد تدويــل التعليــم
العالــي إلــى:
أ .برامج التعاون األكاديمي الدولي:
المتمثــل فــي مشــروعات بيــن الجامعــات علــى المســتوى
اإلقليمــي والدولــي .وقــد حــددت بعــض تقاريــر منظمــة
اليونســكو مجــاالت التعــاون الدولــي األكثــر أهميــة فــي
التجديــدات فــي الهيــاكل التنظيميــة ،والممارســات
الوظيفيــة للتعليــم العالــي كالتنوعــات المؤسســية،
والقبــول فــي التعليــم العالــي ،ومعادلــة الشــهادات،
والتقييــم واالعتمــاد ،والتمويــل واإلدارة ،وقــد أشــارت
معظــم التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة اليونســكو إلــى
اختــاف مجــاالت التعــاون الدولــي باختــاف األقاليــم
(طــه2000،م ،ص. )77
وبشــكل عــام تتمثــل برامــج التعــاون األكاديمــي الدولــي
عــن طريــق الشــراكة العلميــة وتعــزز التعــاون العلمــي
والتقنــي مــع الجامعــات العالميــة الرائــدة والمراكــز
العلميــة المتقدمــة مــن خــال اتفاقيــات تعاونيــة دوليــة
(توأمــة) ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تســهم فــي االرتقــاء

بالجامعــات المحليــة إلــى مصــاف الجامعــات العالميــة،
وتقــوم علــى تبــادل الخدمــات التربويــة لمصلحــة الشــركاء
بحيــث تكــون المنفعــة متبادلــة ،ويأخــذ هــذا التعــاون عــدة
اشــكال منهــا :تســهيل الحــراك العلمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس والباحثيــن ،المشــاركة فــي تنظــم مؤتمــرات
دوليــة ،المشــاركة فــي المشــاريع البحثيــة ،واالســتفادة مــن
برنامــج االســتاذ الزائــر ،تبــادل الخبــرات فــي معاييــر األداء
والتقويــم المتبعــة فــي الجامعــات العالميــة ،واإلشــراف
العلمــي المشــترك بيــن الجامعــات علــى طلبــة الدراســات
العليــا ،الزيــارات العلميــة المتبادلــة لمراكــز البحــوث...
وقــد لعبــت منظمــة اليونســكو دورًا هامــً في تعزيــز التعاون
األكاديمــي الدولــي منــذ فتــرة زمنيــة ماضيــة إذ تشــير إحــدى
التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة اليونســكو O.C.S.E.N.U
لعــام(1995م) إلــى أنــه فــي الجلســة الخامســة والعشــرون
للمؤتمــر العــام لليونســكو فــي عــام 1989م.
(((** طالبــت الــدول األعضــاء بخطــة دوليــة لتدعيــم
التعــاون بيــن الجامعــات مــع تأكيــد خــاص علــى دعــم
ومســاندة مؤسســات التعليــم العالــي فــي الــدول الناميــة،
فــكان مشــروع التوأمــة الجامعيــة بمثابــة االســتجابة
العلميــة لهــذه الحاجــة (العجمــي2007م،ص ،)88وقــد
اســهم ذلــك فــي إنشــاء روابــط واتحــادات تعليميــة،
منهــا رابطــة آســيا والمحيــط الهــادي مــن اجــل التعليــم
الدولــي( ،)APAIEواالتحــاد األوروبــي للتعليــم الدولــي
( )EALE

ب .الحراك األكاديمي الدولي:
ويعــد أحــد االتجاهــات الشــائعة اليــوم فــي تدويــل التعليــم
العالــي .ويتمثــل فــي انتقــال الطلبــة عبــر الحــدود ،ممــا يدعــو
إلــى إذكاء الــروح التنافســية عبــر الحــدود والتميــز علــى
مســتوى المنتــج البشــري (العبــاد 1429 ،هـــ ،ص،)141-39
 **.1إن التعــاون األكاديمــي والدولــي ،والحــراك األكاديمــي بيــن الجامعــات
محليــً وعالميــً ليســت مســألة جديــدة بــل هــي معروفــه منــذ أمــد طويــل إال
أن ذلــك كان ينظــر إليــه باعتبــاره ممارســات مرغوبــه ،بينمــا صــار إليهــا اآلن
كممارســات جوهريــة لعمليــة التنميــة الدوليــة :وهــي حتــى اآلن بحاجــة إلــى
أن تتخــذ صيــغ سياســية وبعيــدة المــدى كمــا يحصــل حاليــً فــي مجموعــة
الدوليــة األوربيــة التــي تســعى إلــى إقامــة وحــدة حقيقيــة فيمــا بينهــا (
العجمــي ،2007 ،ص  )75-70و (الصيــداوي1996،م ص.)79

بحيــث ُيعطــى للطــاب حريــة التنقــل بيــن هــذه الجامعــات
للدراســة الكاملــة ،أو لدراســة بعــض المقــررات التــي تتــم
معادلتهــا فــي الجامعــة التــي ينمتــي إليهــا ،وقــد ســاعد
االعتمــاد المتبــادل للدرجــات العلميــة علــى تحفيــز الحــراك
األكاديمــي الدولــي.
ج .تطوير برامج وأنشطة تعليمية ذات طابع دولي.
ويتمثــل فــي إدمــاج البعــد الدولــي فــي المناهــج والمقــررات
الدراســية ،مــن خــال إبــراز العالقــات الدوليــة ،وتضميــن
البعــد المقــارن فــي المناهــج ،وتطويــر مناهــج تســاعد علــى
تنميــة المهــارات المطلوبــة لســوق العمــل عبــر الحــدود،
وتطويــر المناهــج التــي تــؤدي إلــى المهــن المعتــرف بهــا دوليــً
( ويــح2012،م ،ص.)352
وقــد أشــارت الكثيــر مــن الدراســات إلــى أن صبــغ برامــج
التعليــم الجامعــي والعالــي بالصبغــة الدوليــة أصبــح اتجــاه
واضــح ،فعلــى ســبيل المثــال  :صممــت جامعــة واليــة لويزيانا
األمريكيــة عــام 1995م برنامجــً لمســاعدة أعضــاء
هيئــة التدريــس بكليــة الزراعــة بالجامعــة فــي تدويــل
مناهــج الطــاب بالمرحلــة الجامعيــة بهــدف :تنميــة وعــي
الطــاب بالبيئــة الزراعيــة العالميــة ،وتزويــد أعضــاء هيئــة
التدريــس بخلفيــة معرفيــة ودليــل لتضميــن البعــد الدولــي
فــي مقرراتهــم ،كمــا قامــت جامعــة ســانت لويــس مــن
تصميــم منهــج فــي القانــون الدولــي منــذ العــام 1996م مــن
اجــل اكتســاب الطــاب الفكــرة العالميــة بكــون األمــم
مترابطــة عــن طريــق الفهــم المشــترك ،وتعريــف الطــاب
بتحديــات العولمــة عنــد إعدادهــم لصنــع القــرار ،وتزويدهــم
بــاألدوات والوســائل الفكريــة البتــكار اســترايجيات
إبداعيــة (طــه200،م ،ص ص.)87-86
كمــا اهتمــت جامعــة اكســافر « »Xavierبأوهايــو بتطوير
نمــوذج دولــي لألنشــطة التعليميــة فــي التعليــم التجــاري
يقــوم علــى العديــد مــن الوســائل منهــا :األمثلــة الدوليــة
والمتحدثيــن الدولييــن والحــاالت الدوليــة ،ومقــرر فــي
الخبــرة الدوليــة ،ومنحــة دوليــة فــي الخــارج وخطــة أعمــال
دوليــة ومقــرر تعليمــي بالخــارج بواســطة هيئــة تدريــس
أمريكيــة ( العجمــي2007،م ،ص .)81
وقــد أضحــت كثيــر مــن المجتمعــات ُتعنــي بالثقافــة
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العالميــة وتعلــم اللغــات األجنبيــة ،وإدخــال مقــررات اللغــة
اإلنجليزيــة( بمــا ال يؤثــر علــى اللغــة العربيــة) والحاســب
اآللــي كمقــررات أساســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي
وذلــك علــى اعتبــار أن مخرجــات النظــم التعليميــة متــاح
لهــا العمــل فــي أي منطقــة مــن مناطــق العالــم ممــا يتطلــب
إعدادهــم ثقافيــً ولغويــً للتوائــم مــع الواقــع الثقافــي
واللغــوي الــذي ســيعملون فيــه ( زيــادة 1425،هـــ ،ص.)272
وبشــكل عــام فقــد أصبــح االنفتــاح علــى العالــم احــد
المعاييــر المهمــة التــي يقــاس بهــا تطــور الجامعــات
وتقدمهــا ،كمــا أصبــح التدويــل خيــارا اســتراتيجيًا
لمؤسســات التعليــم العالــي فــي العالــم مــن أجــل تعزيــز
قدرتهــا التنافســية ومكانتهــا العالميــة ( العامــري12017 ،م،
ص .)108
وعلــى مســتوى العالــم العربــي توصلــت دراســة ويــح
(2012م،ص  )2إلــى أن عمليــة تدويــل التعليــم العالــي تتــم
مــن خــال فضــاءات منفصلــة ال تحقــق قــدرة تفاوضيــة مــع
الخــارج أو تنمويــة فــي الداخــل ،ممــا يســتدعي الحاجــة
إلــى بنــاء اتحــادات عربيــة لمواجهــة تحديــات ومتطلبــات
تدويــل التعليــم العالــي  ،كمــا أشــارت إلــى تقريــر البنــك
الدولــي الــذي يوضــح أنــه ال توجــد علــى المســتوى الحكومــي
سياســة عامــة وصريحــة ومتكاملــة بشــأن تدويــل التعليــم
الجامعــي.
وفــي المملكة العربية الســعودية توصلت دراســة العامري(
2012م،ص )7إلــى أنــه وعلــى الرغــم ممــا تحققــه الجامعــات
الســعودية مــن تقــدم إال أن مســتواها يتفــاوت مــن حيــث
توجههــا نحــو خــوض مغامــرة التنافســية العالميــة  ،كمــا
توصلــت إلــى أن درجــة توافــر متطلبــات تدويــل التعليــم
العالــي فــي الجامعــات الســعودية ضعيفــة .كمــا أشــارت
دراســة الكيرعانــي( 2009م) إلــى ضعــف اســتجابة التعليــم
العالــي الســعودي للتغيــرات العالميــة فــي مجــال التعليــم
العالــي .وتوصلــت دراســة الرويلــي(2007م،ص )277إلــى أن
اســتفادة الجامعــات الســعودية مــن الخبــرات العالميــة
جــاءت دون المتوســط بدرجــة منخفضــة .كمــا يذكــر
الــداوود (2017م،ص  )369أن الواقــع الحاضــر يشــير إلــى
قصــور الجامعــات فــي البحــث العلمــي بوجــه عــام ،بالرغــم
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مــن تبنــي عــدد مــن الجامعــات الســعودية لمفاهيــم دوليــة
حديثــة الحتضــان الباحثيــن مــن خــال تأســيس أوديــة
البحــث العلمــي بوجــه عــام.
جــاءت هــذه النتائــج على الرغم مــن خطة التنمية التاســعة
( ) 1435-1430قــد أكــدت علــى االنفتــاح علــى العالــم
والتعــاون الدولــي لتحقيــق الريــادة والتنافســية العالميــة،
كمــا أكــدت اســتراتيجية تطويــر التعليــم الجامعــي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية (آفــاق) علــى تفعيــل التعــاون
الدولــي والشــراكات مــع الجامعــات والمؤسســات الدوليــة
(وزارة التعليــم1425 ،هـــ) .وقــد قامــت وزارة التعليــم العالــي
بمجموعــة مــن المبــادرات والمشــروعات ذات العالقــة
بتدويــل التعليــم الجامعــي مــن أبرزهــا:
● مشروع الملك عبداهلل لالبتعاث الخارجي.

● برنامــج اســتقطاب العلمــاء والباحثيــن وأعضــاء هيئــة
التدريــس المتميزيــن عالميــً.
● برنامــج مشــروع تنميــة اإلبــداع والتميــز ألعضــاء هيئــة
التدريــس (المســار الداخلــي والخارجــي)
● مشــروع ترجمــة الكتــب العالميــة فــي مجــال التعليــم
العالــي.

● المؤتمرات والمعارض الدولية في التعليم العالي.
● إنشاء اإلدارة العامة للتعاون الدولي.

وقــد اشــارت رؤيــة المملكــة 2030م حــول الجوانــب
المتعلقــة بالتعليــم العالــي إلــى التركيــز علــى جــودة التعليــم
الجامعــي  ،وبنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع الجامعــات
العالميــة  ،ومراقبــة جــودة المخرجــات التعليميــة ،وأن
تكــون خمــس مــن الجامعــات الســعودية مــن ضمــن
أفضــل  100جامعــة عالميــة ،كمــا اكــدت الرؤيــة علــى أهمية
االســتفادة مــن الكــوادر العالميــة حيــث نصــت علــى أهميــة
« فتــح فص ـ ًا جديــدًا فــي اســتقطاب الكفــاءات والمواهــب
العالميــة للعمــل معنــا واإلســهام فــي تنميــة اقتصادنــا» (
وثيقــة الرؤيــة ،ص ص .)42-36
ثالثًا :اإلطار العام المستخلص:
بنــاء علــى مــا تقــدم فإنــه يمكــن وضــع إطــار عــام لتطويــر
مؤسســات التعليــم العالــي فــي ضــوء ذلك االتجــاه لتحقيق

رؤيــة المملكــة 2030م تتلخــص محــاوره فــي اآلتــي:
وضــع اســتراتيجية وطنيــة واضحــة لتدويــل التعليــم
العالــي ،تدعــم توجــه مؤسســات التعليــم العالــي نحــو
العالميــة ،ويشــمل ذلــك المؤشــرات التاليــة :وضــع أهــداف
محــددة لتدويــل مؤسســات التعليــم العالــي ،ورصــد الخطــة
للمــوارد الالزمــة و المتطلبــات الالزمــة ألنشــطة التدويــل،
وإصــدار التشــريعات والقوانيــن المتســقة التــي تســاعد
علــى تنظيــم تدويــل التعليــم العالــي ،وتوفيــر االســتثمارات
الالزمــة لتدويــل التعليــم العالــي بمشــاركة القطاعيــن
العــام والخــاص.
إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى أنشــطة تدويــل التعليــم
العالــي ،ويشــمل ذلــك المؤشــرات التاليــة إنشــاء فــرق
عمــل متخصصــة علــى مســتوى المؤسســة ككل تنــاط
بهــا المســؤولية عــن التعليــم الدولــي ،ووضــع بنــى محاســبية
دقيقــة لجمــع وتحليــل البيانــات ،والمحاســبة علــى االلتــزام
باألهــداف المنشــودة والجــداول الزمنيــة ،ومراقبــة
اإلجــراءات العمليــة المطبقــة فــي مجــال تقديــم الجامعــة
علــى طريــق التدويــل ،ووضــع مؤشــرات أداء دقيقــة
للحكــم علــى فاعليــة جهودهــا فــي التدويــل ،وتقويــم
داخلــي لألنشــطة االجرائيــة فــي التدويــل ســنويًا.
تشــجيع مســاهمة مؤسســات التعليــم العالــي فــي
مشــروعات وبرامــج التعــاون الدولــي المشــترك ،وذلــك
بتطويــر مراكــز التميــز البحثــي التــي تجمــع بيــن الجامعــات
محليــً وإقليميــً وعالميــً ،واالســتعانة بخبــرات وإمكانــات
الجامعــات والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة فــي تطويــر
المقومــات الماديــة والبشــرية لمؤسســات التعليــم العالــي،
علــى أن يتــم التميــز بيــن مرحلتيــن:
فــي مراحــل التأســيس يقــوم التعــاون علــى إســداء النصــح
والمشــورة والمســاعدة فــي المجاليــن التربــوي واإلداري.
فــي مراحــل التطــور ،الغايــة مــن التعــاون هــو تحســين
نوعيــة التعليــم العالــي ،وتحقيــق جــودة المناهــج والبرامــج
وطرائــق التعليــم ،والحفــاظ علــى مســتوى الشــهادات و
ضمــان االعتــراف بهــا.
تشــجيع ودعــم الحــراك األكاديمــي الدولــي للطــاب،
وذلــك بإعــادة تقييــم البرامــج الدراســية والدرجــات،

وتطويــر قواعــد البيانــات ،وتشــجيع اتفاقيــات االعتمــاد
المتبــادل للدرجــات والشــهادات.
إدخــال البعــد الدولــي علــى البرامــج األكاديميــة والمقــررات
الدراســية عــن طريــق دراســة الحــاالت الدولية واســتحضار
األمثلــة الدوليــة فــي التعامــل مع القضايــا المختلفــة المتعلقة
بالســوق العالميــة المحتملــة ،مــن أجــل ضمــان اإلعــداد
األفضــل لخريجــي التعليــم العالــي وبمــا يتناســب مــع ســوق
العمــل الدوليــة .وتقديــم برامــج أكاديميــة مشــتركة( تمنح
درجــات جامعيــة مزدوجــة مــن جامعتيــن مختلفتيــن)
مــع الجامعــات العالميــة ،والشــراكة لتقديــم مجموعــة
متنوعــة برامــج التدريــب المهنــي للطــاب بالخــارج.
التأكيــد علــى ضــرورة ارتبــاط التعليــم العالــي بحاجــة ســوق
العمــل الدولــي فــي عمليــة مســتمرة وتحقيــق التكامــل
بينهمــا ،مــن خــال تأهيــل الطــاب بالمهــارات المطلوبــة،
واســتمرار تدريــب القــوى البشــرية بعــد تأهيلهــا الجامعــي.
زيــادة االهتمــام بحركــة ترجمــة الكتــب العالميــة العلميــة
فــي مجــال التعليــم العالــي.
إقامــة معــارض دوليــة للتعليــم العالــي لتوحيــد جهــود
مؤسســات التعليــم العالــي واالســتفادة مــن التجــارب
الدوليــة وتحقيــق التعــاون المشــترك مــع الجامعــات
والمعاهــد العالميــة.
زيــادة مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي أنشــطة
التدويــل ،ويشــمل ذلــك المؤشــرات التاليــة :توفيــر الجامعة
للدعــم المالــي والتوجيهــي الــازم ألعضــاء هيئــة التدريــس
لحضــور المؤتمــرات ،والبرامــج الدراســية ،والمنــح البحثيــة
بالخــارج ،وتوفيــر الجامعــة التفاقيــات تبــادل خبــرات
لتمكيــن أعضائهــا مــن العمــل بالخــارج ،وتقديــم منــح
تفــرغ ألعضائهــا للعمــل فــي المنــح والمشــروعات الدوليــة
الخاصــة بالتعــاون الدولــي.
تطويــر نظــام التعليــم العالــي عــن بعــد ،وتطويــر معاييــر
جــودة خدماتــه ،وإعــداد اســتراتيجية واضحــة لالســتفادة
منــه كمجــال لتوســيع مجــاالت التعــاون الدولــي ،وكوســيلة
لجــذب الطــاب الدولييــن خاصــة فــي التخصصــات االنســانية
الشــرعية .وبنــاء اتفاقيــات إقليميــة ودوليــة لالعتــراف
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بمؤهالتهــا بمــا يعــزز االلتحــاق بــه.
توفيــر مزيــد مــن الحريــة واالســتقاللية (اإلداريــة
واألكاديميــة) لمؤسســات التعليــم العالــي الســعودي ،بــأن
يتــاح لهــا صياغــة سياســتها الخاصــة وفــق توجهاتهــا وبمــا
اليتعــارض مــع المصلحــة العامــة الوطنيــة ،ويحقــق التمايــز
والتنــوع بيــن مؤسســات التعليــم العالــي الســعودية.
تفعيــل وحــدات التعــاون الدولــي الموجــودة فــي بعــض
مؤسســات التعليــم العالــي ،ويشــمل ذلــك المؤشــرات
التاليــة :فتــح قنــوات االتصــال مــع الجامعــات والمنظمــات
المهتمــة بالتربيــة الدوليــة ،المتابعــة الدقيقــة لعمليــات
التفــاوض والتطبيــق التفاقيــات التعــاون ،تعزيــز برامــج
التبــادل الطالبــي ودعمهــا إداريــً ،التســويق الدولــي لبعــض
برامــج مؤسســات التعليــم المتميــزة ،اســتقطاب الطــاب
الدولييــن.
تدويــل البحــث العلمــي ،ويشــمل المؤشــرات التاليــة :وضــع
قواعــد لزيــارات الباحثيــن مــن الخــارج للمشــاركة فــي
الدراســات التــي تجريهــا الجامعــات ،وتشــجيع البحــوث
المشــتركة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس وبيــن الباحثيــن
فــي الجامعــات األجنبيــة ممــا يســاعد علــى تنميــة المهــارات
وصقــل الخبــرات ،الشــراكة لنشــر األبحــاث العلميــة فــي
مجــات علميــة عالميــة ،الشــراكة إلنشــاء كراســي بحثيــة
متخصصــة ذات بعــد دولــي( الــداوود2017 ،م ،ص ص -370
.)375
العمــل علــى زيــادة الفــرص المتاحــة للطــاب وأعضــاء
هيئــة التدريــس لالبتعــاث إلــى جامعــات الــدول المتقدمــة،
واســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن دوليــً ،
ووضــع معاييــر دقيــة للتعاقــد ،والترقيــة ،والتمديــد ألعضــاء
هيئــة التدريــس مرتبطــة بجهودهــم فــي التدويــل،
واســتضافة علمــاء دولييــن كزائريــن للتدريــس فــي
مؤسســات التعليــم العالــي لفتــرة محــدودة ،وتفعيــل
اتفاقيــات تعــاون دوليــة للتبــادل الدولــي الطالبــي و للهيئــة
التعليمــة باإلضافــة إلــى التدريب(العامــري2017،م ،ص .)131
ومما يجب التأكيد عليه في هذا االتجاه مايلي:
أن هــذا اإلطــار العــام لتدويــل التعليــم العالــي المقتــرح
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يتطلــب مــن كل جامعــة ترغــب فــي تدويــل نفســها ،أن
تقــوم دوريــً بتقويــم ذاتــي ألوضاعهــا ،وإجــراء تحليــات
علميــة لإلمكانــات المتاحــة ،ومصــادر القــوة والضعــف
ورصدهــا وتحليلهــا ،ســعيًا للمواءمــة بيــن اإلمكانــات
المتاحــة واألهــداف المــراد تحقيقهــا فــي هــذا الشــأن.
تأكيــد مؤسســات التعليــم العالــي علــى معاييــر الجــودة
فــي المدخــات والعمليــات والمخرجــات ،وربــط معاييرهــا
بمعاييــر النظــم العالميــة بمــا يرفــع مــن تنافســيتها
اإلقليميــة والعالميــة.
إكســاب الطــاب والباحثيــن وأعضــاء الهيئــة التدريســية
الكفايــات األساســية للتعامــل مــع تكنولوجيــا العصــر
ســواء فــي مجــاالت المعلومــات أو االتصــال ،مــع تأكيــد
التعليــم الجامعــي علــى معاييــر الجــودة فــي المدخــات
والعمليــات والمخرجــات بمــا يمكــن مؤسســاته مــن
تعزيــز مكانــة المجتمــع فــي المنافســة العالميــة( .العجمــي،
2007م ،ص.)73
توفيــر المنــاخ المالئــم لمتطلبــات التدويــل والتعــاون مــن
خــال تحديــث عمليــات االتصــال واإلدارة فــي المؤسســات
التعليميــة بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة.
التحذيــر مــن الوقــوع فــي التبعيــة التربويــة والثقافيــة ،إذ
أن الهــدف مــن هــذا التعــاون الدولــي أن تحتــل جامعــة
المســتقبل ،أينمــا وجــدت المكانــة الالئقــة بهــا ،كمحــرك
رئيســي لإلنمــاء الشــامل وليــس لإلنمــاء االقتصــادي فقــط،
والبــد فــي هــذه الحــال مــن أن تعــم الفوائــد الحقيقيــة علــى
جميــع المشــاركين فــي مثــل هــذا التعــاون الدولــي؛ نظرًا ألن
العالــم كلــه أصبــح قريــة إلكترونيــة مضطــرة إلــى التضامــن
والتكافــل (الصيــداوي1996،م ،ص .)80بحيــث يتــم تدويــل
التعليــم العالــي علــى اهتمــام مشــترك ،وأهــداف واضحــة،
إلــى جانــب الدعــم المتبــادل والشــراكات االســتراتيجية
بيــن مؤسســات التعليــم العالــي ،مــع التأكيــد علــى دعــم
الهويــة الثقافيــة الوطنيــة ،واالعتــراف بالفــروق الثقافيــة
واحترامهــا بيــن الشــركاء.
االتجــاه الثانــي :التعــاون بيــن التعليــم العالــي ومؤسســات
األعمــال واإلنتــاج (الشــراكة المجتمعيــة)

بــرزت قضيــة العالقــات بيــن الجامعــات وقطــاع
األعمــال واإلنتاج بشــكل تدريجــي فــي إطــار توجهــات
الــدول والحكومــات نحو إصــاح نظــم التعليــم العالــي
كاســتراتيجية لتحســين عملية التعليــم واألنشــطة
البحثية وربــط الجامعــات بعمليــات التنميــة والتطويــر فــي
ا لمجتمــع .
ويطلــق علــى هــذه االتجــاه عــدة مســميات كالتنســيق
والتعــاون والتكامــل بيــن مؤسســات التعليــم ومؤسســات
األعمــال واإلنتاج(صائــغ و متولي2005،مـ)،كمــا يطلــق عليــه
«التحالــف والشــراكة بيــن الجامعــات والمؤسســات
اإلنتاجيــة والخدميــة» (محمــود200،م4م) ،وأحيانــً يســمى
بالتعليــم التعاونــي ( الحميــدي وآخــرون1999،م).
أو ًال :التعريف باالتجاه
عـُــرفت الشــراكة بأنهـــا« :عقـــد اتفـــاق مقـــنن يـــتم مـــن
خـــال الحـــوار الحـــر ،والـــذي تتـــوافر فيـــه إرادتــــان أو أكثــــر
لالشــــتراك فــــي مــشروع ،أو االضــــطالع بنــشاط أو عمــل،
يــــتم مــــن خاللــــه التكامـــل بـــين هـــذه األطـــراف ،ويـــسعى
الـــشركاء لـــصياغة أهـــداف جديـــدة مـــشتركة مبنيـــة علـى
أســـاس الفهـــم المـــشترك ،كمـــا أن الـــشراكة عمليـــة
ديناميكيـــة تبـــد أخطاهـــا األولـــى عنــــدما يـــــتم تـــــصميمها
بـــــشكل كلـــــي ،واضــــعة فـــــي اعتبارهـــــا كـــــل االلتزامـــــات
وتوقعـــــات الشــركاء»(بدوي،١٩٨٢،ص.)٣٥
وبشــكل عــام يعبــر كل مــن مصطلــح الشــراكة
والتحالــف عــن مســتويين للعالقــة بيــن التعليــم الجامعــي
ومؤسســات المجتمــع ،وكل منهمــا يعطــي مدلــو ًال وعمقــً
لهــذه العالقــة .و يشــير مصطلــح الشــراكة إلــى عالقــة
بيــن شــركاء ،بينمــا يشــير مصطلــح التحالــف إلــى اتحــاد
أو اتفــاق علــى إقامــة عالقــة تعــاون يتوافــر فيهــا النديــة
بيــن الطرفيــن أصحــاب العالقــة( محمــود2004،م،ص.)31
ولــذا قــد يصلــح اســتخدام مصطلــح التحالــف لوصــف واقــع
حــال العالقــة التــي توجــه الجامعــات العالميــة اآلن لالرتبــاط
بالمؤسســات اإلنتاجيــة  ،بينمــا قــد يكــون مصطلــح
الشــراكة مناســبا لوصــف عالقــة الجامعــات بالمؤسســات
الخدميــة( محمــود2009،م ،ص .)52
ويــرى البعــض أن الشــراكة تعــد عمليــة موقوتــة ومحــددة

بمــدي زمنــي قصيــر وتركــز علــى قضايــا آنيــة وملحــة  ،تتــم
بغــرض حــل مشــكالت معينــة ،مثــل تلــك التــي تحتاجهــا
المؤسســات الخدميــة ،والتــي تســتغرق دورات زمنيــة
محــدودة لتلبيــة حاجــات آنيــة معينــة .بينمــا يشــكل
التحالــف نوعــا مــن االرتبــاط الــذي يعبــر عــن التعــاون
بيــن طرفيــن  ،ولمــدي زمنــي طويــل ،ويركــز علــي قضايــا
مســتقبلية يتوقــع منهــا فائــدة لطرفــي العالقــة معــً .كمــا
أن عالقــات التحالــف كانــت تــدور فــي الغالــب حــول الــدور
البحثــي للجامعــة ،بينمــا كانــت عالقــات الشــراكة فــي
غالبيتهــا موجهــة لتقديــم خدمــات تعليميــة وتدريبيــة
ورعايــة المشــاريع البيئيــة ،أي أقــرب لدورهــا فــي خدمــة
المجتمع(محمــود2004،م،ص .)31بينمــا يعــد التعليــم
التعاونــي أحــد أوجــه تلــك الشــراكة أو العالقــة القائمــة
بينهمــا.
وبشــكل عــام فــإن هــذا االتجــاه ينصــب علــى األنشــطة
المتكاملــة التــي تــؤدي إلــى التفاعــل بيــن مؤسســات
التعليــم العالــي مــن ناحيــة ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج
مــن ناحيــة أخــرى ،مــن أجــل تحقيــق األهــداف المشــتركة
التــي تعــود بالنفــع والفائــدة علــى القطاعيــن ( فــي صائــغ
ومتولــي2005،م ،ص  )36مــن خــال اتفاقيــات تعاونيــة
بهــدف توحيــد الجهــود نحــو تحقيــق أهــداف محــددة،
كمــا أنهــا ملزمــة لجميــع الشــركاء نحــو تحقيــق األدوار
المطلوبــة مــن كل شــريك ،ممــا يعكــس تالحــم القــوى
التربويــة مــع القــوى االقتصاديــة واالجتماعيــة لخدمــة
المجتمــع وتحقيــق التنميــة الشــاملة.
وتفيــد الدراســات فــي هــذا المجــال إلــى أن العالقــة بيــن
العلــم والتقنيــة والتنميــة االقتصاديــة عالقــة وثيقــة فــي
الــدول المتقدمــة صناعيــً حيــث ينتــج أكثــر مــن %90مــن
الناتــج الوطنــي اإلجمالــي لهــذه الــدول مــن صناعــات
اعتمــدت فــي تطورهــا علــى نتائــج البحــث العلمــي (فــي
صائــغ ومتولــي2005،م ،ص .)18
كمــا تشــير الدراســات إلــى أن نجــاح برامــج وسياســات
التنميــة الشــاملة يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى مــدى تحقيــق
التعــاون بيــن القطاعــات التعليمــة بيــن قطاعــات األعمــال،
فالقطاعــات التعليميــة وخاصــة مؤسســات التعليــم العالــي
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الجامعــي باعتبارهــا المنبــع الرئيســي للعلــم والمعرفــة
تعمــل علــى تغذيــة المجتمــع وقطاعاتــه االنتاجيــة بالقــوى
المتعلمــة القــادرة علــى بنــاء نهضتــه ،كمــا تســاهم
فــي دعــم قــدرات قطاعــات األعمــال بالخدمــات مــن
خــال تقديــم االستشــارات الفنيــة  ،والبحــوث التقنيــة
والتطويريــة ،أو مــن خــال تنظيــم البرامــج التدريبيــة
للعامليــن بهــا بمــا يدعــم قدرتهــا التنافســية.
مــن ناحيــة أخــرى تقــوم قطاعــات األعمــال بــدور هــام فــي
دعــم إمكانــات وخبــرات القطاعــات التعليميــة والجامعات
مــن خــال تقديــم الدعــم للجامعــات ومراكــز التدريــب
أو االشــتراك فــي تمويــل نتائــج البحــوث التطبيقيــة التــي
تقــوم بتنفيذهــا مراكــز البحــوث التابعــة للجامعــات ،كمــا
تقــوم بتنظيــم المشــورة الفنيــة لعمليــة تطويــر البرامــج
التعليميــة والتدريبيــة ،وكذلــك االســتعانة بالمتخصصيــن
فــي تلــك القطاعــات لتقديــم المحاضــرات انطالقــا مــن
الخبــرة الواســعة مــن خــال عملهــم ولمعرفتهــم بأحــدث
التقنيــات المســتخدمة ،واحساســهم بالمشــاكل التقنيــة
التــي تتطلــب نوعــً مــن المعالجــات العلميــة ( مجلــس
الغــرف التجاريــة الصناعيــة الســعودية200 ،م ،ص.)2
وتاريخيــً فقــد قامــت منظمــة اليونســكو خــال الفتــرة مــن
عــام  1990إلــى عــام  1995بحملة واســعة لدارســة وتحليل
التحديــات التــي تواجــه التعليــم العالــي فــي عالقتــه بعالــم
العمــل ،وخلصــت اليونســكو من دراســتها لهــذه التحديات
إلــى ضــرورة وأهميــة عقــد تحالفــات وقيــام شــراكات بيــن
مؤسســات التعليــم العالــي والمؤسســات المجتمعيــة
األخــرى .كمــا أصــدرت اليونســكو عــام  1995وثيقــة تعــد
خالصــة لنتائــج وتوصيــات  27مؤتمــرا عامــً أكــدت فيهــا
علــى دور التعليــم العالــي فــي النمــو االقتصــادي وتطبيــق
خطــط واســتراتيجيات التنميــة مــن خــال مــا يقــوم بــه فــي
مجــاالت التعليــم والتدريــب والبحــث والخدمــات( محمــود
 ،2004،ص .)29
وأصــدرت اليونســكو مــن أجــل ذلــك وثيقــة إعــان باريــس
عــام  ،1998عنوانــه « التعليــم العالــي فــي القــرن الحــادي
والعشــرين  :الرؤيــة والعمــل» ونــص فــي مادتــه السادســة
علــى ضــرورة التــاؤم بيــن التعليــم العالــي وعالــم العمــل،
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مــن خــال مزيــد مــن توثيــق الروابــط بيــن مؤسســات
التعليــم العالــي ومؤسســات العمــل المختلفــة .وتمهيــدًا
للمشــاركة فــي اإلعــداد لوثيقــة باريــس «الرؤيــة والعمــل»،
عقــدت الــدول العربيــة مؤتمــرًا بعنـــوان» أي تعليــم للعالــم
العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين» .وأســفرت
مناقشــات هــذا المؤتمــر عــن صياغــة إعــان بيــروت
حــول التعليــم العالــي فــي الــدول العربيــة للقــرن الحــادي
والعشــرين ،وتضمــن اإلعــان خطــة عمــل كان مــن أهــم
محاورهــا التأكيــد علــى ضــرورة خلــق قنــوات تواصــل فعالــة
بيــن مؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات المجتمــع
المختلفــة( محمــود ،2004،ص .)30
وقــد أصبــح األخــذ بهــذا االتجــاه محــل تأكيــد اللوائــح
المنظمــة للسياســات التعليميــة الجامعيــة فــي بعــض
دول العالــم ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة
الخامســة مــن الئحــة أهــداف التعليــم العالــي فــي انجلتــرا،
(1997م)،كمــا أكــد تقريــر اللجنــة علــى ضــرورة تغييــر
التصــور الــذي يــرى أن التطويــر التكنولوجــي يتبــع خطــً
مســتقيمًا يبــدأ مــن البحــث ثــم يتجــه إلــى التطبيــق ،فالعالقة
يبينهمــا عالقــة تفاعليــة ،ويفــرض هــذا علــى مؤسســات
التعليــم العالــي ضــرورة البحــث عــن الســبل األكثــر فاعليــة
لعالقتهــا بالمؤسســات الصناعيــة والخدميــة والتجاريــة(
محمــود2009،م ،ص)50
وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة تزايد بشــكل مطرد دور
مؤسســات التعليــم العالــي فــي خدمــة المجتمــع وتزايــدت
وتنوعــت عالقــات الجامعــات بالمؤسســات الصناعيــة
واالقتصاديــة .ولقــد كان لهــذه العالقــات دورهــا الملمــوس
علــى االقتصــاد األمريكــي ،فتقــدر مؤسســة National
» Foundation Socialاألمريكيــة« أن أكثــر مــن نصــف
النمــو االقتصــادي األمريكــي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة
ينســب بشــكل مباشــر إلــى التقــدم التكنولوجــي ،والــذي
كان الفضــل فيــه يرجــع إلــى حــد كبيــر للبحــوث العلميــة،
وبفضــل الجامعــات حــدث انفجــار معرفــي وخاصــة فــي
صناعــات تكنولوجيــا المعلومــات ،وأدى ذلــك بالمجتمــع
األمريكــي للتحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة .ومــن جانــب
آخــر كان لهــذه المشــاركات انعكاســات علــى الهيــكل
التنظيمــي لهــذه الجامعــات  ،ومــا حددتــه مــن أهــداف

،وكذلــك علــى مــا يســود داخــل الحــرم الجامعــي مــن نمــط
ثقافــي يدعــم هــذه المشــاركات (محمــود،2002ص. )165
كمــا اســتهدفت سياســة ماليزيــا فــي مجــال التعليــم العالي
الربــط بيــن مؤسســات هــذه المرحلــة والمؤسســات
الصناعيــة واإلنتاجيــة  ،ومــن ثــم توجــه التعليــم العالــي
إلــى التأكيــد علــى :المناهــج التكنولوجيــة  ،البحــث
والتطويــر  ،تأســيس عالقــات ومشــاركات قويــة مــع
المؤسســات العامــة والخاصــة ،و إتاحــة فرصــة التعليــم
التكنولوجــي ســواء مــن خــال الدراســات العليــا أو برامــج
التعليــم المســتمر أو دعــم األقســام وتحســين وتطويــر
تنظيمها(محمــود2002،م ،ص)166
ثانيًا :نماذج معاصرة لعالقات التعاون والشراكة:

 .1الجامعة االستثمارية (تجربة الحاضن التكنولوجي)
تجربــة الحاضــن التقنــي بجامعــة تكســاس بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة ،وهــو مشــروع تعاونــي بيــن الجامعــة
الحكوميــة والحكومــة المحليــة مــن ناحيــة ،والغرفــة
التجاريــة والقطــاع الخــاص فــي مدينــة أوســتن بواليــة
تكســاس مــن ناحيــة أخــرى ،وصمــم هــذا الحاضــن
التكنولوجــي ليكــون عامــ ًا مســاعدًا للتنميــة االقتصاديــة
مــن خــال إجــراء توظيــف لألبحــاث الجامعيــة المبكــرة
للتغلــب علــى المشــكالت التــي تحــد مــن فاعليــة
المشــروعات الصناعيــة ،ويهيــئ الحاضــن الفرصــة لنقــل
ونشــر وتســويق التقنيــة ،وتزويــد الطــاب بالمهــارات
والكفايــات التــي تتطلبهــا الشــركات الصناعيــة.
وتوفــر الجامعــة االســتثمارية فــرص التوظيــف للطــاب،
إلــى جانــب فــرص البحــث ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن
خــال االرتبــاط مــع الشــركات التكنولوجيــة المتصاعــدة،
وتوفر-أيضًا-مناخــً جديــدًا للتعليــم الجامعــي القائــم علــى
الخبــرة .ويــرى بعــض الباحثيــن أن الحاضــن التكنولوجــي،
قــد حقــق عــدة منجــزات حيــث أوجــد وظائــف حقيقيــة
ألكثــر مــن  300خريــج ،وســاعد أكثــر مــن  400شــركة
علــى إقامــة أنظمــة إداريــة تطبــق أســلوب إدارة الجــودة
الشــاملة وأفــاد الجامعــة فــي مواجهــة مشــكلة التمويــل
(صائــغ ومتولي2005،مـــ ،ص ص .)64 ،63

 .2برنامج كوميت( ) Comett
يجســد برنامــج كوميــت إحــدى صــور التعــاون بيــن
مؤسســات التعليــم العالــي والمؤسســات االقتصاديــة
التــي تحظــى بدعــم مــن المجموعــة األوروبيــة فــي
مجــال التدريــب التقنــي .وتطرقــت التجربــة إلــى إعــداد
مشــروعات تدريبيــة وبحثيــة مشــتركة بيــن الجامعــة
والمؤسســات االقتصاديــة تراعــي فــي تصميــم برامجهــا
التدريبيــة تلبيــة حاجــات الشــركات إلــى اإلعــداد المســتمر
للقــوى البشــرية فــي المجــال التقنــي ،كمــا تبنــت هــذه
التجربــة تشــكيل اتحــادات مشــتركة بيــن الجامعــات
والمؤسســات االقتصاديــة مــن أجــل العمــل علــى تلبيــة
احتياجــات اإلعــداد والتدريــب ،وتبــادل الزيــارات للعامليــن
فــي التعليــم العالــي والمؤسســات االقتصاديــة مــن خــال
دورات تدريبيــة ومشــاريع بحثيــة فــي مجــال التقنيــة تعقــد
بــدول المجموعــة األوربيــة لتأكيــد وحدتهــا السياســية
واالقتصاديــة والثقافية(صائــغ ومتولــي2005 ،م ،ص-93
.)95
 .3تحالــف جامعــة (شــمال الينــوى) Northern Illinois
ومؤسســة technologis westell

وهــى مؤسســة خاصــة بخدمــات أجهــزة االتصــاالت،
وعــرف مشــروع التحالــف باســم
northern Illinois university’s Business and
Industry services division (NIV– BIS).

واثمــر هــذا التحالــف علــى فوائــد للجامعــة والشــركة
بدرجــة كبيــرة ،حيــث زاد إنتــاج الشــركة فــي مجــال
التكنولوجيــا بنســبة  ،%7وانخفضــت معــدالت األخطــاء
فــي العمــل بنســبة  ،%45وانخفضــت ســاعات تدريــب
الموظفيــن بنســبة  %64نظــرا الرتفــاع مســتوى أدائهــم،
كمــا اكتســب بعضهــم عــدة مهــارات لــم تكــن لديهــم
مــن قبــل منهــا مهــارات تحليــل البيانــات ،ومهــارات إعــداد
برامــج التدريــب وتنفيذهــا واإلشــراف عليهــا ،ومهــارات
تحديــد الحاجــات األدائيــة المطلوبــة ،نتيجــة لمشــاركة
هــؤالء مــع أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الفــرق البحثيــة
للمشــروع  .كمــا توســعت مبيعــات الشــركة حيــث غطت
 62دولــة فــي عــام  1996بينمــا كانــت تــوزع فــي  30دولــة
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فــي عــام 1993م .كمــا اســتفادت الجامعــة فــي تدريــب
طالبهــا ،وتنميــة مهاراتهــم ،وأيضــا تحســن أداء أعضــاء
هيئــة التدريــس حيــث اكتســبوا المزيــد مــن الخبــرات
الميدانيــة ،وتــم تدعيــم ميزانيــة الجامعــة وتحديــث الكثيــر
مــن أجهزتهــا ومعاملهــا (محمــود2009،م ،ص.)60

مؤسســات الصناعــة واإلنتــاج بإحـــداث التطـــوير التقنـــي
المـــستمر ،لالرتقــاء بمـــستوى تلـــك المؤسســات ,وافتقــار
الطلــب االجتماعــي علــى نتائــج البحــوث ,وبالتالــي فــإن
موجــه لخدمــة االقتصــاد
البحــث العلمـــي بالجامعــات غيــر ّ
الداخلــي والخارجــي للــدول وحــل مشــكالت اإلنتــاج.

-4مدينة تسوكويا للعلوم في اليابان:

وعلــى الرغــم مــن نتائــج تلــك الدراســات إال أن التعليــم
العالــي ومؤسســات اإلنتــاج واألعمــال فــي المملكــة لهــا
مجموعــة مــن المبــادرات فــي هــذا الشــأن ،منهــا:

وضعــت اليابــان خطــة عشــرينية (1990-1970م) لتطويــر
جامعاتهــا ومراكزهــا البحثيــة .وكانــت باكــورة هــذه
الخطــة إنشــاء مدينــة تســوكويا للعلــوم؛ وذلــك مــن خــال
تحريــك الجامعــات والمراكــز البحثيــة إلــى تلــك المنطقــة
علــى أن تلحــق بهــا المؤسســات الصناعيــة .وتضــم المدينــة
جامعتيــن و  46مركــزًا وطنيــً لألبحــاث باإلضافــة إلــى
 8مراكــز خاصــة للبحــوث ،وعــددًا متزايــدًا مــن الهيئــات
التكنولوجيــة.
وتســتهدف مدينــة تســوكويا توثيــق الصلــة بيــن مراكــز
األبحــاث الحكوميــة واألهليــة مــن ناحيــة ،وتوثيــق الصلــة
بيــن المؤسســات الصناعيــة مــن ناحيــة أخــرى ،وبذلــك
يتوافــر لهــا الدعــم المالــي الكافــي الــذي يســاعد علــى
إجــراء مجموعــة مــن البحــوث المتميــزة والمبتكــرة التــي
تســهم بدورهــا فــي التغلــب علــى مشــكالت المؤسســات
الصناعيــة (صائــغ ومتولــي2005،م،ص .)90
وفــي المملكــة العربيــة الســعودية أشــارت بعــض
الدراســات كدراســة الرويلــي(2008م ،ص )225إلــى أن
التفاعــل بيــن الجامعــات والمجتمــع المحلــي ضعيــف ،وأن
ضعــف الشــراكة بينهــا وبيــن مؤسســات المجتمــع يعــد
مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الجامعــات الســعودية ،وأن
توثيــق الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع واإلفــادة مــن
خبــرات أعضــاء هيئــة التدريــس تأتــي فــي قائمــة الخيــارات
المطروحــة لتطويــر مؤسســات التعليــم الجامعــي.
كمــا أوضـــحت نتـــائج دراســـة (الحربـــي٢٠٠8 ،م،ص١٥٧
) أن األزمـــة التـــي تمـــر بهـــا كثيـــر مـــن الجامعــات ناتجــة
عــن ضعــف العالقــة بيــن مؤســـسات التعلـــيم الجـــامعي
وعمليـــات التنميـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،أو تجاهلهــا
بـــالرغم مـــن أهميتهـــا ،كمـــا أشـــارت نتـــائج دراســـة
(الزميـــع١٩٩٩ ،م،ص ) ٤٩إلـــى قلـــة اهتمـــام المـسئولين فـي
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تجربــة شــركة أرامكــو والتــي تعــد مــن التجــارب الرائــدة
فــي مجــال التدريــب واالبتعــاث .حيــث تشــرف الشــركة
علــى إدارة ( )15مركــزًا للتدريــب وتدريــب حوالــي ()2200
موظــف متفــرغ للقيــام بأعمــال التدريــب والتنســيق
والمتابعــة واإلشــراف علــى برامــج التطويــر والتدريــب التــي
تخــدم نحــو ( )6900فــرد مــن أصــل ( )46400مــن أفــراد
القــوى العاملــة .كمــا تــدرب شــركة أرامكــو ( )9آالف
مــن موظفيهــا ســنويًا ،باإلضافــة إلــى حوالــي (ألــف) مرشــح
يتلقــون الدراســة الجامعيــة علــى نفقــة الشــركة ،وبلــغ
عــدد المبتعثيــن للدراســة الجامعيــة علــى نفقــة الشــركة
حوالــي ( )10170فــي مختلــف التخصصــات (فــي صائــغ
ومتولــي2005،م ،ص .)195
كمــا أن لهــا جهــود فــي ابــرام شــراكات مــع بعــض
الجامعــات الســعودية ،خاصــة جامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن؛ حيــث تتبنــى تلــك الشــركة العمالقــة تمويــل
عــدد محــدود مــن البرامــج البحثيــة فــي إطــار اســتراتيجية
تهــدف إلــى تطويــر أنشــطة الشــركة واالرتقــاء بالبحــث
العلمــي بالجامعــات.
ومــن النمــاذج فــي مجــال دعم القطــاع الخاص لمؤسســات
البحــث العلمــي بالمملكــة التعــاون بيــن مدينــة الملــك عبــد
العزيــز للعلــوم والتقنيــة ( )KACSTوشــركات األدويــة
الســعودية والــذي يعــد نموذجــً للشــراكة فــي المجــاالت
العلميــة ،كمــا تقــوم شــركة « ســابك « بمبــادرات لدعــم
البحــث العلمــي بالعديــد مــن الجامعــات؛ مثــل :جامعــة
الملــك ســعود ،وجامعــة الملــك عبــد العزيــز ،باإلضافــة
إلــى قيــام العديــد مــن المؤسســات االقتصاديــة بتمويــل
الكراســي العلميــة بالجامعــات الســعودية ،وتمويــل برامــج

بحثيــة مشــتركة لتطويــر اإلنتــاج (شــركات المراعــي،
ونــادك ..وغيرهمــا ( .التركــي ،وأبــو العــا2009،م ،ص )365
ويوجــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية أربعــة شــركات
أوديــة فــي الجامعــات الســعودية وهــي :وادي الريــاض
بجامعــة الملــك ســعود ،ووادي جــدة بجامعــة الملــك
عبدالعزيــز ،ووادي الظهــران بجامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن ،ووادي مكــة بجامعــة أم القــرى.
وعلــى ســبيل المثــال يســعى مشــروع وادي الريــاض
للتقنيــة( )KSU RTVالــذي يعتمــد علــى التبــادل المعرفــي
إلــى تحقيــق النجاحــات الســريعة والمســتدامة مــن خــال
اســتقطاب الشــركات العمالقــة فــي الــوادي والحصــول
علــى دعــم مالــي ثابــت ومســتدام ،والتواصــل مــع المعاهــد
البحثيــة المحليــة والعالميــة ،والحصــول علــى ملكيــة
فكريــة ذات قيمــة عاليــة ،وإيجــاد بيئــة جذابــة فــي الــوادي،
وإقامــة تحالفــات دوليــة وإنشــاء حاضنــة للتقنيــة وبرنامــج
لــرواد األعمــال ،واســتقطاب رأس المــال والتشــجيع علــى
الدعــم والتمويــل وتســويق بــراءات االختــراع بأســلوب
مهنــي وتجــاري ،وبنــاء قاعــدة مــن المــوارد البشــرية ،إضافــة
إلــى إيجــاد مجتمــع معرفــي .ويســتهدف الــوادي نقــل التقنية
وتوطينهــا وتطويرهــا بمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي ويحقــق
التنميــة المســتدامة ،وتعزيــز التعــاون بين الجامعــة ومراكز
األبحــاث والتطويــر فــي الشــركات المحليــة والعالميــة،
وإيجــاد بيئــة محفــزة وجاذبــة للشــركات االســتثمارية
المحليــة والعالميــة المختصــة فــي مجــال البحــث والتطويــر.
واكتشــاف الموهوبيــن والمبتكريــن والمبدعيــن مــن
داخــل المملكــة وخارجهــا واســتقطابهم ورعايتهــم
(وادي الريــاض للتقنيــة)2017،
وبشــكل عــام فقــد أكــدت أهــداف الخطــة المســتقبلية
لتطويــر التعليــم الجامعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية
(آفــاق) علــى تشــجيع البحــث العلمــي وتوثيــق العالقــات
التبادليــة مــع مؤسســات القطاعيــن الحكومــي واألهلــي
لدفــع مســتوى المســاندة الماليــة لإلنفــاق علــى أنشــطة
البحــوث التطبيقيــة والتطويــر التقنــي وتوثيــق العالقــات
التبادليــة مــع القطــاع الخــاص الــذي يضطلــع بــدور مهــم
فــي عمليــة التنميــة الشــاملة فــي المملكــة (وزارة

التعليم1435،هـــ،ص)5
كمــا اســتهدفت رؤيــة المملكــة 2030م تحــول المملكــة
نحــو المنافســة العالميــة والريــادة فــي كل المجــاالت،
وبنــاء اقتصــاد يقــوم فــي االســاس علــى االهتمــام بالعنصــر
البشــري مــن خــال االرتقــاء بجــودة التعليــم وخصوصــا
التعليــم الجامعــي الــذي ينبغــي وفقــا للرؤيــة أن يعمــل علــى
ســد الفجــوة بيــن المخرجــات التــي يقدمهــا و متطلبــات
ســوق العمــل وتحقيــق تعلــم يســهم فــي دفــع عجلــة
التميــة االقتصاديــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي  ،والتأكيــد علــى
ضــرورة االســتثمار فــي التعليــم (وثيقــة برنامــج التحــول
الوطنــي ،ص ص.) 63-62
ويتضــح مــن خــال اســتعراض بعــض تجــارب الــدول فــي
هــذا االتجــاه أن لــكل دولــة مــن الــدول تجربتهــا الخاصــة فــي
الربــط بيــن مؤسســاتها األكاديميــة والمجتمــع المحلــي،
وأن العالقــة بيــن المؤسســات الجامعيــة والبحثيــة وبيــن
المؤسســات االجتماعيــة األخــرى كانــت عالقــة ذات
اتجاهيــن ،عالقــة تخــدم الطرفيــن معــً ،وتؤكــد تجــارب
هــذه الــدول علــى أهميــة كل اتجــاه مــن اتجاهــات هــذه
العالقــة االرتباطيــة ،ويعــد اتجــاه العالقــة مــن المؤسســات
اإلنتاجيــة والخدميــة إلــى المؤسســات األكاديميــة اكثــرا
تميــزًا  ،فهــذا االتجــاه الــذي يعبــر عــن عنصــر الطلــب
علــى منتــج البحــث العلمــي (المعرفــي) هــو الــذي شــجع
المؤسســات األكاديميــة علــى إعــادة النظــر فــي أهدافهــا
وبرامجهــا وخططهــا ،بــل كان عام ـ ًا مــن عوامــل نشــأة
مؤسســات تعليميــة علــى المســتوى الجامعــي كمعهــد
ماساسوســتش ومؤسســة رانــدا ومؤسســة كارينجــى
وغيرهــا .ولقــد فــرض هــذا الوضــع فــي كثيــر مــن األوقــات
بعــض التحديــات علــى انتقــال الجامعــة إلــى داخــل الكثيــر
مــن المؤسســات ،وأدى إلــى كثــرة طلــب االستشــارات
وبرامــج التدريــب ،بــل أن الكثيــر مــن الشــركات الكبــرى
أنشــأت لنفســها مراكــز بحــوث تحولــت بالفعــل بعــد ذلــك
إلــى مؤسســات أكاديميــة تمنــح شــهادات علميــة (فــي
محمــود 2002 ،م،ص.)180
ثالثــً :أشــكال العالقــات التعاونيــة بين مؤسســات التعليم
العالــي ومؤسســات األعمــال واإلنتاج :
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يوجــد عــدة مجــاالت يمكــن أن تســهم فــي تفعيــل
التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات
األعمــال واإلنتــاج  ،أشــار إليهــا ك ًال مــن (:الغرفــة التجاريــة
الصناعيــة بالريــاض2007،م ،ص  ،)4وتركمانــي( 2006م،ص
) ،وصائــغ ومتولــي(2005م،ص ص  ،)278-274ومجلــس
الغــرف التجاريــة الصناعيــة (2000م ،ص ،)3والتــي تتمثــل
فــي مجملهــا فــي :مجــال التمويــل واالســتثمار ،والتدريــب
التعاونــي( الميدانــي) ،ومجــال البحــوث التطبيقيــة ،ومجــال
الخدمــات االستشــارية  ،ومجــال التعــاون فــي نقــل التقنيــة،
ومجــال إعــداد وتأهيــل القــوى البشــرية.
ويوضــح الشــكل التالــي أهــم أشــكال العالقــات بيــن
الجامعــات ومؤسســات األعمــال واالنتــاج وفــق تصنيــف
 - Parkmanبريمــكان (فــي الحريــري2010،م،،ص.)12
جــدول رقــم ( )1يوضــح أشــكال العالقــات بيــن الجامعــات
ومؤسســات األعمــال واالنتــاج
م

األشكال

مفهومها

١

الشراكة البحثية

الترتيبات التنظيمية وعقود البحث
لمواصلة التعاون بين الجامعات
ومنظمات القطاع الخاص في مجال
البحث والتطوير بهدف نقل المعرفة
من أقسام ومعامل الجامعات إلى
التطبيق العملي في قطاع األعمال)

الخدمات البحثية
٢

(البحوث التطبيقية
واالستشارات)

٣

المشاريع األكاديمية

٤

نقل وتبادل الموارد
البشرية
( التدريب)
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األنشطة البحثية التي يطلبها القطاع
الصناعي وتتضمن بحوث تطبيقية
واستشارات
التنمية واالستغالل التجاري
للتكنولوجيا الناتجة عن المخترعين
االكاديميين من خالل شركات
مملوكة جزئيا للجامعات (التي
تستهدف نقل التقنية وتوظيفها (
الحاضنات التكنولوجية)
ويشمل عدة آليات مثل تدريب
العاملين في القطاع الصناعي وتدريب
الخريجين في الشركات الصناعية
وتخريج متدربين وإعارة مدربين إلى
القطاع الصناعي ...الخ

٥

٦

٧

التواصل أو التفاعل
الرسمي

تكوين العالقات العلمية والشبكات
والمؤتمرات والمعارض والندوات
المشتركة  ...الخ

نقل الملكية الفكرية المتولدة في
الجامعات ومراكز األبحاث إلى القطاع
منح التراخيص( حقوق
الصناعي من خالل اتفاقيات الترخيص
الملكية الفكرية)
الستغالل هذه الحقوق وبراءات
االختراع.

المنشورات العلمية

استخدام المعلومات والمعارف
المنشورة من خالل الجامعات داخل
القطاع الصناعي

رابعًا :الفوائد المترتبة على األخذ بهذا االتجاه:
كشــفت التجــارب فــي الــدول المتقدمــة والناميــة والبحــوث
والدراســات العلميــة أن إســهامات قطــاع التعليــم فــي
التنميــة االقتصاديــة لــن تتحقــق دون التنســيق والتكامــل
والتعــاون بيــن مؤسســات التعليــم ومؤسســات العمــل
واإلنتــاج .وأن ذلــك التكامــل يحقــق منافــع مشــتركة لــكال
الفريقيــن ،ويمكــن بلــورة األهميــة المســتخلصة مــن تعزيــز
التعــاون والشــراكة بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص
مــن خــال مجموعــة مــن الفوائــد التــي تحقــق للطرفيــن
والمجتمــع وذلــك علــى النحــو التالــي( :التركــي و ابــو العــاء
 ،2007,ص ( ، )365الريــس2006،م ،ص ص ()5-1فــي صائــغ
ومتولــي2005 ،مـــ ،ص ص  ( )26-25الحريــري2010،م ،ص
.) 9-8
جوانــب االســتفادة لمؤسســات التعليــم العالــي
(الجامعــات):
● تنميــة مصــادر تمويــل جديــدة للجامعــات تمكنهــا
مــن تفعيــل أدائهــا األكاديمــي مــن خــال مســاهمة
مؤسســات األعمــال واالنتــاج فــي تمويــل البحــث
العلمــي والتجهيــزات واإلنشــاءات بالجامعــات
● تحويل البحوث الجامعية إلى بحوث تطبيقية.

● التدريــب العلمــي لطــاب الجامعــات فــي منظمــات
األعمــال ممــا ينمــي مهاراتهــم التطبيقيــة وبالتالــي يزيــد
مــن فــرص توظيــف الخريجيــن فــي ســوق العمــل.
● تعزيــز المركــز التنافســي للجامعــات ومواكبتهــا
للتطــورات الحديثــة فــي مختلــف المجــاالت ,فــي ظــل
ازدحــام ســوق التعليــم العالــي بالعديــد مــن الجامعــات
والكليــات المحليــة والعربيــة والدوليــة .
● تغذية البحــث العلمــي بموضوعــات مســتمدة مــن الواقــع
العملــي القائــم
● رفع مستوى الخبرة العملية ألعضاء هيئة التدريس .
● تطويــر الخطــط التعليميــة والتأهيليــة والدراســات العليــا
فــي الجامعات :حيــث إن توظيــف البحــث الجامعــي
لخدمــة منظمــات األعمــال فــي مراحــل التنميــة كافــة،
يســاعد علــى تطويــر الخطــط التعليميــة والمناهــج
وفــق االحتياجــات العمليــة و العلميــة القائمــة والواقــع
الخــاص الســائد فــي المجتمــع ،كمــا يعمــل علــى
تأهيــل جيــل مــن الخريجيــن علــى إطــاع بواقــع العمــل
المســتقبلي ومشــكالته.
● توظيــف اإلمكانيــات العلميــة البشــرية والمخبريــة
التوظيــف الصحيــح.
● تنميــة الخبــرات الفنية الوطنية في الجامعة و مؤسســات
األعمــال واالنتــاج ،حيــث إن التعــاون بيــن الجامعــات
والمنظمــات الخاصــة ،وتطويــر البحــث العلمــي الجامعــي
لحــل المشــكالت القائمــة لــدى تلــك المنظمــات،
يجعــل الخبــرات الفنية(األكاديميــة) الجامعيــة ،علــى
احتكاك بالخبــرات العمليــة فــي هــذه المنظمــات
● الحد من هجرة العقول إلى الخارج.

جوانب االستفادة لمؤسسات األعمال واالنتاج:
● االســتفادة مــن نتائــج األبحــاث التطبيقيــة المنجــزة
فــي الجامعــات والمتعلقــة بالمجــاالت اإلنتاجيــة
والتطبيقيــة ،والتأثيــر فــي توجهــات األبحــاث للتفاعــل
مــع المشــكالت المتعلقــة بقطــاع األعمــال .واإلســهام
فــي حــل المشــكالت االقتصاديــة والتقنيــة التــي

تواجههــا تلــك المؤسســات.
● نقــل المعرفــة الحديثــة فــي الجامعــات إلــى الواقــع
التطبيقــي واالســتفادة منهــا فــي ابتــكار منتجــات
جديــدة أو أســاليب وطــرق عمــل جديــدة أو تطويــر
منتجــات قائمــة وأســاليب عمــل قائمــة .
● الحصــول علــى احتياجاتهــا مــن الكــوادر البشــرية
المتخصصــة مــن مخرجــات الجامعــة
● التعرف على اتجاهات األبحاث ونتائجها .
● إمكانيــة اســتخدام وتشــغيل المعامـــل التجريبيــة
التــي تتوفــر بالجامعــات ،باإلضافــة إلــى الخدمــات
والتســهيالت العلميــة األخــرى.
ويعتبــر مجــال البحــوث التطبيقيــة ذات الصبغــة التقنيــة
مــن أهــم أوجـــه التعــاون بيــن الجامعــات ومنظمــات
األعمــال ،إضـــافة إلــى األبحــاث الخاصـــة بســـلوك
العامليــن أو المشــكالت اإلداريــة أو التمويليــة أو
ا لتســو يقية .
خامســً :متطلبــات تطبيــق هــذا االتجــاه فــي
مؤسســات التعليــم العالــي لتحقيــق عالقــة شــراكة
فعالــة بيــن الجامعــات ومؤسســات األعمــال فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م:
إن األخــذ بهــذا االتجــاه فــي مؤسســات التعليــم العالــي
يتطلــب فــي ذاتــه مجموعــة مــن الوســائل والخطوات،مــن
أهمهــا:
● التحــول ال َّنوعــي فــي أدوار الجامعــة  :حيــث أدي التوجــه
نحــو إقامــة الشــراكات والتحالفــات فــي العديــد مــن دول
العالــم المتقــدم إلــى وضــع الجامعــة فــي قلــب األحــداث
االجتماعيــة ،وبهــذا تحــول الــدور الثالــث للجامعــة  ،وهــو
دورهــا فــي خدمــة المجتمــع ،ليصبــح بمثابــة فلســفة
اجتماعيــة عامــة ،توجــه الجامعــة فــي ممارســتها لدورهــا
التعليمــي والبحــث (محمــود2004،م،ص )42
● توســيع حــدود التخصصــات العلميــة  :حيــث فرضــت
حقائــق الســوق ،ومســتلزمات القيــام بعمليــة التعليــم
فــي ظــل هــذه الحقائــق ،عــدة تغيــرات فــي هيكليــة
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وبنــي التخصصــات العلميــة ،حيــث اتجهــت العديــد مــن
الجامعــات العالميــة ومؤسســات التعليــم العالــي إلى إعادة
التخطيــط والتركيــب للتخصصــات العلميــة ،وظهــرت
محــاوالت للدمــج بيــن بعضهــا لتظهــر بنــي معرفيــة جديــدة
لهــذه التخصصــات  ،كمــا فرضــت عمليــة انتقــال ممارســات
البحــث العلمــي مــن داخــل معامــل الكليــات إلــى الميــدان
وفــي مقــر الشــركات رؤى جديــدة فــي بحــث الظواهــر ،ومن
ثــم فــي إنتــاج المعرفــة .حيــث قــادت عمليــة انتقــال البحــث
ليتــم فــي الميــدان وداخــل مواقــع العمــل إلــى ضــرورة تنــاول
الباحثيــن لمشــكالت بحوثهــم كمــا هــي فــي الواقــع
وبشــكلها الحقيقــي ،وإلــى بحــث الظاهــرة ككل بــد ًال مــن
االكتفــاء بتنــاول بعــض متغيراتهــا ،وتطلــب كل ذلــك مــن
أعضــاء هيئــة التدريــس تجــاوز حــدود التخصــص الضيــق،
وضــرورة االنتبــاه للترابــط بيــن الحقائــق والمبــادئ العلميــة
فــي عــدة مجــاالت وتخصصــات ،ومــن ثــم ظهــرت بنــي مــن
المعرفــة تتصــف بأنهــا بينيــة التخصصات(محمــود2009،م،
ص.)67
وقــد أوصــت دراســة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة(2011م،ص
ص  )17-16بضــرورة توســع الجامعــات المحليــة فــي مجــال
البحــوث والدراســات البينيــة وتشــجيع التعليــم البينــي،
واالنتقــال بالمناهــج الدراســية مــن المنهجيــة الموضوعيــة
إلــى منهجيــة الحيــاة بــكل أبعادهــا ،واالنتقــال بالمناهــج
الدراســية مــن التخصــص الدقيــق وتعليــم المقــررات
الدراســية المفصولــة إلــى مناهــج تتوحــد فــي ســياق معرفــي
عريــض.
● إعــادة النظــر فــي أهــداف التعليــم العالــي ،حيــث
ظهــر التأكيــد علــى ضــرورة التحــول مــن العمــل
علــى تخريــج مهنييــن إلــى تخريــج مواطنيــن منتجيــن
وسيســتلزم هــذا ضــرورة العمــل علــى:
تنميــة إحســاس الطــاب بااللتــزام لمجتمعهــم المحلــي
ومشــاركتهم فــي حــل مشــكالته.
● إعــادة النظــر فــي هيكليــة مقــررات الدراســة ،بحيــث
يتــم باألنشــطة االقتصاديــة فــي المجتمــع مــع تمكيــن
الطالــب مــن قضــاء بعــض الوقــت فــي العمــل بهــذه
األنشــطة ممــا يعطــي لــه خبــرة التعــرف علــى مشــكالته
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ويدربــه علــى توظيــف معارفــه فــي تنميــة مجتمعــه .
● ال َّتأكــد علــى دور األنشــطة الطالبيــة الحــرة فــي تهيئــة
الطالــب للمشــاركة ،فلقــد أثبتــت تجــارب جامعــات
الــدول المتقدمــة أن مشــاركة الطالــب فــي أنشــطة
الشــراكات والتحالفــات ،وكذلــك فــي األنشــطة
التطوعيــة تجعلهــم أكثــر مالئمــة للعمــل فــي هــذه
المجتمعــات بعــد تخرجهــم (محمــود2009،م،ص.)69
● توفيــر آليــات التقويــم المســتمر التــي تقــوم علــى
المحاســبية فــي مؤسســات التعليــم العالــي ،وإعــادة
النظــر فــي مدخالتهــا وعملياتهــا ومخرجاتهــا مــن
منظــور الجامعــة المنتجــة.
● التحــول إلــى مفهــوم الجامعــة المتعــددة الوظائــف
واألنظمــة ،إذ تشــهد العديــد مــن الجامعــات العالميــة
حــاالت انقســام إلــى كيانــات عــدة ،منهــا مــا هــو أشــبه
بمراكــز بحــوث داخــل مؤسســات إنتاجيــة ،ومنهــا مــا
هــو أشــبه بمراكــز تدريــب وتعليــم مفتــوح  ،فظهــرت
الجامعــات االفتراضيــة .هــذا فض ـ ًا عــن انتشــار مراكــز
خدمــه المجتمــع ،وهــذا أدى إلــى إعــادة هيكلــة
تنظيميــة للجامعــة ســواء فــي هيكلهــا اإلداري أو فــي
مصــادر تمويلهــا ،وأصبحــت تســتطيع بمرونــة كبيــرة
التواصــل مــع المجتمــع المحلــى  ،وأنشــأت مــن أجــل
ذلــك العديــد مــن المراكــز لتســويق خدماتهــا المتنوعــة
(محمــود2004،م،ص .)46
● زيــادة مواءمــة المناهــج والبرامــج األكاديميــة لحاجــات
ســوق العمــل ،و تطويــر الكفايــات لهيئــة التدريــس
والباحثيــن والطــاب مــن خــال البرامــج التدريبيــة.
● مشــاركة خبــراء مــن المؤسســات اإلنتاجيــة فــي إعــداد
البرامــج الدراســية لطــاب مؤسســات التعليــم العالــي.
● تســهيل أجــراء األســاتذة وطــاب البحــث ألبحاثهــم
وتجاربهــم فــي المختبــرات والمعامــل والحقــول
التجريبيــة التــي تملكهــا المؤسســات اإلنتاجيــة.
● تكويــن مراكــز لتســويق بعــض برامــج وخدمــات
مؤسســات التعلــم العالــي وإمكاناتــه باســتخدام
وســائل متعــددة.

● تفعيــل دور مراكــز االستشــارات والبحــوث فــي
الجامعــات وتوجيههــا تســويقيًا وفــق متطلبــات
منظمــات األعمــال مــن البحــوث والبرامــج التدريبيــة
واالستشــارات والخبــرات.
● اإلفــادة مــن خبــرات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجالــس
إدارات المؤسســات اإلنتاجيــة ،وتطويــر عمليــة تبــادل
المعلومــات والزيــارات بيــن األســاتذة والعامليــن فــي
المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة.
● زيــادة إنشــاء صناديــق لتمويــل البحــث والتطويــر تســهم
فيــه المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة  ،ودعــم وحــدات
البحــث والتطويــر فــي مؤسســات اإلنتــاج.
المراجع:

● اســليماني ,العربــي و بوبكــراوي ,حســن .اإلصــاح
الجامعــي :المضمــون وأفــق التنميــة .مجلــة التدريــس ،
المغــرب 2005 ,م ،ع.3
● بــدوي ،أحمــد  .معجــم مصطلحــات العلــوم اإلداريــة ،دار
الكتــاب المصــري ،القاهــرة1982 ،م.
● تركمانــي ،أميــر « .دور المؤسســات الوســيطة والــدا عمــة
فــي البحــث العلمــي» ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المؤتمــر
الوطنــي للبحــث العلمــي والتطويــر التقنــي دمشــق -24
 26مايــو .) 2006
● التركــي ،يوســف وأبــو العــا ،ســعيد « آليــة مقترحــة لدعم
الشــراكة بيــن المؤسســات االقتصاديــة والمؤسســات
البحثيــة مــن خــال مخرجــات البحــث والتطويــر «.
جامعــة الملــك عبــد العزيــز  ،عمــادة البحــث العلمــي ,
2007م
● الحامــد ،محمــد وآخــرون .التعليــم فــي المملكــة العربيــة
الســعودية :رؤيــة الحاضــر واستشــراف المســتقبل.
الريــاض ،مكتبــة الرشــد1425،هـ.
● الحربــي ،عبــداهلل .العوامــل والقــوى المرتبطــة بإنشــاء
مؤسســات التعليــم العالــي األهلــي فــي المملكــة.
مجلــة الجمعيــة المصريــة ،جامعــة عيــن شــمس،
القاهــرة2008،م ،ع.89
● حريــري ،خالــد .العالقــة بيــن العالقــة بيــن الجامعــات

والقطــاع الخــاص ودورهــا فــي تحقيــق جــودة التعليــم
العالــي فــي الجمهوريــة اليمنيــة ،ورقــة علميــة مقدمــة
إلــى المؤتمــر العلمــي الرابــع لجامعــة عــدن «جــودة
التعليــم العالــي نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة،
جامعــة دمشــق (  13-11اكتوبــر 2010م).
● الحــوت ،محمــد .إصــاح التعليــم بيــن واقــع الداخــل
وضغــوط الخــارج .القاهــرة ،مكتبــة األنجلــو
ا لمصر يــة 2008 ،م .
● الخــازم ،محمــد .التعليــم العالــي فــي الميــزان .الريــاض،
الــدار العربيــة للطباعــة والنشــر.
● خاطــر ،محمــد .تدويــل التعليــم :أحــد مداخــل تحقيــق
الميــزة التنافســية للجامعــات المصريــة .مجلــة
دراســات تربويــة ونفســية (كليــة التربيــة بالزقازيــق،
مصــر2015،م ،ع.87
● الخطيــب ،محمــد « .التجديــد التربــوي فــي التعليــم
الســعودي» .فــي الســنبل ,عبــد العزيــز وآخــرون .نظــام
التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ,الريــاض ,دار
الخريجي1425,هـــ.
● الــدوواد ،عبدالمحســن .مســؤولية الجامعــات الســعودية
فــي تحقيــق رؤيــة 2030م. .بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر
«الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل رؤيــة2030م».
جامعــة القصيــم ،المنعقــد فــي الفتــرة ( 12-11ينايــر
2017م).
● الرويلــي ،ســعود عبــداهلل ..اســتراتيجية مقترحــة لتطويــر
التعليــم الجامعــي بالمملكة العربية الســعودية .رســالة
دكتــوراه غيــر منشــورة .قســم اإلدارة التربويــة ،كليــة
التربيــة ،جامعــة الملــك ســعود ،الريــاض2007( .م)
● الريــس ،محمــد « .دور البحــث العلمــي الجامعــي فــي
التطويــر الصناعــي « ورقــة عمــل مقدمــة الــى المؤتمــر
الوطنــي للبحــث العلمــي والتطويــر التقنــي ،دمشــق ( ،
 26-24مايــو ) 2006
● الزميــع ،علــي .االتجاهــات والسياســات المعاصــرة
لتطويــر وإصــاح التعليــم الجامعــي فــي دور الخليــج
العربــي؟ ورقــة مقدمــة إلــى المؤتمــر العالمــي لليونســكو
فــي دول الخليــج ،جامعــة قطــر1999،م
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● زيــادة ،مصطفــى .تجديــد الفكــر التربــوي ومطالبــه
فــي القــرن الحــادي والعشــرون .فــي مصطفــى زيــادة
وآخــرون .الفكــر التربــوي :مدارســه واتجاهــات تصــوره.
الريــاض ،مكتبــة الرشــد1425،هـ
● السعادات ،خليل .الحاجة إلى التجديد التربوي .ب.ت
● صائــغ ،عبدالرحمــن و متولــي ،مصطفــى .التنســيق
والتعــاون والتكامــل بيــن مؤسســات التعليــم
ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج .الريــاض ،مكتــب
التربيــة العربــي لــدول الخليج1425،هـــ.
● صيــداوي ،أحمــد .اتجاهــات وتوجهــات إصالحيــة فــي
التعليــم العالــي .المجلــة العربيــة للتعليــم العالــي
،تونــس1996 ,م,ع .2
● العامــري ،عبــداهلل .متطلبــات تدويــل التعليــم العالــي
كمدخــل لتحقيــق الريــادة العالميــة للجامعــات
الســعودية .رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليــة
التربيــة ،جامعــة أم القــرى2012( .م)
● العامــري  ،عبــداهلل  .بنــاء الشــراكات األكاديميــة لبرامــج
الدراســات العليــا التربويــة فــي الجامعــات الســعودية
فــي ضــوء نمــاذج تدويــل التعليــم العالــي. .بحــث
مقــدم إلــى مؤتمــر «الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل
رؤيــة2030م» .جامعــة القصيــم ،المنعقــد فــي الفتــرة
( 12-11ينايــر 2017م).
● العبــاد ،عبــداهلل .متطلبــات تطبيــق نظــام االعتمــاد
األكاديمــي كمدخــل لتطويــر كليــات التربيــة فــي
الجامعــات الســعودية .رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة
مقدمــة إلــى جامعــة الملــك ســعود ،كليــة التربيــة:
الريــاض1429 ،هـــ.
● العجمــي ،محمــد .التطــور األكاديمــي واإلعــداد للمهنــة
األكاديميــة بيــن تحديــات العولمــة ومتطلبــات التدويــل.
المنصــورة :المكتبــة العصريــة2007 ،م
● العمــر ،عبدالعزيــز .لغــة التربوييــن .الريــاض ،مكتــب
التربيــة العربــي لــدول الخليــج1428،ه
● الغرفــة التجاريــة الصناعيــة .برامــج الدراســات البينيــة واحتياجات
ســوق العمــل .الريــاض ،مركــز البحوث والدراســات2011.م.
● الغرفــة التجاريــة الصناعية ».ســـبل بنـــاء شراكـــة فاعلـــة
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بيــن القطـــاع الخـــاص والجامعــات في المملكــة العربية
الســعودية « مركــز البحــوث والدراســات ،اإلدارة
العامــة للبحــوث والمعلومــات (2007م)
● الغرفــة التجاريــة الصناعيــة .واقــع وســبل تنميــة وتطويــر
التعــاون بيــن قطاعــي التعليــم والعمــال فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي .ورقــة علميــة مقدمــة إلــى
وقائــع اللقــاء العلمــي الرابــع بيــن ممثلــي الجامعــات
ورؤســاء الغــرف التجاريــة الصناعيــة فــي دول الخليــج،
الكويــت( ،إبريــل2000م)
● الكيرعانــي ،محمــد .اســتراتيجية تدويــل التعليــم
الجامعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمرحلــة
مــا بعــد االنضمــام لمنظمــة التجــارة العالــم .رســالة
دكتــوراه غيــر منشــورة ،كليــة التربيــة ،جامعــة الملــك
ســعود ،الريــاض (2009م).
● مــراد ،ســامي .ســبل تفعيــل الشــراكة بيــن الجامعــات
والقطــاع الخــاص ودوهــا فــي التنميــة اإلداريــة بالمملكــة
العربيــة الســعودية .بحــث مقــدم إلــى «مؤتمــر التنميــة
اإلداريــة فــي ل التحديــات االقتصاديــة» ،المنعقــد فــي
الفتــرة مــن ( 24-22نوفمبــر2016م.
● مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة .وثيقــة برنامــج
التحــول الوطنــي2020 ،م.
● مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ،وثيقــة رؤيــة
المملكــة2030 ،م.
● محمــود ،طــه .االتجــاه نحــو تدويــل التعليــم العالــي:
العوامــل والمالمــح والمتطلبــات .مجلــة كليــة التربيــة
بالزقازيق ،مصر2000،م ،ع.34
● محمــود ،يوســف .أبعــاد ومشــكالت الشــراكة بيــن
الجامعــة وبعــض المؤسســات اإلنتاجيــة و الخدميــة.
بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر العلمــي الرابــع « التربيــة
ومســتقبل التنميــة البشــرية فــي الوطــن العربــي «،
كليــة التربيــة بالفيــوم المنعقــد فــي الفتــرة ( 22-21
أكتوبــر )2002
● محمــود ،يوســف .التحالفــات والشــراكات بيــن
الجامعــات والمؤسســات االنتاجيــة :مدخــل لتطويــر
التعليــم الجامعــي ،مجلــة دراســات فــي التعليــم

الجامعــي ،القاهــرة2004،م العــدد الســادس.
● محمــود ،يوســف .رؤى جديــدة لتطويــر التعليــم الجامعــي.
القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية2009،م		 .
● مرســي ،محمــد .اإلصــاح والتجديــد التربــوي فــي العصــر
الحديــث ،عالــم الكتــب ،القاهــرة1992 .م.
● هــال ،ناجــي ونصــار ،علــي .تدويــل التعليــم العالــي
المصــري علــى ضــوء تحديــات العولمــة .مجلــة مســتقبل
التربيــة العربيــة ،مصــر2012،م ،ع.77
● وادي الريــاض للتقنيــة .أهــداف شــركة وادي الريــاض
للتقنيــة .
https//:rtv.ksu.edu.sa/ar/objectives

متاح بتاريخ 2017/8/10م.
● وزارة التعليــم .اســتراتيجية تطويــر التعليــم الجامعــي
فــي المملكــة العربيــة الســعودية (آفــاق /الكتيــب
التعريفــي) .الريــاض.
● وزارة التعليــم العالــي ،وكالــة الــوزارة للتخطيــط
والمعلومــات .الجامعــات الســعودية علــى الخريطــة
الدوليــة .الريــاض :مطبوعــات وزارة التعليــم العالــي.
(2012م).
● أبو الوفا ،جمال محمد ،وسالمه عبد العظيم حسين.
● التربيــة الدوليــة وعالميــة التعليــم ،دار الجامعــة الجديــدة.
(2008م).
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مكانة التعليم العالي والبحث العلمي وأولوياته في تحقيق رؤية المملكة 2030م
ودورهما في تعزيز مجتمع المعرفة ،ودعم سوق العمل
ورقة عمل بعنوان :مدى تطبيق الجامعات السعودية لمؤشرات االقتصاد المعرفي لتحقيق رؤية
المملكة 2030

د .ناصر سليم محمد علي الحميدي
جامعة تبوك
الملخص
تناولــت ورقــة العمــل (مــدى تطبيــق الجامعــات الســعودية
لمؤشــرات االقتصــاد المعرفــي لتحقيــق رؤيــة المملكــة
 )2030مــن خــال مقدمــة ،وأربعــة مباحــث ،وخاتمــة
(النتائــج والتوصيــات).
ولقد توصلت الورقة لعدة نتائج أبرزها:
● تســهم الجامعــات بــدور كبيــر فــي عمليــة التنميــة ،التــي
تســعى الرؤيــة الوطنيــة  2030علــى تحقيقهــا ،خاصــة وأنهــا
تواكــب (رؤيــة الســعودية  )2030لرســالة الجامعــة المنتجــة
وتدعــم مســيرتها ،وتعمــل علــى توفيــر فــرص التعليــم
للجميــع.
● مؤشــر االبتــكار نظــام فعــال مــن الروابــط االقتصاديــة
مــع المؤسســات األكاديميــة ،وغيرهــا مــن المؤشــرات التي
تســتطيع مواكبــة ثــورة المعرفــة المتناميــة واســتيعابها
وتكيفهــا مــع االحتياجــات الوطنيــة فــي ضــوء المتغيــرات
البيئيــة العالميــة.
● يســهم التعليــم فــي تحويــل االقتصــاد مــن االعتمــاد علــى
مصــدر واحــد للدخــل إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى العقــول ذات
المهــارة العاليــة والطاقــات البشــرية المبدعــة والمنتجــة.
● يســعى التعليــم الجامعــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية إلــى بنــاء شــخصية المتعلــم المنتجــة مــن خــال
االرتبــاط بيــن التعليــم والعمــل اإلنتاجــي.
وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بـ:
● إدخــال مقــررات االقتصــاد المعرفــي فــي المؤسســات
التعليميــة واألكاديميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،

وربــط مخرجــات التعليــم والتدريــب بحاجــة ســوق العمــل.
● وضــع اســتراتيجية متكاملــة لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت الحديثــة عــن طريــق اســتعراض أفضــل
ممارســات تكنولوجيــا المعلومــات ،وزيــادة الوعــي حــول
كيفيــة دعــم تلــك التكنولوجيــا؛ لتعزيــز األنشــطة
االقتصاديــة ،والتنميــة االجتماعيــة.
● إيجــاد برامــج اســتهالكية قائمــة علــى المعرفــة من خالل
دعــم األبحــاث واالســتفادة المتواصلــة مــن العلــوم الرقميــة
الحاليــة التــي تعيشــها المجتمعــات الحاليــة المتطورة.
● التركيــز مــن خــال البيانــات والمعلومــات المتوفــرة
والمخزنــة واإلبــداع المتواصــل والبحــوث الميدانيــة وروح
المبــادرة فــي اإلســراع فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة
اإلقليميــة واســتعمالها فــي مجــاالت متنوعــة بمــا فيهــا:
التعليــم اإللكترونــي ،التجــارة اإللكترونيــة ،الحكومــة
اإللكترونيــة.
● االســتفادة واالســتعانة بقواعــد البيانــات (صناعيــة-
تجارية-اقتصاديــة) الســتخدامها فــي اتخــاذ القــرارات
ا لصحيحــة .
مقدمة
لــم تكــن األنظمــة التربويــة بصفــة عامــة والتعليــم
الجامعــي بصفــة خاصــة بعيــدة عــن تأثيــرات عصــر اقتصــاد
المعرفــة ،بــل يمكــن أن يكــون هــذا الميــدان أكثــر المياديــن
تأثــرًا باقتصــاد المعرفــة .وكمــا ُتعــد الجامعــة مؤسســة
تربويــة تعليميــة إلعــداد األجيــال وخدمــة المجتمــع،
وأصبــح مــن األهــداف العامــة لفلســفة التعليــم الجامعــي
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ربطهــا بالمجتمــع .لــذا تعمــل الجامعــات انطال ًقــا مــن
كونهــا مركــز إشــعاع حضــاري وعلمــي يهــدف إلــى تنميــة
المجتمــع اقتصاد ًيــا وثقاف ًيــا مــن خــال وظائفهــا األساســية،
التــي تقــوم بهــا وهــي التعليــم والبحــث وخدمــة المجتمــع،
وتطويــر نشــاطاتها كمــا حــدث للجامعــات المتطــورة فــي
البلــدان المتقدمــة التــي توســعت مســاهمتها فــي تطويــر
وخدمــة مجتمعاتهــا والمســاهمة فــي الثــورة العلميــة
والتقنيــة وزادت مــن انفتاحهــا علــى المجتمــع (عامــر ،2007،
.)17
ويســهم أخــذ الجامعــات باالقتصــاد المعرفــي وبشــكل
كبيــر فــي أن تكــون جامعــات منتجــة ،خاصــة وأنــه قــد
أصبــح مــن األهــداف العامــة للجامعــات ربطهــا بالمجتمــع،
واســتخدام مؤسســاتها كمركــز إشــعاع يســتهدف
خدمتهــا عــن طريــق إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة
فــي كافــة المجــاالت واســتثمار نتائجهــا بمــا يحقــق التقــدم
واالرتقــاء ،وإيجــاد الحلــول لمختلــف القضايــا التــي تواجــه
التطــور االقتصــادي واالجتماعــي (عبــد الحليــم ،وعــزب،
.)67، ،1997
ومــن أهــداف (رؤيــة الســعودية  )2030أن تصبــح خمــس
جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن أفضــل  200جامعــة
دوليــة فــي  ،2030وســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم
العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،واالســتثمار فــي التعليــم
وتزويــد الطــاب والطالبــات بالمعــارف والمهــارات الالزمــة
لوظائــف المســتقبل ،وحصــول كل طفــل علــى فــرص
التعليــم الجيــد( .العيســى 1437،ه)3،
مــن هنــا كان حــرص الجامعــات الســعودية علــى التحــول
نحــو الجامعــة المنتجــة ً
وفقــا لمؤشــرات االقتصــاد المعرفــي
مســتفيدة فــي ذلــك مــن التجــارب العالمية وخاصــة التجربة
األمريكيــة والبريطانيــة والكنديــة واليابــان وانطال ًقــا مــن
هــذا الحــرص.
ولبيــان ذلــك ســتتناول الدراســة مــن خــال مقدمــة وأربعــة
مباحــث وخاتمــة (النتائــج والتوصيــات)
المبحث األول
تطبيــق الجامعــات الســعودية لنظــام الحوافــز االقتصاديــة
والنظــم المؤسســية
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إن المملكــة العربيــة الســعودية تمــر اليــوم بمنعطــف
َّ
تاريخــي مهــم ،فــا يبــدو لهــا مســتقبل مشــرق فــي القــرن
الحــادي والعشــرين إال بنظــام تعليمــي متطــور وحديــث،
قــادر علــى تحقيــق تنميــة علميــة واجتماعيــة واقتصاديــة
حقيقيــة مــن خــال إنتــاج أجيــال مســتنيرة متمكنــة
قــادرة علــى العطــاء واإلنتــاج والمنافســة .ولعــل تحقيــق
هــذا الحلــم ،هــذا النظــام ،هــو بحاجــة إلــى عمليــة جراحيــة
عاجلــة وعميقــة لمفاصــل النظــام التعليمــي ،وأسســه
ومرتكزاتــه التــي يقــوم عليهــا (العيســى )2009،12،
فــإن وزارة التعليــم شــكلت
وبنــاء علــى هــذه الرؤيــة
َّ
فريــق عمــل يشــرف علــى تنفيــذ كل مــا يتعلــق بالتعليــم
فــي رؤيــة الســعودية  2030بمشــاركة الجامعــات وإدارات
التعليــم ...ليتحقــق الهــدف المنشــود منهــا ،وتحقيــق رغبــة
القيــادة فــي تنميــة مســتدامة ...كمــا يوضــح الشــكل التالــي
(العيســى 1437،ه)3،

دور التعليــم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة (المصــدر
موقــع وزارة التعليــم الســعودية).
إن مــنالتزامــات (رؤيــة الســعودية  )203بنــاء تعليم يســهم
فــي دفــع عجلــة االقتصــاد مــن خــال ســد الفجــوة بيــن
مخرجــات التعليم ومتطلبــات ســوق العمــل( .العيســى
1437،ه.)3،

وتلعــب الجامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية دورًا
أساســيًا نحــو انتقــال المملكــة إلــى اقتصــاد قائــم علــى
المعرفــة ،وبالتالــي تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة .وقــد
تحقــق ذلــك مــن خــال إنتــاج ونشــر ونقــل واســتخدام
المعرفــة مــن خــال البحــوث والمنــح الدراســية كمــا فــي
جامعــة الملــك عبــد اهلل ،والشــراكات مــع الجامعــات
الدوليــة األخــرى ،والتعــاون مــع الشــركات المحليــة
والدوليــة .ومــن المعــروف عالميــا أن الوســيلة الرئيســة
لنشــر المعرفــة فــي المجتمــع هــو التعليــم ،مــن أدنــى
مســتوى لمرحلــة مــا بعــد الجامعــة المســتوى .يشــكل
التعليــم العــام األســاس لبنــاء القــدرات المطلوبــة لتحــرك
نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة (Wolfe & Gertler،
2004م).

وقــد تــم إطــاق برنامــج الملــك عبــد اهلل لتطويــر التعليــم
(تطويــر) وذلــك بهــدف معالجــة القضايــا فــي جميــع
مســتويات التعليــم التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن االهتمــام،
مثــل :نوعيــة التعليــم ،وتدريــب المعلميــن ،وتطويــر المناهج
الدراســية .ويهــدف البرنامــج إلــى التركيــز علــى العلــم،
والتكنولوجيــا ،والرياضيــات ،والتوســع فــي األنشــطة
لتنميــة المهــارات ،ال ســيما التفكيــر التحليلــي والتدريــب
العملــي علــى المهــارات والمبــادرة واالبتــكار وريــادة
األعمــال .والتعليــم العالــي هــو واحــد مــن أهــم مراحــل
تراكــم نحــو االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة ،وكانــت مــن
مبــادرة المملكــة العربيــة الســعودية فــي إقامــة الجامعــات
وبنــاء قيمــة عاليــة متوافــق مــع عصــر المعرفــة .وقــد
وضعــت مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية جهــو ًدا جبــارة فــي تطويــر مراكــز المعرفــة

((.)Huggin & Johnston،2009

ونجــد أن مراكــز البحــوث الكبرى ،والمعاهد فــي الجامعات
الســعودية ،يوجهــان جــزءًا كبيــ ًرا مــن األنشــطة حــول
القضايــا المتعلقــة ببنــاء مجتمــع المعرفــة الســعودي،
وتوفيــر األســاس القتصــاد قــوي قائــم علــى المعرفــة
الســعودي مــع المؤسســات األكاديميــة ،مثــال علــى ذلــك،
هــو بحــث شــامل أجــراه مركــز الدراســات االســتراتيجية
فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،التــي نشــرت أكثــر مــن
أربــع وأربعيــن وثيقــة فــي (سلســلة المعرفــة) .وأسســت
جامعــة الملــك عبــد العزيــز أيضــا شــركة وادي جــدة،

والمملوكــة للجامعــة وركــزت علــى االســتثمارات القائمــة
علــى المعرفــة.
ـإن (ودي الريــاض) هــي واحــدة مــن المســاهمات
وبالمثــل ،فـ َّ
لجامعــة الملــك ســعود فــي بنــاء شــراكة مــع القطاعيــن
العــام والخــاص فــي مجــال االقتصــاد المعرفــي .وتســعى
جامعــة الملــك ســعود للعــب دور كامــل فــي هــذه
االســتراتيجية مــن خــال تطويــر حديقــة العلــوم
والتكنولوجيــا كبيــرة( ،وادي الريــاض للتقنيــة -جامعــة
الملــك ســعود  )RTVKSUفــي الحــرم الجامعــي ،تهــدف
جامعــة الملــك ســعود لتلبيــة مطالــب الصناعــات القائمــة
علــى المعرفــة وتســويق نتائــج أبحاثهــا ،باإلضافــة إلــى تعزيز
البيئــة البحثيــة وتشــجيع الباحثيــن والخريجين للمشــاركة
فــي برنامــج الحضانــة ،وإقامــة العرضيــة المعرفــة القائمــة
علــى الشــركات .وذكــر معالــي مديــر جامعــة الملــك
ســعود« ،اآلن اقتصــادات العالــم قــد تطــور مــن اإلنتــاج
الصناعــي إلــى إنتــاج المعرفــة .تركــز االســتثمار اآلن علــى
العقــول ،وليــس آالت ،ومــن األجــدر االســتثمار فــي العصــر
الحاضــر» (.)Pavan، 2013
أيضــا ،أنشــأت جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن
( )KFUPMمؤخــرا فــي الظهــران وادي للتقنيــة (،)DTV
مــع مجموعــة رجــال األعمــال فــي مدينــة الظهــران ،لجــذب
مراكــز البحــث والتطويــر مــن الشــركات المحليــة والدوليــة
وتعزيــز أعمــال جديــدة .ومــن المتوقــع أنهــا رائــدة فــي
مجــال أبحــاث والتكنولوجيــا ((& Harrison، Leitch،
.)McMullan، 2013

وبذلــك فقــد وضعــت الحكومــة الســعودية جهــودا
جبــارة فــي رســم المعرفــة الجديــدة فــي جامعاتهــا ،والتــي
تهــدف أساســا إلــى خلــق قطاعــات جديــدة فــي االقتصــاد
الوطنــي ،وتحويــل البــاد إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة.
وكانــت الطريقــة التــي تأسســت فــي جامعــة الملــك عبــد
اهلل للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) مثــال ســاطع علــى هــذه
الجهــود .كمؤسســة مســتقلة ،جامعــة الملــك عبــد اهلل
تهــدف إلــى توظيــف العديــد مــن أفضــل الممارســات مــن
الجامعــات الرائــدة فــي البحــوث األجنبيــة وتمكيــن (كبــار)
الباحثيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم للعمــل ســويا لحــل
القضايــا العلميــة والتقنيــة الصعبــة.
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والنظــم التــي تقــوم علــى أســس اقتصاديــة قويــة تســتطيع
توفيــر كل األطــر القانونيــة والسياســية التــي تهــدف إلــى
زيــادة اإلنتاجيــة والنمــو ،وتشــمل هــذه السياســات التــي
تهــدف إلــى جعــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
أكثــر إتاحــة ويســر ،وتخفيــض التعريفــات الجمركيــة
علــى منتجــات التكنولوجيــا وزيــادة القــدرة التنافســية
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
وكمــا يعــد األداء المؤسســي هــو أحــد األســاليب الــذي مــن
خاللــه تتمكــن المؤسســة مــن تحديــد وتقويــم أنشــطتها
الداخليــة المختلفــة وتحديــد نواحــي القــوة والضعــف لديهــا
وتقويــم أدائهــا مقارنــة بــأداء المؤسســات المنافســة
األخــرى التــي تمــارس أنشــطة مماثلــة أو متشــابهة
ألنشــطتها.
ويعــد التعليــم أساســي لإلنتاجيــة والتنافســية االقتصاديــة:
يتعيــن علــى الحكومــات أن توفــر اليــد العاملــة الماهــرة
واإلبداعيــة أو رأس المــال البشــري القــادر علــى إدمــاج
التكنولوجيــات الحديثــة فــي العمــل .وتنامــي الحاجــة
إلــى دمــج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فضــا عــن
المهــارات اإلبداعيــة فــي المناهــج التعليميــة وبرامــج التعلــم
مــدى الحيــاة.
وذكــرت خمــاش ( )34 ،1434إنــه اإلطــار االقتصــادي
والمؤسســي الــذي يضمــن بيئــة اقتصاديــة كليــة مســتقرة
ومنافســة وســوق عمــل مرنــة وحمايــة اجتماعيــة كافيــة.
وتــرى الدراســة أن تقريــر البنــك الدولــي إيجابــي ،ويوضــح
التقــدم الملمــوس والواضــح فــي المؤشــر والمرتكــزات
وهــذا يعكــس الجهــود التــي تقــوم بهــا المملكــة ،حيــث
لــم يشــر التقريــر إلــى أي هبــوط فــي مؤشــرات المملكــة فــي
الوقــت الــذي شــهدت معظــم الــدول فــي القائمــة هبوطــا في
عــدد مــن مؤشــرات االســتثمار المعرفــي .وبيــن أن التقريــر
أشــار إلــى القفــزات الكبيــرة التــي حققتهــا المملكــة فــي
التعليــم وفــي أنظمــة االتصــاالت وتقنيــة لمعلومــات وفــي
األنظمــة والمؤسســاتية ،وإنــه يجــب أن يتواكــب مــع
التطــور فــي هــذه المجــاالت تطــور فــي االبتــكار كونــه ذي
تأثيــر مباشــر فــي االســتثمار المعرفــي ،ويجــب أن يعكــس
التطــور فــي المجــاالت األخــرى ،وإن التطــور فــي مجــال
األنظمــة والتعليــم وتقنيــة المعلومــات ضــروري إليجــاد
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اقتصــاد معرفــي ولكنهــا غيــر كافيــة ،وبــدون تطــور فــي
االبتــكار ســيصبح اإلنفــاق علــى المحــاور األخــرى غيــر
مؤثــر؛ ألن تطــور االبتــكار هــو الخطــوة التــي تســبق إكمــال
دائــرة االقتصــاد المعرفــي.
ومهمــة التعليــم العالــي الخــاص ليســت مجــرد االســتجابة
لحاجــة كميــة لتوفيــر أماكــن للطــاب الذيــن ال يجــدون
مكا ًنــا لهــم ،لســبب أو آلخــر ،وإنمــا هــي مهمــة االســتجابة
لحاجــات المجتمعــات المســتقبلية فــي مجــال التنميــة
بوجــه عــام ،وتلبيــة حاجــات ســوق العمــل المتجــددة،
وبنــاء الهويــة الثقافيــة األصيلــة والمبدعــة ،وهــذا يقتضــي
التركيــز علــى نوعيــة التعليــم العالــي الخــاص ومســتوى
الخريجيــن فيهــا حتــى يمكــن للجامعــات إثبــات وجودهــا،
فالنوعيــة هــي الــرد المناســب علــى أي انتقــاد قــد تتعــرض لــه
الجامعــات بشــكل عــام( .البرقــاوي )2006،6،
ويســهم التعليــم العالــي فــي النمــو االقتصــادي المســتدام
مــن خــال تأثيــر الخريجيــن علــى نشــر المعرفــة ،كمــا
تســهم مؤسســات التعليــم العالــي فــي إنتــاج المعــارف
العلميــة والتقنيــة الجديــدة مــن خــال البحــث العلمــي
والتدريــب المتقــدم ،كمــا تخــدم كقنــوات لنقــل ونشــر
المعــارف المولــدة فــي الخــارج .ويقــدر العائــد علــى
التعليــم العالــي بنحــو  %10أو أكثــر فــي الــدول ذات الدخــل
المنخفــض والمتوســط ممــا يشــير إلــى أن االســتثمار فــي
هــذا النــوع مــن التعليــم يســاهم فــي رفــع إنتاجيــة العمــل
والنمــو االقتصــادي طويــل األجــل( .المصبــح .)2006،9،
المبحث الثاني
تطبيق الجامعات السعودية لالبتكار
االبتــكار :نظــام فعــال مــن الروابــط التجاريــة مــع
المؤسســات األكاديميــة وغيرهــا مــن المنظمــات ،التــي
تســتطيع مواكبــة ثــورة المعرفــة المتناميــة واســتيعابها
وتكييفهــا مــع االحتياجــات المحليــة.
وإن مــن ضمــن أهــم متطلبــات المجتمــع هــو الوصــول إلــى
مراتــب عاليـــة فــي ابتــكار التقانــات المتقدمــة والتقــدم
التقنــي ،وال يتــم ذلــك إال بتفعيــل رســالة الجامعــات فــي
تنشــيط حركــة البحــث العلمــي ،وربــط البحــث العلمــي فــي
الدراســات العليــا بقضايــا التنميــة ،وفتــح قنــوات التعــاون،
والتنســيق واالتصــال بيــن الجامعــات وقطاعـــات التنميــة
المختلفــة (كســناوي .)33 ،1422،

فللجامعــة دور كبيــر وفعــال فــي إنتاجيــة أي مجتمــع،
فالجامعــة مؤسســة منتجــة مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن
زيــادة رصيــد المعرفــة ،واالســتفادة مــن التــراث العلمــي
واإلنتــاج الفكــري إلعــداد الكــوادر المؤهلــة مــن الثــروة
البشــرية ،ومــن خــال المشــاركة فــي التطــور التقنــي
والشــراكة مــع المؤسســات والقطــاع الخــاص ورجــال
األعمــال.
وتســهم الجامعــة المنتجــة فــي خلــق اإلبــداع واالبتــكار
ومســايرة اتجاهــات العصــر فــي الجــودة واألداء والمــوارد،
حيــث يشــهد عالمنــا العديــد مــن التحــوالت والتغيــرات
الســريعة والمتالحقــة علــى جميــع األصعــدة اجتماعيــا،
اقتصاديــا ،وتكنولوجيــا ،بحيــث انعكســت تلــك التحــوالت
علــى فلســفة الجامعــات ورســالتها ووظائفهــا وأدورهــا،
فأصبــح مطلوبــا الجامعــات مواكبــة هــذه التطــورات
واالســتجابة لهــا مــن خــال المســاعدة فــي حــل
المشــكالت التــي يواجهــا المجتمــع فــي مجــاالت اإلنتاجيــة
والخدماتيــة وتقديــم االستشــارات ونتائــج البحــوث
والدراســات إلــى صنــاع القــرار.
فالجامعة المنتجة من أبرز البدائل التي طرحت للخروج
بالجامعــة ،التــي تتوافــر فيهــا البنــى التحتيــة األساســية ،وهــو
األســلوب المتبــع فــي عــدد مــن جامعــات الــدول المتقدمــة
تقنيــً ،وخاصــة مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين ،والــذي
شــهد اقتــران البعــد اإلنتاجــي بتطــور النظــم التربويــة
الجامعيــة فــي اتجــاه التكيــف مــع متطلبــات اقتصــاد
الســوق ،واتخــذ هــذا التكيــف أشــكاال مختلفــة منهــا
مالءمــة أســاليب إدارة النظــم التربويــة مــع ســوق العمــل
واعتبــار العالقــة بيــن الجامعــة والمســتفيدين منهــا عالقــة
نفعيــة؛ نظ ـ ًرا لكونهــا تقــدم خدمــات لزبائــن قــد يكونــون
أفــراد أو مؤسســات ))Gerry webber،2003،93
وليســت الجامعــة شــريكًا مــع قطــاع اإلنتــاج ،بــل انتقلــت
إلــى أن تصبــح هــي جــزء مــن اإلنتــاج (علــى )18 ،2001،؛
وتعــد الجامعــة المنتجــة نموذجــً مرنًــا يحقــق التــوازن
بيــن الوظائــف األساســية للجامعــة ،وهــذا النمــوذج جــزء
ال يتجــزأ مــن آليــات الســوق ،ومؤسســة إلنتــاج وتســويق
المعــارف والبرامــج واألبحــاث المرتبطــة بالســوق ،وعقــد
شــراكة مجتمعيــة مــع مؤسســات المجتمــع األخــرى.

وهكــذا يتضــح أن أنمــوذج الجامعــة المنتجــة أنمــوذج أصيــل
ً
وســطا يتناســب مــع جميــع األنظمــة،
جديــد يطــرح حــا
ويفتــح با ًبــا علــى المســتقبل للجامعــات حيــث إنــه يقــدم
ً
نمطــا فري ـ ًدا ،يقــوم علــى ربــط التربيــة بالمجتمــع والحيــاة
فــي الجامعــة المنتجــة والعاملــة؛ ليتكامــل بهــا كل مــن
التعليــم والبحــث العلمــي وخاصــة المجتمــع مــع إنتاجيــة
الجامعــات؛ حتــى تســتطيع الجامعــات تمويــل نفســها،
وتطويــر التعليــم بهــا ،وســائر جوانــب الحيــاة ليشــكل هــذا
األنمــوذج بــادرة إنمــاء ثقافــي نوعــي مثالــي شــامل.
ومؤشــر االبتــكار نظــام فعــال مــن الروابــط االقتصاديــة
مــع المؤسســات األكاديميــة ،وغيرهــا مــن المنظمــات التــي
تســتطيع مواكبــة ثــورة المعرفــة المتناميــة واســتيعابها
وتكيفهــا مــع االحتياجــات الوطنيــة فــي ضــوء المتغيــرات
البيئيــة العالميــة.
واالبتــكار هــو مفتــاح االزدهــار علــى المــدى الطويــل ،ويحتــاج
إلــى عالقــات متكاملــة وفعالــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع
الخــاص ،فالبلــدان التــي تعانــي اليــوم هــي التــي يتراجــع
فيهــا البحــث والتطويــر ويقــل فيهــا اإلنفــاق علــى بعــض
القطاعــات مثــل التعليــم والبحــث ،فسياســة التقشــف
تعيــق النمــو والتقــدم.
وللقيــام ( بدولــة االبتــكار ) يجــب ســريان أنظمــة االبتــكار
بالتســاوي بيــن جميــع القطاعــات والمناطــق والمحافظات،
ويتطلــب ذلــك اتصــاالت مرنــة بيــن جميــع القطاعــات
العامــة والخاصــة ،أي بيــن الشــركات والمؤسســات الماليــة
واألكاديميــة ومراكــز األبحــاث ،وتحتــاج إلــى الكثيــر مــن
التمويــل ،باإلضافــة إلــى القيــادة والرؤيــة الواســعة حتــى
تســتطيع النهــوض والدخــول فــي مرحلــة النمــو ،إن
سياســة «دولــة االبتــكار « تحتــاج أيضــً إلــى إعــادة هيكلــة
حتــى الوصــول إلــى دولــة االبتــكار.
وهنــاك ثالثــة تحديــات إذا أرادت الدولــة اســتثمار االبتــكار
وهــي:
التخلــص مــن األســاطير :تحتاج إلــى خطط واســتراتيجيات
أكثــر واقعيــة وبعيــدة عــن الحلم.
التغيــر المؤسســاتي :فــي معظــم األحيــان ينظــر إلــى الدولــة
أنهــا عقبــة أمــام االســتثمارات وال تســاعد فــي قيــام دولــة
ذكيــة ومبتكــرة.
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المخاطــر والمكافــآت :يجــب مكافــأة البحــوث الناجحــة
ومســاعدتها فــي تغطيــة نفقــات التجــارب ((Mariana
Mazzucato، 2013

المبحث الثالث
تطبيق الجامعات السعودية للتعليم والتدريب.
إن للمــوارد البشــرية أهميــة كبــرى فــي عمــل النشــاطات
االقتصاديــة وتنميتهــا وتطويرهــا خاصــة فــي ظــل اقتصــاد
المعرفــة ومــا يتضمنــه مــن تقنيــات متقدمــة ،إال أن مــن
المؤشــرات المعروفــة جــدًا لدراســة هــذا البعــد مــن اقتصــاد
المعرفــة مــا تــزال قليلــة وذلــك يعــود مــن جهــة إلــى نقــص
األعمــال فــي هــذا المجــال ومــن جهــة أخــرى إلــى صعوبــة
قيــاس كفــاءات األفــراد مباشــرة ولمؤشــرات المــوارد
البشــرية مصــدران رئيســيان علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة
وهــي البيانــات المتعلقــة بالتعليــم و التدريــب .والبيانــات
المتعلقــة بالكفــاءات أو بمهــن العمــال.
وتســمح المؤشــرات القائمــة علــى البيانــات المتعلقــة
بالتعليــم والتدريــب بتقييــم المعــارف والمهــارات أو
(الرأســمال البشــري) المتكســبة خــال العمليــة الرســمية
للتعليــم ،وتســمح هــذه المؤشــرات أيضــا بتقييــم المخــزون
واالســتثمار فــي الرأســمال البشــري .تجمــع إحصــاءات
التعلــم علــى قاعــدة دوليــة مــن قبــل منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة واليونســكو وإدارة اإلحصــاء فــي
المجموعــة األوروبيــة ،وهــي تتوافــر عــادة لبضــع أعــوام،
ويعــد هــذا المؤشــر علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة لمــا لــه
مــن تأثيــر مباشــر علــى ثــورة التكنولوجيــا والمعرفــة مــن
حيــث زيــادة نســبة المتخصصيــن فــي مجــاالت المعرفــة
المختلفــة وبالتالــي زيــادة اإلنتاجيــة ،كمــا أن مؤشــر
التعليــم و التدريــب يســمح بتقديــم المخــزون واالســتثمار
فــي رأســمال البشــري.
لقــد أصبــح التعليــم هــو المحــرك األساســي لمنظومــة
التنميــة االجتماعيــة لمجتمــع المعرفــة  ،وهــو الوســيلة
الفاعلــة لتمكيــن اإلنســان مــن الخبــرات والقــدرات وإليجــاد
فــرص العمــل المتاحــة مــن طــرف مؤسســات التعليــم
العالــي  ،إن مجتمــع المعرفــة ال يقتصــر علــى إنتــاج المعلومــة
وتداولهــا ،وإنمــا يحتــاج إلــى ثقافــة تقييــم لمــن ينتــج هــذه
المعلومــة ويســتغلها فــي المجــال الصحيح(ســيدهم
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)2010،4،
وقطــاع التعليــم مــن القطاعــات الحيويــة المرتبطــة ارتباطــا
وثيقــا بالمجتمــع ،ولــه صلــة وطيــدة بدفــع عجلــة االقتصــاد
الوطنــي.
كمــا يســهم التعليــم فــي تحويــل االقتصــاد مــن االعتمــاد
علــى مصــدر واحــد للدخــل ،إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى
العقــول ذات المهــارة العاليــة والطاقــات البشــرية المبدعــة
والمنتجــة ،وتعــزز منظومــة التعليــم االعتمــاد علــى المصــادر
اآلمنــة والموثوقــة ،والبرامــج والمشــروعات المعــززة
للفــرص االســتثمارية والمولــدة للفرص الوظيفية ،ويســهم
التعليــم فــي تطويــر رأس المــال البشــري ،والمســاهمة فــي
تحقيــق متطلبــات وحاجــات ســوق العمــل.
ويجــب أن يعتمــد اقتصــاد المعرفــة علــى وجــود مؤسســات
بحثيــة يمكــن أن تكــون تابعــة للجامعــات والمعاهــد العليــا
أو مســتقلة أو ممولة من شــركات ومؤسســات اقتصادية.
وقــد طــورت مؤسســات كثيــرة فــي القطــاع الخــاص فــي
البلــدان الصناعيــة المتقدمــة نتائجهــا مــن خــال التعــاون
مــع المؤسســات البحثيــة بمــا ســاعدها علــى تحســين
قدراتهــا اإلنتاجيــة والتســويقية واإلداريــة وأوجــد لهــا منافــذ
للتغلــب علــى المصاعــب التقنيــة فــي أعمالهــا.
كمــا أن هنــاك عالقــة وطيــدة بيــن العلــم والتكنولوجيــا
وتطــور اإلنتــاج وأنهمــا يرتبطــان وبشــكل قــوي بالتنميــة
التــي تعتبــر انعــكاس للتطــور الــذي يصيــب الوحــدات
اإلنتاجيــة وفــي مقدمتهــا اإلنســان الــذي يــدور حولــه محــور
التنميــة والــذي يعتبــر محركهــا األساســي ،إن تنميــة
القــوى البشــرية هــي الوســيلة الوحيــدة لبلــوغ عمليــة
التنميــة الشــاملة وهــي تتطلــب تطويــر المناهــج الدراســية
لتســهيل عمليــات التحــول وكذلــك القضــاء علــى األميــة
تطويــر نظــم التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والســيطرة
علــى هجــرة الكفــاءات العلميــة إضافــة إلــى توجيــه رعايــة
خاصــة لقطــاع الشــباب لتشــجيع ودعــم اإلبــداع واالبتــكار
الــذي بــدورة يســاهم فــي خلــق الفــرص اإلنتاجيــة وكذلــك
تطويــر الخدمــات والمرافــق األساســية لألفــراد ،ومــن هنا إذا
تمكنــت الدولــة مــن ربــط المعرفــة والتعليــم والتكنولوجيــا
بالخطــط التنمويــة واســتطاعت تحقيــق تنميــة للقــوى
البشــرية  ،فــإن تحقيــق التنميــة الشــاملة يعــد أمــرًا يســيرًا
(المومنــي  ،وآخــرون .)88، 1995 ،

ويحتــل العنصــر البشــري األهميــة األساســية ألي تطــور
يشــهده العالــم فــي كل العصــور .فاإلنســان هــو محــور
كل التطــورات التــي اســتطاع المجتمــع اإلنســاني أن
يحققهــا فــي مختلــف المجــاالت ،حيــث أن التطــورات
التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال نظــم وتقنيــة االتصــاالت
والمعلومــات ومتطلبــات العولمــة والتنميــة المســتدامة
تشــكل محطــات ذات أهميــة واســعة النطــاق فــي
إطــار التطــور الــذي شــهده القــرن الحالــي ،ولــوال اإلنســان
وتعليــم والتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية لــم تكــن
لتلــك المحطــات أن تحقــق آفــاق تطورهــا وســبل النجــاح
(جــال .)2 ،2008،كمــا يعتبــر التعليــم والتدريــب مــن
العوامــل الهامــة لالقتصاديــات الراغبــة فــي إنتــاج الســلع
ذات القيمــة المضافــة العالميــة ،والتــي تحتــاج إلــى عمليــات
إنتاجيــة معقــدة فــي ضــل االنفتــاح االقتصــادي واقتصــاد
المعرفــة ،وذلــك يتطلــب كــوادر بشــرية مؤهلــة ومدربــة
وقــادرة علــى التكيــف الســريع مــع التحــوالت المســتمرة
فــي االقتصــاد .ويؤكــد هــذا المؤشــر أن المواطنيــن معديــن
لالســتحواذ واســتخدام والمشــاركة فــي المعرفــة ،فيجــب
علــى التعليــم أن يتجــه إلحــداث تغيــرات كبــرى علــى
كل المســتويات ،وفــي مجــاالت متنوعــة ،عــاوة علــى
أن التعليــم والتدريــب المعتمــد علــى التكنولوجيــا همــا
مــن أكثــر الخصائــص الرئيســية لبيئــة اقتصــاد المعرفــة
(الحــدراوي والجنابــي  .)116 ،2013،كمــا أنهــا تســمح هــذه
المؤشــرات القائمــة علــى البيانــات المتعلقــة بالتعليــم
والتدريــب ،بتقييــم المعــارف والمهــارات أو «بالــرأس المــال
البشــري « المكتســبة خــال العمليــة الرســمية للتعليــم.
وهــذه المؤشــرات تســمح بتقييــم المخــزون واالســتثمار
فــي رأس المــال البشــري
وقطــاع التعليــم العالــي عليــه مســؤولية كبيــرة فــي
تحقيــق الرؤيــة؛ لكونــه المؤهــل األولــي لغالــب مــن يدخــل
ســوق العمــل؛ حيــث أصبــح عليــه مواكبــة تغيــرات ســوق
العمــل وتنويــع المهــن؛ مــن خــال رفــع كفــاءة الخريجيــن
وإكســابهم مهــارات قابلــة للنقــل مــن مهنــة إلــى أخــرى.
وباســتخدام البوابــة الوطنيــة للعمــل “طاقــات” مــع
المجالــس المهنيــة و ربطهــا بــإدارات البرامــج الجامعيــة
يمكــن رفــع كفــاءة الخريجيــن و التوجــه لتحقيــق الرؤيــة.

و الجديــر بالذكــر أنــه حتــى مــع تطبيــق هــذا النظــام فــإن
هنــاك تأخــر مرتبــط بقلــة مرونــة البرامــج الجامعيــة و المــدة
التقليديــة للتخــرج ممــا يجعــل التعليــم دائمــا خطــوة علــى
األقــل خلــف االحتيــاج؛ و قــد تكــون أحــد المخــارج هــي
توفيــر برامــج أقصــر و دبلومــات تركــز علــى المعرفــة و
المهــارات األساســية بــأن تفتــرض أن غالــب التعلــم ســوف
يكــون فــي مــكان العمــل أصــا .لــذا كان التعليــم المســتمر
و تمكيــن الطــاب مــن التعلــم الذاتــي مــن المهــارات
الضروريــة التــي يحتاجهــا الشــباب الســعودي المقبــل علــى
العمل(..إدريــس ،وفتحــي )2016،1،
ويســعى التعليــم الجامعــي في المملكة العربية الســعودية
علــى بنــاء شــخصية المتعلــم المنتجــة مــن خــال االرتبــاط
بيــن التعليــم والعمــل اإلنتاجــي ،وإلــى تبنــي نمــاذج وصيــغ
جديــدة يتــم بموجبهــا تحويــل حيــاة الطالــب المســتقبلي
إلــى عمليــة متصلــة متداخلــة متبادلــة بيــن الدراســة والعمــل
،ممــا يعنــي أن الجامعــة الفعالــة فــي المســتقبل هــي التــي
ً
،واندماجــا بيــن الدراســة
ارتباطــا وتفاعــ ًلا
ســتكون أشــد
ً
والعمــل لتمكيــن المتعلــم مــن التعامــل مــع ســوق العمــل
واإلنتــاج لتمكيــن المتعلــم بــكل دينامياتــه وتحدياتــه
المتجــددة ،والتــي ســينتهي فيهــا التميــز التقليــدي بيــن
العمــل العقلــي ،والعمــل اليــدوي ،والعمــل اإلداري (شــحاته
)2008،255، ،
المبحث الرابع
تطبيــق الجامعــات الســعودية لتكنولوجيــا االتصــاالت
والمعلومات
و ُتعــ ُّد تكنولوجيــا المعلومــات بأدواتهــا المتطــورة ذات
أهميــة بالغــة فــي عالــم اليــوم ،هــذا المفهــوم الــذي دوى
فــي أروقــة جميــع المجــاالت والمهــن والتخصصــات ،فلــم
يؤثــر شــيء فــي الحيــاة اإلنســانية منــذ الثــورة الصناعيــة
مثلمــا أثــرت فيهــا تكنولوجيــا المعلومــات ،والتــي أصبحــت
ال غنــي عنهــا فــي حيــاة الشــعوب والمؤسســات والــدول،
وأصبحــت ميــزة تميــز هــذا العصــر ،وتلجــأ المنظمــات إلــى
اســتثمار أموالهــا فــي تكنولوجيــا المعلومــات بهــدف
توفيــر معلومــات ذات خصائــص نوعيــة عاليــة كالدقــة
والســرعة والمالئمــة والشــمولية والموثوقيــة ،التــي تدعــم
عمليــة اتخــاذ القــرارات .وهــي التــي تســهل نشــر وتجهيــز
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المعلومــات والمعــارف وتكييفــه مــع االحتياجــات المحليــة
لدعــم النشــاط االقتصــادي ،وتحفيــز المشــاريع علــى إنتــاج
قيــم مضافــة عاليــة.
(ملحم.)12 ،2013 ،
و ُيعــ ُّد مؤشــر نشــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة خاصــة مــع تزامــن الوقائــع،
حيــث التقــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة بقاعــدة
تكنولوجيــة مالئمــة ،وهــذا مــا أدى إلــى تعزيــز مشــترك بيــن
ازدهــار النشــاطات المكثفــة فــي المعرفــة واإلنتــاج ونشــر
التكنولوجيــا الجديــدة ،ولهــذه األخيــرة ثــاث تأثيــرات فــي
االقتصــاد ،وهــي:
● أنهــا تســمح بــدر أربــاح إنتاجيــة خاصــة فــي مجــال
المعالجــة ،التخزيــن وتبــادل المعلومــات.
● تعــزز تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الجديــدة
ظهــور وازدهــار صناعــات جديــدة مثــل :وســائل
اإلعــام المتعــددة ،التجــارة اإللكترونيــة ،الجــداول
اإللكترونية...الــخ.
● أنهــا تحــث علــى اعتمــاد نمــاذج تنظيميــة أصليــة بهــدف
اســتخدام أفضــل لإلمكانيــات الجديــدة لتوزيــع ونشــر
المعلومــات.
ولقــد أبــدت المملكــة اهتمامــً مميــزًا بالمبــادرات
التكنولوجيــة رغــم تدنــي مخصصــات الموازنــة للبحــث
العلمــي ،والمؤكــد أن توفيــر بيئــة للبحــث والتنميــة
بمســاعدة الحكومــات والقطــاع الخــاص ســوف يــؤدى إلــى
تشــجيع نشــر التكنولوجيــا ،وخلــق فــرص عمــل جديــدة
وتحســين انتقــال التكنولوجيــا بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص ،وتأكيــد الشــراكة بيــن الحكومــة والقطــاع
الخــاص ،وتنشــيط دور الجامعــات والبيئــة السياســية علــى
الســواء.
وللجامعة ثالث وظائف أساسية وهي:
● التدريس الجامعي.
● البحث العلمي.
● خدمة المجتمع.
وعليــه أصبــح مــن جــودة الجامعــة أن تســعى لتحقيــق
الوظيفــة الثالثــة ،بســعيها لتطويــر المجتمــع المحلــى
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والعمــل علــى تنميتــه فــي ضــوء االتجاهــات الحديثــة لضمــان
الجــودة ،عبــر توســيع آفاقــه المعرفيــة والثقافيــة مــن خــال
إســهام مؤسســاته فــي تخريــج كــوادر بشــرية تملــك
المعرفــة والعلــم للتدريــب علــى العمــل فــي المجــاالت
والتخصصــات المختلفــة كافــة ،حيــث توظــف طاقاتهــا
وإمكاناتهــا لتحقيــق أهدافهــا المتعلقــة بالتعليــم ،وإعــداد
القــوى البشــرية ،والبحــث العلمــي ،فلــكل جامعــة رســالتها
التــي هــي مــن صنــع المجتمــع مــن ناحيــة ،وأداة لصنــع قيادتــه
الفنيــة والمهنيــة والسياســية والفكريــة مــن ناحيــة أخرى .
واســتخدام الوســائط اإللكترونيــة فــي تحقيــق األهــداف
التعليميــة ،وتوصيــل المحتــوى التعليمــي إلــى المتعلميــن
دون اعتبــار للحواجــز الزمانيــة والمكانيــة ،وقــد تتمثــل
تلــك الوســائط فــي األجهــزة اإللكترونيــة الحديثــة ،مثــل:
الكمبيوتــر ،وشــبكات الكمبيوتــر المتمثلــة فــي االنترنــت،
(طلبــة .)2010،16،
والمواقــع التعليميــة ،والمكتبــات اإللكترونيــة.
والحــرص علــى تقديــم محتــوى تعليمــي (إلكترونــي) عبــر
الوســائط المعتمــدة علــى الكمبيوتــر وشــبكاته إلــى
المتعلــم بشــكل يتيــح لــه إمكانيــة التفاعــل النشــط مــع
هــذا المحتــوى ومــع المعلــم ومــع أقرانــه ســواء كان ذلــك
بصــورة متزامنــة أم غيــر متزامنــة ،وكــذا إمكانيــة إتمــام
هــذا التعلــم فــي الوقــت والمــكان وبالســرعة التــي تناســب
ظروفــه وقدراتــه ،فضــ ًا عــن إمكانيــة إدارة هــذا التعلــم
أيضــً مــن خــال تلــك الوســائط( .زيتــون )2005،24،
ولقــد كثــرت خــال هــذا العقــد وســائل اإلعــام الرقمــي
التواصليــة ،وتشــمل مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مثــل:
فيســبوك وتويتــر ،وإنســتغرام .وبرامــج التواصــل
بالهواتــف الذكيــة ،مثــل :ماســنجر ،وواتــس أب ،وكيــك
اليــن ،وســكايب ،وتانغــو.
وال يمكــن تجاهــل هــذه األدوات التــي تتزايــد وتجــذب
الناشــئة إليهــا جذبــً قويــً ،والبــد مــن التعاطــي معهــا
بوعــي وحكمــة وعصرانيــة ،فهــي تعطــي للطــاب دورًا
فــي االكتشــاف والتفاعــل معهــا ممــا يزيــد مــن الفــرص
ا لتعليميــة .
وعلــى الجامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وهــي
تعمــل لتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030أن تهتــم بتعليــم

عــدد مــن المهــارات ،التــي تعتبــر مــن األمــور األساســية ،التــي
يجــب أن يتســلح بهــا طالــب المســتقبل ،وهــي جملــة مــن
مهــارات الحيــاة ،وهــي تشــمل فيمــا تشــمل مهــارات تعلــم
كيفيــة التعلــم ،ومهــارات الحصــول علــى المعرفــة العلميــة
والتكنولوجيــة ،والمعلومــات الوظيفيــة التــي تفيــد كل
متعلــم ،واكتســاب المعلومــات األوليــة فــي مجــال التقنيــة
لمســاعدة الطــاب علــى مواكبــة التطــورات العصريــة
(الربــاط 2015 ،م:ص)466
كمــا إنــه علــى الجامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية
االســتفادة مــن ثــورة المعلومــات فــي دعــم العمليــة
التعليميــة لفوائدهــا المتعــددة فــي تنميــة مهــارات التفكيــر
العلمــي ،وتطويــر التفكيــر اإلبداعــي ،وتحقيــق متطلبــات
االقتصــاد المعرفــي.
(الشرهان :1424،ص)3
ويجــب علــى الجامعــات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية:
وضــع إســتراتيجية متكاملــة لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت الحديثــة عــن طريــق اســتعراض أفضــل
ممارســات تكنولوجيــا المعلومــات ،وزيــادة الوعــي حــول
كيفيــة دعــم تلــك التكنولوجيــا؛ لتعزيــز األنشــطة
االقتصاديــة والتنميــة االجتماعيــة.
إيجــاد برامــج اســتهالكية قائمــة علــى المعرفــة مــن خــال
دعــم األبحــاث واالســتفادة المتواصلــة مــن العلــوم الرقميــة
الحاليــة التــي تعيشــها المجتمعــات الحاليــة المتطــورة.
التركيــز مــن خــال البيانــات والمعلومــات المتوفــرة
والمخزنــة واإلبــداع المتواصــل والبحــوث الميدانيــة وروح
المبــادرة فــي اإلســراع فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة
اإلقليميــة واســتعمالها فــي مجــاالت متنوعــة بمــا فيهــا:
التعليــم اإللكترونــي ،التجــارة اإللكترونيــة ،الحكومــة
اإللكترونيــة ،العلــوم الصحيــة.
االســتفادة واالســتعانة بقواعــد البيانــات (صناعيــة-
تجارية-اقتصاديــة) الســتعمالها فــي اتخــاذ القــرارات
ا لصحيحــة .
خاتمة
لقــد جــاء إعــان (رؤيــة الســعودية  )2030مواكبــً لرســالة

التعليــم وداعمــً لمســيرتها ،لبنــاء جيــل متعلــم قــادر علــى
تحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات مســتقب ًال ،وانطالقــً
مــن هــذه الرســالة جــاءت «الرؤيــة» لتوفيــر فــرص التعليــم
للجميــع فــي بيئــة تعليميــة مناســبة فــي ضــوء السياســة
التعليميــة للمملكــة ،ورفــع جــودة مخرجاتــه ،وزيــادة
فاعليــة البحــث العلمــي ،وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار،
وتنميــة الشــراكة المجتمعيــة ،واالرتقــاء بمهــارات
وقــدرات منســوبي التعليــم.
ولبيــان ذلــك تناولــت ورقــة العمــل الحاليــة من خــال مقدمة
وأربعــة مباحــث وخاتمــة (النتائــج والتوصيــات ،ودارت
المباحــث حــول مــدى تطبيــق الجامعــات الســعودية
لمؤشــرات االقتصــاد المعرفــي لتحقيــق رؤيــة المملكــة
2030
ولقد توصلت الورقة لعدة نتائج أبرزها:
للجامعــة دور كبيــر حتــى تســاهم فــي عمليــة التنميــة
التــي تســعى الرؤيــة الوطنيــة  2030علــى تحقيقهــا ،خاصــة
وأنهــا تواكــب «رؤيــة الســعودية  »2030رســالة الجامعــة
المنتجــة وتدعــم مســيرتها ،وتعمــل علــى توفيــر فــرص
التعليــم للجميــع فــي بيئــة تعليميــة مناســبة ،ورفــع جــودة
مخرجاتــه ،وزيــادة فاعليــة البحــث العلمــي ،وتشــجيع
اإلبــداع واالبتــكار ،وتنميــة الشــراكة المجتمعيــة.
تلعــب الجامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية دورا
أساســيا نحــو انتقــال المملكــة إلــى اقتصــاد قائــم علــى
المعرفــة ،وبالتالــي تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة .وقــد
تحقــق ذلــك مــن خــال إنتــاج ونشــر ونقــل واســتخدام
المعرفــة؛ مــن خــال البحــوث والمنــح الدراســية كمــا فــي
جامعــة الملــك عبــد اهلل ،والشــراكات مــع الجامعــات
الدوليــة األخــرى ،والتعــاون مــع الشــركات المحليــة
والدوليــة.
مراكــز البحــوث الكبــرى والمعاهــد فــي الجامعــات
الســعودية يوجهــون جــزءا كبيــ ًرا مــن األنشــطة حــول
القضايــا المتعلقــة ببنــاء مجتمــع المعرفة الســعودي وتوفير
األســاس القتصــاد قــوي قائــم علــى المعرفــة الســعودي مــع
المؤسســات األكاديميــة.
يســاهم التعليــم العالــي فــي النمــو االقتصــادي المســتدام
مــن خــال تأثيــر الخريجيــن علــى نشــر المعرفــة ،كمــا
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تســاهم مؤسســات التعليــم العالــي فــي إنتــاج المعــارف
العلميــة والتقنيــة الجديــدة مــن خــال البحــث العلمــي
والتدريــب المتقــدم ،كمــا تخــدم كقنــوات لنقــل ونشــر
المعــارف المولــدة فــي الخــارج.
مؤشــر االبتــكار نظــام فعــال مــن الروابــط االقتصاديــة مــع
المؤسســات األكاديميــة ،وغيرهــا مــن المنظمــات التــي
تســتطيع مواكبــة ثــورة المعرفــة المتناميــة واســتيعابها
وتكيفهــا مــع االحتياجــات الوطنيــة فــي ضــوء المتغيــرات
البيئيــة العالميــة.
يســهم التعليــم فــي تحويــل االقتصــاد مــن االعتمــاد علــى
مصــدر واحــد للدخــل ،إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى العقــول ذات
المهــارة العاليــة والطاقــات البشــرية المبدعــة والمنتجــة.
يســعى التعليــم الجامعــي فــي المملكــة العربية الســعودية
علــى بنــاء شــخصية المتعلــم المنتجــة مــن خــال االرتبــاط
بيــن التعليــم والعمــل اإلنتاجــي.
التوصيات
● وضــع خطــط متناســقة للبنيــة التحتيــة الســعودية،
وذلــك فيمــا يتعلــق بشــبكات االتصــال ،واالعتمــاد
علــى تكنولوجيــا مســتقلة ومــوارد بشــرية قــادرة علــى
التركيــب والتشــغيل والصيانــة العربيــة المتبادلــة ،وأن
تتســم بطابــع المؤسســية ،مــع االهتمــام بتحقيــق
درجــة أعلــى مــن األمــان المعلوماتــي والشــبكي،
وتفعيــل مبــادرات المؤسســات العامــة والخاصــة
والمجتمــع المدنــي إلنشــاء مواقــع معرفيــة.
● االســتفادة مــن التجــارب الرائــدة فــي دور الجامعــات فــي
تطبيقــات االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة فــي الــدول
المتقدمــة فــي هــذا المجــال.
● بنــاء المعرفــة الجديــدة مــن خــال االهتمــام بالبحــوث
األساســية ،وزيــادة اإلنفــاق المخصــص لنشــاطات
البحــث والتطويــر ،ونقــل التقنيــة وتوطيدهــا ،والتركيــز
علــى تحقيــق التكامــل بيــن الجامعــات والمعاهــد
المتخصصــة ،ومراكــز البحــوث ،والمؤسســات ،والتــي
ُتعــد مراكــز لتوليــد المعرفــة والحصــول علــى التقنيــة.
● إدخــال مقــررات االقتصــاد المعرفــي فــي المؤسســات
التعليميــة واألكاديميــة فــي جامعــات المملكــة  ،وربــط
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مخرجــات التعليــم والتدريــب بحاجــة ســوق العمــل.
● وضــع إســتراتيجية متكاملــة لتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت الحديثــة عــن طريــق اســتعراض أفضــل
ممارســات تكنولوجيــا المعلومــات وزيــادة الوعــي
حــول كيفيــة دعــم تلــك التكنولوجيــا لتعزيز األنشــطة
االقتصاديــة والتنميــة االجتماعيــة.
● إيجــاد برامــج اســتهالكية قائمــة علــى المعرفــة مــن
خــال دعــم األبحــاث واالســتفادة المتواصلــة مــن
العلــوم الرقميــة الحاليــة التــي تعيشــها المجتمعــات
الحاليــة المتطــورة.
● التركيــز مــن خــال البيانــات والمعلومــات المتوفــرة
والمخزنــة واإلبــداع المتواصل والبحــوث الميدانية وروح
المبــادرة فــي اإلســراع فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة
اإلقليميــة واســتعمالها فــي مجــاالت متنوعــة بمــا فيهــا:
التعليــم االلكترونــي ،التجــارة االلكترونيــة ،الحكومــة
االلكترونيــة ،العلــوم الصحيــة.
● االســتفادة واالســتعانة بقواعــد البيانــات (صناعيــة-
تجارية-اقتصاديــة) الســتعمالها فــي اتخــاذ القــرارات
الصحيحــة.
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فــي خدمــة المجتمــع فــي ضــوء االتجاهــات العالميــة الحديثة
عبــد الحليــم ،محمــد وعــزب ،محمــد علــي ( :)1997دور
كليــة التربيــة جامعــة الزقازيــق فــي تنميــة البيئــة وخدمــة
المجتمــع :الواقــع والمعوقــات وإمكانيــة التغلــب عليهــا،
مجلــة كليــة التربيــة ،جامعــة الزقازيــق ،العــدد  ،28ينايــر
1997م
العيســى ،أحمــد (2009م) إصــاح التعليــم فــي الســعودية،
دار الســاقي ،بيــروت ،لبنــان.
العيســى ،أحمــد (1437ه) الحصــة األولــى رؤيــة الســعودية
 ،2030مجلــة المعرفــة الســعودية ،الريــاض ،العــدد
247إبريــل 2016رجــب.1437
كســناوي ،محمــود ( :)1422توجيــه البحــث العلمــي
فــي الدراســات العليــا فــي الجامعــات الســعودية لتلبيــة

متطلبــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة (الواقــع
توجهــات مســتقبلية) ،ندوة الدراســات العليــا بالجامعاتالســعودية...توجهات مســتقبلية ،جامعــة الملــك عبــد
العزيــز ،جــدة (محــرم 1422هـ/أبريــل 2001م) ،ص .48-33
المصبــح ،عمــاد الديــن ( )2006دور التعليــم والتربيــة وتطــور
المعرفــة التكنولوجيــة فــي تحقيــق التنميــة البشــرية،
ورقــة مقدمــة إلــى ورشــة العمــل حــول «تحديــات التنميــة
البشــرية فــي الوطــن العربــي ودور النقابــات فــي مواجهتهــا
وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب» ،دمشــق2006/4/27-22 ،
ملحــم ،أحمــد ( :)2013األدوار المرتقبــة للتعليــم المســتمر
فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة ،المؤتمــر العالمــي الدولــي التاســع
(الوضــع االقتصــادي العربــي وخيــارات المســتقبل).
المؤمنــي ،محمــد وآخــرون ( )1995التنميــة فــي الوطــن
العربــي ،ط ،1دار الكنــدي ،بغــداد ،العــراق.
Gerry webber(2003) .،Funding in U،K
Universities :L iving at the Edge ، U،K
Perspectives Hamburg zurich،vol7،no4،p93
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أهم المرتكزات االستراتيجية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفق رؤية »«2030
د .عبلة عبد الجليل مرشد

الملخص
تناقــش الدراســة أهــم المرتكــزات االســتراتيجية لتمكيــن
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة ومســتدامة وفــق رؤيــة
2030م ،وقــد تناولــت الدراســة بدايــة التعريــف بواقــع
ســوق العمــل الوطنــي بهــدف إبــراز طبيعــة اإلشــكاليات
والتحديــات التــي تواجهــه فــي هيكلــه التنظيمــي
والمؤسســي ،وكذلــك توضيــح الخلــل فــي توزيــع مــوارده
البشــرية مــا بيــن قطاعــات الدولــة وفــي نســبة مســاهمة
المواطنيــن فــي ســوق العمــل الوطنــي المنتــج مقارنــة
بالعمالــة الوافــدة ،باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مــدى فاعليــة
ســوق العمــل القائــم فــي المســاهمة فــي جملــة االنتــاج
المحلــي والنمــو االقتصــادي الوطنــي.
وحيــث إن الدراســة تســتهدف المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ودورهــا التنمــوي علــى المســتوى االقتصــادي
واالجتماعــي وفــق رؤيــة 2030م ،فــإن الدراســة تناولــت
التعريــف بتلــك المشــروعات ومعاييــر تصنيفهــا
وأنواعهــا ،ومــن ثــم دورهــا فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة المســتهدفة ،مــن خــال تنويــع القاعــدة
االقتصاديــة الوطنيــة المنتجــة وتوفيــر فــرص عمــل.
وتبعــً ألهميــة دور المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة
فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فــإن ذلــك يتطلــب
وجهــة ألصحــاب
توفيــر ال ُبنــى التحتيــة الداعمــة
والم ٍ
ُ
تلــك المشــروعات ،ويشــمل ذلــك التنظيــم المؤسســي
واإلداري والقانونــي والفنــي الخــاص بتلــك المشــروعات،
وقــد توصلــت الدراســة فــي أهــم نتائجهــا إلــى اآلتــي:
● إن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يمكنهــا خلــق
فــرص عمــل جديــدة لمســتويات ومهــارات مختلفــة
وبتكاليــف محــدودة.

● إن وضــع االســتراتيجيات المناســبة والداعمــة
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي ظــل إطــار رســمي
واضــح فــي منهجــه ومحــدد فــي أهدافــه وغاياتــه ،مــن شــأنه
أن يضمــن نجــاح تلــك المشــروعات فــي تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة المتوازنــة والمســتدامة وفــق
رؤيــة 2030م.
وبنــاء علــى مــا تمــت دراســته ومــا توصــل اليــه مــن
نتائــج فــإن الدراســة توصــي بالتالــي:
 .1أهميــة تكليــف هيئة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة
المســتحدثة باحتــواء كافــة تلــك المشــروعات تحــت
مظلتهــا ،وتوفيــر كافــة اآلليــات واإلجــراءات الداعمــة
والمســاندة الســتمرارية أدائهــا بنجــاح وذلــك يشــمل
مــا قبــل التأســيس ومــا بعــده ومتابعتهــا.
 .2ال بــد مــن التنظيــم لحملــة إعالميــة مكثفــة مختلفــة
الوســائل والجهــات فــي جميــع مناطــق المملكــة
للتعريــف بــدور هيئــة المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة مــن جهــة ،وللترويــج والدعايــة لتلــك
المشــروعات بإبــراز مردودهــا االقتصــادي واالجتماعــي
وجهــات الدعــم والمســاندة المتوفــرة لهــا ،بمــا يشــجع
الشــباب علــى اإلقبــال عليهــا كفــرص عمل اســتثمارية
ممكنــة فــي ظــل إطــار رســمي منظــم.
Abstract
The study discusses the most important strategic pillars to enable small and medium enterprises to achieve economic and social development of balanced and sustainable according
to the vision ,2030 The study dealt with the
beginning of the definition by the national labor market in order to highlight the nature of
the problems and challenges in the regulatory
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1.importance Commissioning ,the new body
for small and medium enterprises to contain all
those projects under its umbrella ,and provide
all the mechanisms and procedures in support
of and support for the continuity of performance
and success that includes pre-incorporation
and beyond and follow-up
2 .must be regulation of the media Intense
campaign in Different means and agencies in
all regions of the Kingdom to definition of small
and medium enterprises Authority one hand,
and for the promotion and publicity for these
projects ,highlight the economic and social
points of paybacks support available to them
and assistant, including encouraging young
people to demand for them as opportunities
work investment possible in under the framework of an official organizer.

الفصل األول

المدخل إلى الدراسة
المقدمة

ال زال النفــط يمثــل المحــرك األســاس القتصاديــات
 فقــد، والممــول األســاس لموازناتهــا العامــة،المملكــة
شــكلت نســبة الصــادرات البتروليــة بجميــع مضمونهــا نحو
) مــن جملــة الصــادرات وذلــك بنــاء علــى مــا أصدرتــه%81.5(
نوفمبــر/30الهيئــة العامــة لإلحصــاء يــوم األربعــاء الموافق
 فــي حيــن بلغــت نســبة الصــادرات،م2016 مــن العــام
) مــن الناتــج المحلــي االجمالــي غيــر%10.0(غيــر النفطيــة
 وذلــك،م2016 النفطــي وذلــك فــي الربــع الثانــي مــن العــام
 وألن التنويــع،بانخفــاض عــن نفــس الفتــرة العــام الســابق
االقتصــادي المســتهدف كان وال زال النفــط هــو المحــرك
 فقــد تركــزت أغلــب اســتثمارات المملكــة،الرئيــس لــه
فــي األنشــطة االقتصاديــة فــي الصناعــات البتروكيميائيــة
 بمــا يعنــي أن،والغــاز والصناعــات الفرعيــة المرتبطــة بهــا
المســاهمة فــي الجــزء المتبقــي مــن الناتــج المحلــي يعتمــد
،م؛ الشــبيبي1994 ،علــى القطــاع النفطــي (اليوســف
.)م2009 ،م؛ الفــارس2008

and institutional structure ,As well as explain
the imbalance in the distribution of human resources between sectors of the state and in
the percentage contribution of citizens in the
national labor market product comparison expats ,In addition to identify the effectiveness of
the existing labor market to contribute to the international domestic production and economic
growth.
As the study aimed at small and medium enterprises and the role of development on the
economic and social levels according to the vision ,2030 the study addressed the definition of
these projects and the criteria for classification
and types ,and then its role in achieving the
targeted economic and social development,
through the diversification of the national economic base of producing and creating jobs.
Depending on the importance of the role of
small and medium-sized enterprises in the
economic and social development ,it would require the provision of supporting infrastructure
and directed to the owners of those projects,
including the institutional ,administrative and
legal ,private technical organization of these
projects ,the study found the most important
results to the following

● The Small and medium enterprises can create new job opportunities for different levels
and skills ,with the limited costs.
● putting appropriate strategies and supporting for small and medium enterprises under the
formal framework, evident in his approach and
defined in its goals and objectives ,that would
ensure the success of these projects to the
achievement of economic and social development of balanced and sustainable according to
the vision2030
Based on what has been studied and the findings ,the study recommends the following:
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وتبعــً لذلــك فــإن اإلنفــاق الحكومــي مرتبــط بالوفــرة
النفطيــة وبأســعار النفــط ،بمــا يضطــر الدولــة أحيانًــا ،إلــى
اتبــاع سياســات اقتصاديــة انكماشــية فــي اإلنفــاق؛ والــذي
تنعكــس آثــاره المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى القــدرة
اإلنتاجيــة ومعــدالت النمــو ،فضــ ًا عــن آثارهــا التوزيعيــة
واالجتماعيــة الســلبية فــي تنميــة المجتمــع ،وبمــا يقتــرن
بهــا مــن مؤشــرات ســلبية علــى القــدرة التوظيفيــة للعمالــة
المواطنــة ،أو االســتثمار فــي بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة؛ نتيجــة
التبــاع تلــك السياســات (األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون،
2011م؛ العبــاس2012 ،م).
وانطالقــً مــن ذلــك الواقــع االقتصــادي فقــد أتســم ســوق
العمــل الوطنــي بســمات معينــة جعلتــه مشــوهًا فــي
هيكلــه التنظيمــي وفــي توزيــع مــوارده البشــرية مــن جهــة،
وفــي نســبة مشــاركة المواطنيــن فــي ســوق العمــل
المنتــج نتيجــة الرتفــاع نســبة العمالــة الوافــدة المنخفضــة
التأهيــل واألجــور مــن جهــة أخــرى ،كمــا إن محدوديــة
التنــوع فــي القاعــدة االقتصاديــة المنتجــة واالعتمــاد علــى
النفــط كمصــدر أساســي للــواردات ولتمويــل موازنــة الدولــة
فــي ظــل تقلــب األســعار العالميــة ،قــد لعــب دورًا هامــً فــي
محدوديــة فــرص العمــل المتاحــة وبالتالــي تفشــي البطالــة
بيــن المواطنيــن بنســبة تصــل إلــى ( )%12عــام 2016م،
وذلــك يدعــو إلــى أهميــة معالجتهــا والحــد منهــا قــدر
اإلمكان(الهيئــة العامــة لإلحصــاء2016 ،م).
وكنتيجــة لهــذا الواقــع االقتصــادي والخلــل فــي ســوق
العمــل الوطنــي فقــد انطلقــت رؤيــة» »2030فــي  25إبريــل
2016م ،بهــدف تصحيــح الهيــكل االقتصــادي الوطنــي
وتوجيهــه نحــو تنويــع القاعــدة االقتصاديــة ،وبمــا ينعكــس
ايجابــً علــى ازدهــار ونمــو اقتصــادي وتنميــة اجتماعيــة
شــاملة ومتوازنــة.
مشكلة الدراسة وأهميتها
لكــي يمكــن إعــادة التــوازن فــي هيــكل النشــاط االنتاجــي،
فــإن ذلــك يتطلــب وجــود قاعــدة قويــة ومرتكــزات
اســتراتيجية مدروســة ُيســتند عليهــا لتحقيــق ذلــك
التــوازن فــي الهيــكل االقتصــادي الوطنــي ،وإن االهتمــام
بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لتكــون داعمــً

هامــً لمنظومــة اإلنتــاج الوطنــي الهــادف نحــو التحــول
الصناعــي الب ّنــاء وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
المســتدامة ،يتطلــب تبنــي مشــروعات صغيــرة ومتوســطة
تخــدم ذلــك التوجــه وبمــا يدعــم المنشــئات الكبيــرة فــي
مســتلزماتها األوليــة ويســاهم بــدوره فــي تقليــل نســبة
الــواردات ورفــع قيمــة الصــادرات الوطنيــة فــي تشــكيلة
جديــدة متنوعــة ،وبمــا يتيــح فــرص عمــل جيــدة وآمنــة
ألعــداد كبيــرة مــن الشــباب الذيــن يبحثــون عــن فــرص
عمــل مناســبة ومجزيــة وال يجدونهــا.
وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه ،إنــه نتيجــة لطبيعــة الهيــكل
االقتصــادي القائــم علــى النفــط ،فقــد ترتبــت آثــار نوعيــة،
وكميــة ،وتنمويــة ،اجتماعيــة واقتصاديــة ،منهــا :ازدواجيــة
ســوق العمــل ،وضعــف نســبة االســتثمار فــي القطــاع
الخــاص؛ ممــا يعنــي ضعــف تهيئــة فــرص عمــل حقيقيــة،
وهيمنــة تشــغيل المواطنيــن فــي القطــاع العــام بتهيئــة
فــرص عمــل وهميــة ،وزيــادة مســتوى وحجــم البطالــة
المقنعــة وغيرهــا ،وتركــز العمالــة المواطنــة فــي نشــاطات
محــددة ،بســبب فجــوة األجــور والمزايــا بــكل مقاييســها
وعــدم ربطهــا باإلنتاجيــة ،وتبعــً لذلــك فقــد هيمنــت
العمالــة الوافــدة علــى معظــم العمالــة فــي القطــاع الخــاص،
مــع الحاجــة المتناميــة لالســتقدام ،هــذا إلــى جانــب عــدم
العدالــة فــي توزيــع الدخــول ومــا يتبعــه مــن وجــود ظاهــرة
الفســاد ،والــذي ينعكــس علــى آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة
وسياســية تبــرز علــى المــدى الطويــل (اليوســف1994 ،م؛
الكابلــي2013 ،م؛ الشــهابي2013 ،م؛ العالــي2013 ،م ؛ النجــار،
2014م).
أهداف الدراسة
● إبــراز واقــع ســوق العمــل الســعودي وإشــكالياته
وتحدياتــه فــي ظــل ارتفــاع نســبة قــوة العمــل وتحــدي
البطالــة.
● توضيــح دور المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة فــي
مواجهــة إشــكاليات وتحديــات ســوق العمــل الوطنــي.
● تحديــد أهــم المرتكــزات االســتراتيجية لتمكيــن
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة ومتوازنــة.
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تساؤالت الدراسة
● مــا واقــع ســوق العمــل الســعودي؟ ومــا هــي طبيعــة
اإلشــكاليات والتحديــات التــي تواجهــه؟
● مــا دور المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة فــي مواجهــة
إشــكاليات وتحديــات ســوق العمــل الوطنــي؟
● مــا هــي أهــم المرتكــزات االســتراتيجية لتمكيــن
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق
تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة ومتوازنــة؟
حدود الدراسة
يتحــدد مجــال الدراســة المكانــي فــي نطــاق ســوق
العمــل الســعودي وإشــكالياته وتحدياتــه ،بينمــا يمكــن
تحديــد إطــاره الزمنــي للســنوات مــن 2016-2014م ،أمــا
موضــوع الدراســة فينحصــر فــي واقــع ســوق العمــل
الوطنــي وتحدياتــه ،وترجمــة رؤيــة» »2030إلــى مشــروعات
عمــل منتجــة كالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
واالســتراتيجيات المؤسســة والداعمــة لهــا لتكــون بلــورة
فعليــة وعمليــة للرؤيــة المســتهدفة ،لتحقيــق تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة ومســتدامة.
مصطلحات الدراسة
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة :ويشــمل المصطلــح
جميــع األنشــطة التــي تمثــل مــن يعمل لحســابه الخــاص ،أو
مــن يعمــل فــي منشــأة صغيــرة تســتخدم عــددًا معينــً مــن
العمــال ،كمــا يشــمل ذلــك القطاعــات التعاونيــة الصغيــرة
ومجموعــات اإلنتــاج األســرية والمنزليــة ،وتختلــف الــدول
فــي عــدد العمــال الــذي يمثــل المشــروعات الصغيــرة.
وتعــرف بوابــة جــدة االقتصاديــة(2015م) المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة بأنهــا :مجموعــة غير متجانســة من
المشــاريع وأنهــا شــركات لهــا أحجــام وطبيعــة متنوعــة
ويمكــن أن تعمــل فــي أســواق مختلفــة كالحضريــة
والريفيــة والمحليــة ،أو الوطنيــة أو الدوليــة ،وتعمــل تلــك
المشــروعات فــي سلســلة مــن األنشــطة التجاريــة بــدءًا
مــن صاحــب الحرفــة المســتقل وانتهــاء بشــركات
الهندســة أو البرمجيــات الصغيــرة ،كمــا إنهــا تجســد
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مســتويات مختلفــة مــن المهــارات ورأس المــال والتطــور
وتوجيــه النمــو تبعــً لحجــم األســواق التــي تخدمهــا.
وتصنــف المشــاريع فــي بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء
الخاصــة بالمســح االقتصــادي للمؤسســات فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،إلــى ثــاث فئــات حســب عــدد
المشــتغلين وهــي:
الفئــة األولــى :أقــل مــن  5مشــتغل .الفئــة الثانيــة19-5 :
مشــتغل .الفئــة الثالثــة 19 :فأكثــر.
الفصل الثاني

الدراسات السابقة
يحتــل موضــوع الدراســة مكانــً هامــً فــي االســتراتيجيات
الوطنيــة كأداة فاعلــة ومفتاحــً محوريــً لتحقيــق نقلــة
نوعيــة فــي مســتوى التنميــة الوطنيــة االجتماعيــة والنمــو
االقتصــادي المســتهدف ،وذلــك مــن خــال االهتمــام
بتنويــع القاعــدة االقتصاديــة للدولــة وتغذيتهــا بأشــكال
متنوعــة ومختلفــة مــن النشــاطات االقتصاديــة الداعمــة
إلجمالــي الناتــج الوطنــي ،وبمــا يحقــق قــوة واســتدامة
متوازنــة لكافــة المــوارد الوطنيــة وفــق رؤيــة 2030م .وقــد
تــم التعــرض لموضــوع الدراســة مــن زوايــا مختلفــة ورؤى
متباينــة ،ومــن تلــك الدراســات:
تنــاول 1980(Decarlo and Lyonsم) دراســة
مجموعــة مــن المشــروعات الصناعيــة الصغيــرة فــي
بريطانيــا ،والتــي أوضحــت أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن
الفشــل فــي المشــروعات الصغيــرة ،بســبب افتقارهــا
للتخطيــط االســتراتيجي بشــكل عــام ،وأن نجــاح هــذه
المشــروعات يعتمــد علــى قدرتهــا علــى التحليــل البيئــي
وبنــاء االســتراتيجيات.
كمــا قــام 1983( Stonerم) بدراســة للمشــروعات
الصغيــرة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،أكــدت
علــى أهميــة التخطيــط االســتراتيجي فــي المشــروعات
الصغيــرة ،ووجــد الباحــث عالقــات معنويــة بيــن ظــروف
البيئــة وعواملهــا وعمليــات التخطيــط االســتراتيجي لهــذه
المؤسســات.
وتناولــت ســلمان (2009م) دراســة «األثــر التنمــوي
للمشــروعات الصغيــرة الممولــة فــي ظــل إســتراتيجية

التنميــة» فــي دراســة تطبيقيــة لســوريا ،وقــد توصلــت فــي
نتائجهــا ،إلــى أن المشــروعات الصغيــرة قــادرة علــى توفيــر
فــرص عمــل دائمــة وموســمية؛ وتحســين مســتوى الدخــل
والتخفيــف مــن الفقــر ،كمــا أنهــا ســاهمت فــي تمكيــن
المــرأة اقتصاديــً فــي ســورية.
وقــام صالــح (2009م) بدراســة ،المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي ليبيــا ودورهــا فــي عمليــة التنميــة ،وتوصــل
إلــى إن صعوبــة التمويــل المصرفــي يشــكل أحــد أهــم
الصعوبــات التــي تواجــه هــذه المشــروعات.
وتعــرض البنــدي (د.ت) لدراســة «المشــروعات الصغيــرة
وأثرهــا علــى التنميــة االقتصاديــة مصــر أنمــوذج» ،وتوصــل
فيهــا إلــى إن هــذا القطــاع يســتحوذ علــى ( )%80مــن حجــم
االقتصــاد الكلــي ،ويســتحوذ علــى ( )%82مــن الحجــم
االجمالــي للعمالــة ،وإن صعوبــة التمويــل وانخفــاض
كفــاءة الــكادر اإلداري يشــكل أهــم العقبــات التــي تواجــه
الريادييــن فــي مصــر.
وقــام األســرج (2013م) بدراســة «مســتقبل المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي دول مجلــس التعــاون» ،وقــد
توصــل إلــى أهميــة هــذه المشــروعات فــي توفيــر فــرص
كبيــرة للعمالــة بمســتويات مهــارة متدرجــة وبتكلفــة
رأســمالية منخفضــة ،وأن مشــكلة التمويــل تعتبــر أحــد
أهــم العقبــات الهيكليــة التــي مــا زالــت تواجــه دول مجلــس
التعــاون .كمــا تنــاول األســرج(2014م) دراســة حــول
إشــكالية البطالــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وقــد
تعــرض فيهــا ألهميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
فــي توفيــر فــرص عمــل والقضــاء علــى البطالــة وأنهــا
وســيلة لإلنعــاش االقتصــادي لمــا تتميــز بــه مــن مرونــة
وتواضــع فــي امكانياتهــا بمــا يجعلهــا آليــة هامــة لمواجهــة
الضغــط االجتماعــي.
واهتــم اليحيــى (2014م) بدراســة «رياديــة األعمــال فــي
التنميــة االقتصاديــة ودور المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة
فــي قضايــا العمــل وتوليــد الوظائــف» ،وقــد توصــل فيهــا إلــى
أن قطــاع المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة المزدهــر هــو
المفتــاح للنمــو االقتصــادي وخلــق الوظائــف ،وأنــه ال بــد وأن
تلعــب الحكومــات دورًا اساســيًا فــي الدفــع إلــى المزيــد مــن

ريــادة األعمــال والمنشــئات الصغيــرة والمتوســطة.
وقــام حــرب (2014م) بدراســة دور المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
«التجربــة الســورية» ،وقــد اســتهدف منهــا التعــرف علــى
الــدور الــذي تؤديــه المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي
االقتصــاد الوطنــي وفــي التنميــة االقتصاديــة.
وتنــاول مراياتــي (2014م) دراســة حلــول لقضايــا ســوق
العمــل بالتحــول إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة وآلياتــه،
وتوصــل إلــى أنهــا لــم تنجــح ألنهــا حلــول قصيــرة األمــد وغيــر
مجديــة ،وطالــب بالتحــول إلــى مجتمــع المعرفــة .والتحــول
مــن نمــوذج خلــق فــرص عمــل إلــى التمكــن مــن خلقهــا.
وقامــت العمــودي (2014م) بدراســة «مكانــة الصناعــات
الصغيــرة والمتوســطة فــي اســتراتيجية التنميــة االقتصادية
لــدول مجلــس التعــاون» وقــد اهتمــت فــي دراســتها
بالتعــرف علــى الواقــع االقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون
وواقــع ودور المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي دول
المجلــس ومــا هــي التحديــات والعقبــات التــي تواجههــا.
الفصل الثالث

منهج الدراسة وإجراءاتها
مصادر البيانات

تعتمــد الدراســة فــي بياناتهــا علــى المصــادر الثانويــة
مــن البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة الصــادرة مــن وزارة
االقتصــاد والتخطيــط ممثلــة فــي الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
والمؤسســات الرســمية الوطنيــة المعنيــة بموضــوع
الدراســة ،هــذا إلــى جانــب اإلحصــاءات الدوليــة الصــادرة مــن
األمــم المتحــدة والبنــك الدولــي والمؤسســات الدوليــة ذات
الصلــة.
كمــا اســتندت الدراســة فــي توضيــح واقــع ظاهــرة الدراســة
إلــى العديــد مــن الدراســات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة،
باإلضافــة إلــى تقاريــر التنميــة والمؤسســات الدوليــة التــي
تعرضــت لموضــوع الدراســة مــن زوايــا مختلفــة لالســتفادة
منهــا فــي إبــراز واقــع الظاهــرة ودورهــا الهــام فــي تحقيــق
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المأمولــة.
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منهج الدراسة وأساليبها
تنتهــج الدراســة منهــج البحــث العلمــي فــي آليــة الدراســة
وإجراءاتهــا؛ بتحديــد مشــكلة الدراســة وأهدافهــا
وتســاؤالتها وحــدود الدراســة وأهميتهــا وصــو ًال إلــى
نتا ئجهــا ؛
وباســتخدام األســلوب الوصفــي الكمــي والكيفــي ،يمكــن
تحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة علــى تســاؤالتها؛ لكونــه
يعتمــد علــى دراســة واقــع الظاهــرة ،ويهتــم بوصفهــا ً
وصفــا
كيفيــً و كميــً ،بمــا يوضــح مقــدار الظاهــرة أو حجمهــا
ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر المختلفــة األخــرى؛ وبمــا
مكــن مــن التخطيــط العــام لبعــض جوانــب المســتقبل،
ُي ٍ
وبمــا يتيــح تفســير الحاضــر والتوصــل إلــى نتائــج موضوعيــة،
وباالســتعانة باألســلوب التاريخــي يمكــن تقصــي طبيعــة
التطــور والنمــو الــذي طــرأ علــى الظاهــرة محــل الدراســة،
وتقــوم الدراســة علــى تحليــل واقــع الظاهــرة مــن خــال
تنــاول كافــة البيانــات والدراســات ذات الصلــة بموضــوع
الدراســة والتــي تعرضــت لــه مــن زوايــا مختلفــة للوصــول
إلــى رؤيــة موضوعيــة حــول واقــع موضــوع الدراســة وآثــاره
ودوره االســتراتيجي فــي تحقيــق الهــدف المقصــود منــه
(عبيــدات ،وعبــد الحــق ،وعــدس2011 ،م214 ،176 ،؛ النجــار،
والزعبــي2008 ،م.)34 ،
الفصل الرابع
أو ًال :واقــع ســوق العمــل الوطنــي وإشــكالياته
و تحد يا تــه
لقــد ارتبــط ازديــاد العمالــة الوافــدة فــي المملكــة بالتوســع
فــي القطــاع الخــاص ،والتقلــص النســبي فــي القطــاع
الحكومــي؛ إال أن هــذا االزديــاد والتوســع تركــز فــي
األســاس فــي قطــاع المشــاريع اإلنشــائية والعقاريــة
وقطــاع الخدمــات مــن تجــارة الجملــة والتجزئــة وأعمــال
الفندقــة والمطاعــم ،وهــي جميعهــا قطاعات اســتهالكية،
ترتــب عليهــا نمــو الطلــب علــى العمالــة الوافــدة ،والــذي
ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي ارتفــاع معــدالت اإلنفــاق العــام
االســتهالكي؛ نتيجــة لتزايــد نزعــة االســتيراد مــع العــزوف
عــن الصناعــات اإلنتاجيــة ،التــي تســاهم فــي تهيئــة فــرص
عمــل للمواطنيــن ،وتزيــد مــن فــرص االدخــار العــام (اليحيى،

208

2012م ؛ الشــهابي2013،م؛ النجــار2014 ،م).
وإن الخلــل فــي هيــكل ســوق العمــل فــي المملكــة
والمتمثــل حص ـ ًرا فــي ارتفــاع عــدد العاطليــن عــن العمــل
مــن المواطنيــن ومــن الشــباب بصفــة خاصــة ،مــع االزديــاد
المطــرد فــي األيــدي العاملــة األجنبيــة ،كان ســب ًبا فــي
انتشــار الكثيــر مــن الســلبيات فــي ســوق العمــل الوطنــي،
ومــا يؤديــه ذلــك مــن إفشــال سياســات االســتقرار
االقتصــادي ،وتشــويه المؤشــرات الالزمــة لوضع السياســات
االقتصاديــة المختلفــة ،والتــي مــن أهمهــا :مؤشــرات
األســعار ،ومعــدالت البطالــة ،ومعــدالت النمــو االقتصــادي،
إلــى جانــب مــا يتعلــق بذلــك مــن التأثيــر علــى الجانــب األمنــي
والبيئــي وغيره(جامعــة الــدول العربيــة2006 ،م؛ الكابلــي،
2013م؛ الرويــس2014 ،م).
مؤشرات سوق العمل الوطني وإشكالياته
يتميــز ســوق العمــل الوطنــي بمجموعــة مــن المؤشــرات
التــي تعكــس طبيعــة التشــوه فــي ســوق العمــل الوطنــي
مــن خــال ما تظهــره البيانــات االحصائية الرســمية الوطنية
والدوليــة ذات الصلــة بالهيــكل المؤسســي القطاعــي
لســوق العمــل مــن جهــة ،وواقــع مــوارده البشــرية مــن
حيــث التوزيــع مــا بيــن القطــاع العــام والخــاص ،أومــن
حيــث نســبة مســاهمة المواطنيــن فــي ســوق العمــل
لــكال الجنســين مــن المشــتغلين ،مقابــل نســبة العمالــة
الوافــدة مــن الجنســين ،هــذا إلــى جانــب مســتوى التأهيــل
للمشــتغلين فــي الدولــة،
وانخفــاض مســاهمة المواطنيــن فــي الهيــكل االقتصــادي
المنتــج فــي ســوق العمــل الوطنــي.
عــدم التــوازن فــي توزيــع المشــتغلين مــا بيــن قطاعــات
الدولــة يتــوزع المشــتغلون فــي الدولــة مــا بيــن القطــاع
الحكومــي والخــاص أو المشــترك ،بحيــث تكــون هنــاك
فــرص مختلفــة لجميــع المشــتغلين مــن قــوة العمــل،
تمكنهــم مــن المســاهمة فــي عمليــة البنــاء واإلنتــاج فــي
أوجــه النشــاط االقتصــادي المختلفــة ،والكيــان اإلداري
للدولــة لتحقيــق التنميــة المنشــودة .وتشــير البيانــات
حــول توزيــع المشــتغلين فــي المملكــة مــا بيــن قطاعيهــا
الرئيســيين الحكومــي والخــاص إلــى أن هنــاك خلــ ًا

وعــدم تــوازن كبيــر فــي توزيــع العامليــن حســب المواطنــة
(الجنســية) ،ويوضــح الشــكل( )1-4توزيــع المشــتغلين فــي
المملكــة حســب القطــاع والجنســية.
الشــكل ( )1-4التوزيــع النســبي للمشــتغلين فــي المملكــة
حســب القطــاع والجنســية 2014م

المصــدر :اعتمــد إعــداد الشــكل علــى بيانــات وزارة االقتصــاد
والتخطيــط بالمملكــة ،المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات،
2014م

يتضح من الشكل( )1-4التالي:
تنخفــض مســاهمة المواطنيــن إلــى ( )%15فــي القطــاع
الخــاص ،بينمــا ترتفــع نســبة مســاهمتهم فــي القطــاع
العــام الحكومــي إلــى ( ،)%94وذلــك يشــير إلــى خلــل فــي
توزيــع المــوارد البشــرية الوطنيــة وفــي نســبة مشــاركتها
فــي ســوق العمــل المنتــج.
ارتفــاع نســبة المشــتغلين مــن غيــر المواطنيــن
مقارنــة بالمواطنيــن الســعوديين :
يتضــح مــن البيانــات الوطنيــة انخفــاض نســبة مســاهمة
المشــتغلين مــن المواطنيــن فــي ســوق العمــل بالنســبة
لحجــم جملــة قــوة العمــل فــي الدولــة مــن النشــيطين
اقتصاديــً ،والــذي يشــمل الســكان فــي ســن العمــل
(15ســن ًة فمــا فــوق) فــي حيــن ترتفــع نســبة مشــاركة
المشــتغلين مــن غيــر المواطنيــن ،ويوضــح الجــدول ()1-4
توزيــع المشــتغلين فــي المملكــة حســب الجنســية.
الجــدول ( )1-4التوزيــع النســبي للنشــيطين اقتصاديــً،
والمشــتغلين منهــم ،فــي المملكــة حســب الجنســية
2015م
نسبة النشيطين
اقتصاديًا %

مشتغل
مواطن%

مشتغل غير
مواطن %

66.1

43.24

56.67

المصــدر :تــم إعــداد الجــدول باالعتمــاد علــى بيانــات وزارة االقتصــاد
والتخطيــط بالمملكــة 2015م.

ً
فجــوة فــي
يتضــح مــن بيانــات الجــدول ( )1-4أن هنــاك
نســبة مشــاركة المشــتغلين مــن المواطنيــن فــي ســوق
العمــل الوطنــي ،مقارنــة بنســبة النشــيطين اقتصاديــً مــن
الســكان «داخــل قــوة العمــل» ،وذلــك يشــير إلــى انخفــاض
فــي مشــاركة المواطنيــن فــي جملــة االقتصــاد الوطنــي
واالنتــاج القومــي مــن جهــة وفــي مــدى فاعليــة المواطــن فــي
وطنــه مــن جهــة أخــرى.
عــدم التــوازن بيــن الجنســين فــي معــدل المشــاركة
فــي قــوة العمــل
تنخفــض مشــاركة اإلنــاث فــي ســوق العمــل بشــكل
واضــح مقارنــة بالذكــور مــن الســكان ممــن هــم ( 15ســنة
فمــا فــوق) ،ويشــير الشــكل(-2-4أ) إلــى التوزيــع النســبي
للقــوى العاملــة فــي المملكــة حســب النــوع ،ويتبيــن مــدى
التبايــن فــي حجــم المشــاركة بيــن الجنســين ممــن هــم
( 15ســنة فمــا فــوق) وذلــك فــي الربــع الثالــث مــن العــام
2016م.
الشــكل (-2-4أ) التركيــب النوعــي لجملــة المشــتغلين
فــي العــام 2016م.

المصــدر :أعتمــد إعــداد الشــكل علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
مســح القــوى العاملــة ،الربــع الثالــث 2016م.

يتضــح الشــكل(-2-4أ) أنــه هنــاك فجــوة كبيــرة فــي
التناســب مــا بيــن معــدل المشــاركة للجنســين فــي ســوق
العمــل الوطنــي بالنســبة لجملــة المشــتغلين ،وتشــير
البيانــات إلــى إن هــذا التفــاوت يتكــرر ذاتــه بيــن المواطنيــن
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الحالة التعليمية

أمي

يقرأ ويكتب

ابتدائي

متوسط

ثانوي

دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

النسبة %

0.87

7.84

13.17

20.80

27.49

7.23

20.89

1.14

المصــدر :اعتمــد إعــداد الشــكل علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
مســح القــوى العاملــة ،لربــع الثالــث 2016م

المصــدر :الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،مســح القــوى العاملــة الربــع الثالــث
2016م

ويتضــح مــن الشــكل(-2-4ب) إن هنــاك مفارقــة كبيــرة
فــي نســبة مشــاركة الجنســين فــي قــوة العمــل الوطنيــة،
حيــث تنخفــض عنــد المواطنــات إلــى ( ،)%17وذلــك يشــير
إلــى عــدم المســاواة فــي الفــرص الوظيفيــة والتنميــة
االجتماعيــة المتاحــة للجنســين والمرتبطــة بالقوانيــن
والتشــريعات ذات الصلــة بالهيــكل المؤسســي الوظيفــي،
والقيــود االجتماعيــة واألســرية واألنظمــة الملحقــة بهــا.

وكمــا تشــير البيانــات فــي الجــدول( )2-4إن مؤهــل
«الثانويــة» يســتحوذ علــى أكبــر نســبة مــن المشــتغلين فــي
ســوق العمــل ،ويمثــل نســبة المشــتغلين للحالــة التعليميــة
مــن (أمي-ثانــوي) إلــى نســبة ( )%70مــن جملــة المشــتغلين،
وذلــك يشــير إلــى ارتفــاع نســبة مشــاركة المســتوى
التعليمــي المتوســط فــي نســبة المشــتغلين فــي ســوق
العمــل.

انخفــاض المســتوى التعليمــي للمشــتغلين فــي ســوق
العمــل

انخفــاض مســاهمة المواطنيــن فــي الهيــكل
االقتصــادي المنتــج فــي ســوق العمــل

تشــير البيانــات الوطنيــة لمســح القــوى العاملــة حســب
الحالــة التعليميــة إلــى ارتفــاع نســبة مؤهــل» الثانويــة» مــن
المشــتغلين علــى كافــة المؤهــات األخــرى ،فــي حيــن
يســجل مؤهــل دكتــوراه النســبة األقــل ،ويوضــح الجــدول
( )2-4الحالــة التعليميــة للمشــتغلين فــي ســوق العمــل
الوطنــي وذلــك فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2016م.

تشــير البيانــات الخاصــة بمشــاركة المواطنيــن فــي
الهيــكل الوظيفــي والمهنــي فــي ســوق العمــل الوطنــي ،إلــى
انخفــاض عــام فــي مشــاركة المشــتغلين مــن المواطنيــن
فــي قطــاع مهــن العمليــات الصناعيــة والكيميائيــة ،والمهن
ارتفاعــا نســب ًّيا
الهندســية المســاعدة ،بينمــا نجــد أن هنــاك
ً
ملحــوظ فــي المهــن الكتابيــة والخدمــات ،ويوضــح الجــدول
( )3-4المشــتغلين المواطنيــن حســب المجموعــات
الرئيســة للمهنــة.

الجــدول( )2-4التوزيــع النســبي للمشــتغلين حســب
الحالــة التعليميــة 2016م
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دكتوراه

الشــكل(-2-4ب) التركيــب النوعــي للمشــتغلين
المواطنيــن مــن جملــة المشــتغلين المواطنيــن 2016م

0.54

ويوضــح الشــكل (-2-4ب) التركيــب النوعــي للمشــتغلين
مــن المواطنيــن.

الجــدول( )3-4توزيــع المشــتغلين مــن المواطنيــن حســب
المجموعــات الرئيســة للمهنــة مــن جملــة المشــتغلين
المواطنيــن 2016م

المهنة

المشرعون
والمديرون

االختصاصيون
في المجاالت
العلمية

الفنيون في
المجاالت
العلمية

المهن
الكتابية

البيع

مهن
الخدمات

الزراعة
وتربية
الحيوان

العمليات
الصناعية
والكيميائية

المهن
الهندسية
المساعدة

%

النسبة

4.55

10.64

18.03

17.60

6.20

33.28

4.37

1.51

3.78

100

المجموع

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،مسح القوى العاملة الربع الثالث 2016م

تشــير بيانــات الجــدول( )3-4إلــى أن مهنــة الخدمــات
تســتحوذ علــى أكبــر نســبة مــن المشــتغلين المواطنيــن،
بينمــا تنخفــض جــدًا نســبة المشــتغلين مــن المواطنيــن فــي
المهــن الهندســية والعمليــات الصناعيــة الكيميائيــة والتــي
تصــل إلــى نحــو ( ،)%6وذلــك يشــير إلــى انخفــاض مســاهمة
المواطنيــن فــي الحــرف المهنيــة والفنيــة المنتجــة.
تحديات سوق العمل الوطني

ارتفاع معدالت البطالة عند المواطنين
ارتفاعــا فــي نســبة البطالــة عنــد المواطنيــن وعنــد
هنــاك
ً
الشــباب بصفــة خاصــة ،ويوضــح الشــكل ( )3-4نســبة
قــوة العمــل المواطنــة ( 15ســنة فأكثــر) وذلــك يشــمل مــن
هــم داخــل قــوة العمــل ومــن هــم خارجهــا ،ومعــدل البطالة
العــام مــن جملــة مــن هــم داخــل قــوة العمــل ،والبطالــة بيــن
المواطنيــن مــن جملــة المواطنيــن داخــل قــوة العمــل،
وبطالــة الشــباب الســعوديين مــن جملــة المواطنيــن
المتعطليــن داخــل قــوة العمــل فــي الربــع الثالــث مــن العــام
2016م.
الشــكل ( )3-4نســبة قــوة العمــل المواطنــة ( 15ســنة
فأكثــر) ومعــدل البطالــة العــام ،ومعــدل بطالة الســعوديين،
ومعــدل بطالــة الشــباب الســعوديين ( 39-25ســنة) عــام
2016م.

المصــدر :أعتمــد إعــداد الشــكل علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
مســح القــوى العاملــة ،الربــع الثالــث 2016م.

يتضــح مــن الشــكل( )3-4ارتفــاع فــي معــدل البطالــة بيــن
المواطنيــن إلــى ( ،)%12رغــم ارتفــاع نســبة المواطنيــن
فــي قــوة العمــل وتســجل البطالــة بيــن الشــباب()39-25
نســبة كبيــرة جــدًا بيــن المواطنيــن مــن جملــة المواطنيــن
المتعطليــن ،وذلــك يشــير إلــى انخفــاض مشــاركة
المواطنيــن ،كمــا إن ارتفــاع البطالــة يشــير إلــى وجــود خلــل
كبيــر فــي هيــكل ســوق العمــل.
ارتفاع معدل اإلعالة
ونتيجــة النخفــاض نســبة مشــاركة المواطنيــن االقتصادية
فــي ســوق العمــل ،باإلضافــة إلــى انخفــاض نســبة
المشــتغلين منهــم مقارنــة بجملــة الســكان الســعوديين
( 15ســنة فأكثــر) ،فإنــه تبعــً لذلــك يرتفــع معــدل اإلعالــة
االقتصاديــة عنــد الســعوديين إلــى ( )276مقارنــة بغيــر
الســعوديين والتــي تبلــغ ( )164ويوضــح الجــدول ()4-4
التوزيــع النســبي لذلــك.
الجــدول( )4-4نســبة المشــاركة االقتصاديــة للمواطنيــن؛
ونســبة المشــتغلين مــن المواطنيــن مــن جملــة المواطنيــن
( 15ســنة فأكثــر) ،ومعــدل اإلعالة حســب الجنســية 2015م
المشاركة
االقتصادية
للمواطنين%
40.4

المشتغلين
السعوديين
من جملة%
السعوديين (15
سنة فأكثر)

سعودي

غير سعودي

35.8

276

164

معدل اإلعالة االقتصادية فرد،
لكل  100من المشتغلين

المصــدر :وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،مســح القــوى العاملــة -2011
2015م
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يتضــح مــن بيانــات الجــدول( )4-4انخفــاض نســبة
المشــتغلين مــن المواطنيــن ،وتبعــً لذلــك فهنــاك ارتفــاع
فــي معــدل اإلعالــة االقتصاديــة علــى المواطــن مقارنــة
بغيــر المواطــن ،حيــث يشــارك غيــر المواطــن ب ()%57
والمواطــن ب ()%43فــي نســبة المشــتغلين.
ثانيــً :دور المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة فــي مواجهــة
إشــكاليات وتحديــات ســوق العمــل الوطنــي.
تحتــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مكانــً هامــً
لــدى صنــاع السياســات االقتصاديــة والمؤسســات الدوليــة
المهتمــة بالتنميــة االقتصاديــة فــي الــدول الناميــة ،ألهميــة
الــدور الــذي تلعبــه الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة فــي
عمليــة التنميــة ،وذلــك بعــد أن تبيــن محدوديــة التأثيــرات
االيجابيــة للصناعــات الكبيــرة الحجــم وكثيفــة رأس
المــال ،فــي رفــع الطاقــة االســتيعابية للعمالــة بصــورة
مضطــردة وتحقيــق الدفــع الذاتــي لعمليــة النمــو االقتصــادي،
وقــد أثبتــت تجــارب الــدول المتقدمــة إن منشــئات
األعمــال الصغيــرة قــادرة علــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة
المنشــودة ،إذا ُهــيء لهــا المنــاخ المالئــم والتمويــل
الــازم ونالــت مــا تســتحقه مــن اهتمــام فــي القوانيــن
والتشــريعات ومنحــت الفرصــة إلثبــات ذاتهــا والوقــوف
علــى قدميها(حــرب2006 ،م).
وتحتل اســتراتيجية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة
أهميــة خاصــة فــي االقتصــاد الســعودي ورؤيــة 2030م،
لكونهــا أداة رئيســة لتنويــع القاعــدة االقتصاديــة ومفتــاح
للوصــول إلــى كافــة االمكانــات المتاحــة فــي االقتصــاد
الســعودي ،لتشــمل مختلــف المــوارد المتاحــة واالنتــاج
المختلــف الــذي ســيضيف إلــى الناتــج المحلــي االجمالــي،
بمــا ينعكــس علــى نمــو اقتصــادي فعلــي يشــمل المــوارد
الماديــة والطاقــات البشــرية ،وتشــكل المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة ( )%96.8مــن جملــة المشــاريع فــي المملكــة
العربيــة الســعودية (الهيئــة العامــة لإلحصــاء2015 ،م).
معايير تعريف المنشئات الصغيرة والمتوسطة
تعتبــر المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مجموعــة
غيــر متجانســة مــن المشــروعات ،حيــث تختلــف تلــك
المشــروعات أو الشــركات فــي أحجامهــا وطبيعتهــا
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المتنوعــة ،ويمكنهــا أن تعمــل فــي أســواق مختلفــة
كاألســواق الحضريــة والريفيــة والمحليــة أو الوطنيــة
والدوليــة ،وتعمــل هــذه المشــروعات فــي سلســلة مــن
األنشــطة التجاريــة بــدءًا مــن صاحــب الحرفــة المســتقل
وانتهــاء بشــركات الهندســة والبرمجيــات الصغيــرة  ،كمــا
إنهــا ُتجســد مســتويات مختلفــة مــن المهــارات ورأس
المــال ،والتطــور ،كمــا يختلــف التعريــف اإلحصائــي لهــا تبعــً
للبلــد ،والــذي يقــوم علــى قيمــة المبيعــات أو األصــول ،ويعتبــر
عــدد الموظفيــن هــو المعيــار األكثــر شــيوعًا.
وتختلــف الــدول والمنظمات االقليمية والدوليــة في المعايير
المســتخدمة لتصنيــف وتعريــف المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة؛ إذ يعــرف البنــك الدولــي المشــروعات
الصغيــرة بأنهــا هــي التــي يعمــل بهــا حتــى ( 50عامــل)
وإجمالــي قيمــة أصولهــا ومبيعاتهــا يصــل إلــى ( 3مليــون
دوالر) ،أمــا المتوســطة فيصــل عمالهــا إلــى ( 300عامــل)
وإجمالــي أصولهــا ومبيعاتهــا إلــى( 10مليــون دوالر) ،فــي
حيــن تعرفهــا البيانــات الصــادرة مــن مؤتمــر األمــم المتحــدة
الدولــي للتنميــة والتجــارة ،بأنهــا تلــك المشــروعات التــي
يعمــل بهــا مــا بيــن ( 100-20عامــل) أمــا المتوســطة فهــي
التــي يبلــغ العامليــن فيهــا مــا بيــن ( 500-101عامــل) ،بينمــا
تعــرف منظمــة العمــل الدولية المشــروعات الصغيــرة بأنها
تلــك التــي يعمــل بهــا أقــل مــن( 10عمــال) بينمــا المتوســطة
هــي التــي يعمــل فيهــا مــا بيــن ( 99-10عامــل) ومــا يزيــد عــن
ذلــك فهــو مــن المشــاريع الكبيــرة (األســرج2013،م).
وقــد تســتخدم تعريفــات وفقــً للخصائــص الوظيفيــة لتلــك
المشــروعات مثــل نــوع اإلدارة أو التخصــص أو أســاليب
االنتــاج أو اتجاهــات الســوق ،ويعتبــر التعريــف ضــروري
لتقديــم الخدمــات والحوافــز المشــجعة لمســاندة هــذه
المشــاريع وزيــادة كفاءتهــا ،وتختلــف الــدول العربيــة فــي
تعريفهــا للمعيــار الواحــد ،فتعــرف مصــر المشــروعات
الصغيــرة فــي معيــار العمالــة بانهــا تلــك المشــروعات التــي
يعمــل بهــا أقــل مــن ( )50عامــل ،فــي حيــن تعرفهــا كل مــن
العــراق واألردن بأنهــا المشــروعات التــي يعمــل بهــا أقــل
مــن ( )10عمــال ،بينمــا تعرفهــا اليمــن بأنهــا المشــروعات
التــي يعمــل بهــا أقــل مــن( )4عمــال ،وتعرفهــا الســعودية
بأقــل مــن ( 5مــن المشــتغلين) للمشــروعات الصغيــرة

ومــا بيــن ( )19-5مشــتغل للمشــروعات المتوســطة و(20
مشــتغل فأكثــر) للمشــروعات الكبيــرة (العمــودي2014 ،م؛
اليحيــى2014 ،م؛ الهيئــة العامــة لإلحصــاء2015 ،م).
ويشــير تقريــر منظمــة العمــل العربيــة (2008م) إنــه رغــم
التفــاوت بيــن بلــد وآخــر فــي تعريــف هــذه المؤسســات أو
المشــروعات مــن حيــث عــدد العامليــن فيهــا وحجــم
االســتثمار فــي أعمالهــا ومســاهمتها فــي االقتصــادات
الوطنيــة ،إال إنــه قلمــا يقــل مجمــوع عــدد العامليــن فيهــا
عــن نصــف مجمــوع القــوى العاملــة ،كمــا إنــه قلمــا تقــل
نســبة هــذه المؤسســات عــن ( )%95مــن العــدد الكلــي
للمؤسســات فــي البلــد الواحــد.
أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يمكــن أن تصنــف المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة إلــى
ثالثــة أنــواع مــن المشــروعات الرئيســة هــي:
● األعمــال األوليــة وتشــمل كافــة أنــواع األعمــال الزراعيــة
المختلفــة.
● الصناعــات التحويليــة وتشــمل المشــاريع التــي تســتخدم
المــواد األوليــة أو أي قيمــة مضافــة باعتمــاد اآلالت والمعدات
التــي لديها.

الكبيــرة وغيرهــا مــن األنشــطة التكميليــة فــي أي مــن
القطاعــات االقتصاديــة.
وتســاهم تلــك المشــروعات بنحــو ( )%46فــي إجمالــي
الناتــج المحلــي العالمــي كمــا تشــكل نحــو ( )%90مــن
إجمالــي الشــركات فــي االقتصــاد العالمــي ،هــذا إلــى جانــب
كونهــا توفــر مــا بيــن ( )%80-40مــن إجمالــي فــرص العمــل
فــي العالــم ،وتوظــف مــن ( )%60-50مــن القــوى العاملــة فــي
العالــم ،ولــذا فهــي وســيلة وآليــة مضمونــة لتحقيــق النمــو
االقتصــادي واالجتماعــي المتــوازن المأمــول والمســتدام
(األســرج ،د.ت؛ البنــدي ،د.ت).
ويذكــر اليحيــى (2014م) أنــه بنــاء علــى وجهــة النظــر
العالميــة ،فــإن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
تســاهم فــي توليــد الوظائــف واالبتــكار وزيــادة الناتــج
لتم ُّكنهــا مــن
المحلــي والثــروة ،ألنهــا مصــدرًا هامــً لإلبــداع َ
قطاعــات متخصصــة ،واتباعهــا اســتراتيجيات تنافســية
فــي الســوق ،كمــا إنهــا أداة لنمــو اإليــرادات الضريبيــة،
هــذا إلــى جانــب أنهــا تتمتــع بمعرفــة واســعة عــن المــوارد
المحليــة وأنمــاط العــرض واتجاهــات الشــراء ،بمــا يجعلهــا
مصــدرًا للعــرض المحلــي ولتقديــم الخدمــات والوســائل
الداعمــة للمشــروعات الكبيــرة.

● مشــروعات الخدمــات والتــي تشــمل المهــن الحــرة
والتجــارة واالستشــارات وغيرهــا.

وتبــرز أهميــة دور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
فــي تحقيــق التنميــة المتوازنــة مــن خــال:

دور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق
التنميــة المتوازنــة

 .1قدرتهــا علــى توليــد فــرص عمــل للقــوى العاملــة وقدرتهــا
علــى امتصــاص العمالــة والتخفيــف مــن حــدة البطالــة بــل
والقضــاء عليهــا فهــي تعتبــر أحــد الحلــول الهامــة للبطالــة
الناتجــة عــن الخصخصــة ،وتتميــز بقدرتهــا علــى توفيــر
فــرص عمــل ال ســيما للريادييــن والمبادريــن لكونهــا تقــوم
علــى تحويــل النظــام مــن خلــق فــرص عمــل إلــى التمكيــن
مــن خلقهــا ،إذا مــا تم بهــا تمكين العمالة من دخول ســوق
العمــل كمالــك للمشــروع ومديــر لــه ومنتــج ،وتعتبــر تلــك
المشــروعات اآلليــة األنســب لتطبيــق سياســة التوظيــف
الذاتــي ،وبمــا يــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة فــي
التنميــة االقتصاديــة لشــرائح مختلفــة المســتويات ،وتعتبــر
تكلفــة فرصــة العمــل المتولــدة فــي المشــروعات الصغيــرة
منخفضــة جــدًا ،كمــا تنخفــض حجــم خســائرها الماليــة،

تلعــب المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة دورًا هامــً فــي
دعــم األنشــطة االقتصاديــة المتنوعــة وتحقيــق التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة المتوازنــة التــي تنعكــس علــى
كافــة شــرائح المجتمــع وعلــى الطبقــة المتوســطة وذوي
الدخــل المحــدود بصفــة خاصــة ،وبمــا يســاهم فــي تحقيــق
أهــداف األلفيــة الجديــدة ورؤيــة 2030م الطموحــة ،وقــد
أكــدت تجــارب الــدول إن االقتصــاد التنافســي ال يقــوم
علــى وجــود الشــركات الكبيــرة والعمالقــة وحدهــا فقــط،
بــل وبوجــود بيئــة جذابــة لألعمــال الرياديــة وتوفــر شــبكة
واســعة ومتنوعــة مــن المورديــن مــن المشــاريع الصغيــرة
الكفــؤة القــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الشــركات
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هــذا إلــى جانــب كونهــا تتميــز بارتفــاع كثافــة العمــل،
وبذلــك فهــي تســاهم فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر ورفــع
المســتوى المعيشــي للفئــات األكثــر فقــرًا عــن طريــق
فــرص العمــل التــي توفرهــا ،ولــذا فإنهــا تعتبــر أداة هامــة
للقضــاء علــى البطالــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ترســيخ األمــن
االجتماعــي (حــرب2006 ،م؛ ســالم2014 ،م).
وتؤكــد تجــارب الــدول أهميتهــا فــي توفيــر فــرص عمــل
واحتــواء العمالــة ،ففــي اليابــان تســتوعب هــذه المنشــآت
( ،)% 84كمــا تســتوعب ( )% 57.1مــن مجمــوع قــوة العمــل
بالقطــاع الصناعــي بالــدول العربيــة ،وتشــكل المنشــآت
الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة ( )% 79مــن مجمــوع
المنشــئات فــي دول االتحــاد األوروبــي ،وتســتقطب تلــك
المشــروعات نحــو ( )% 69مــن القــوى العاملــة فيــه ،بمــا
يــؤدي إلــى اإلســهام فــي دفــع عجلــة التطــور االقتصــادي
واالجتماعــي واإلبداعــي (البنــدي ،د.ت؛ الذيابــي2012 ،م).
 .2تلعــب دورًا هامــً فــي اإلســهام فــي تحقيــق التكامــل
االقتصــادي ودعــم المشــروعات الكبيــرة مــن خــال توزيــع
منتجاتهــا وإمدادهــا بمســتلزمات اإلنتــاج التــي تكــون غيــر
مجديــة اقتصاديــً عنــد تنفيذهــا مــن المشــروعات الكبيــرة،
بمــا يحقــق التشــابك القطاعــي لمكونات االقتصــاد الوطني
مــع الصناعــات الكبــرى ،حيــث إنهــا إلــى جانــب كونهــا تمــد
األســواق المحليــة بمــا تحتاجــه مــن الســلع والخدمــات،
فــإن الشــركات الكبــرى تعتمــد علــى مــا تقدمــه لهــا تلــك
المشــروعات مــن الصناعــات الصغيــرة المغذيــة لهــا ،والــذي
يعتبــر أحــد أهــم المعاييــر فــي قيــاس التقــدم االقتصــادي،
والتــي تصــل إلــى ( )%72و( )% 79فــي انتــاج اآلالت وصناعــة
األجهــزة الكهربائيــة التوالــي فــي اليابــان( ،الذيابــي2012 ،م).
ومــن جهــة أخــرى فــإن تلــك المشــروعات ،بمثابــة معامــل
وورش عمــل لتدريــب وإعــداد الكــوادر البشــرية ،ومختبــرًا
لصناعــات ونشــاطات جديــدة فــي جميــع التخصصــات
(المقابلــة2012 ،م؛ مراياتــي2014 ،م).
 .3تشــارك هــذه المشــروعات فــي االضافــة إلــى االقتصــاد
القومــي ،بتعزيــز نســبة المســاهمة فــي الناتــج المحلــي
االجمالــي فهــي تدعــم الميــزان التجــاري مــن خــال معالجــة
االختــاالت االقتصاديــة فــي ميــزان المدفوعــات والفجــوة
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بيــن االدخــار واالســتثمار ،وذلــك نظــرًا النخفــاض حجــم
رأس المــال الــازم إلقامتهــا مقارنــة بالمنشــآت الكبيــرة،
بمــا يجعلهــا تدخــل فــي دورة اإلنتــاج بشــكل أســرع ،بمــا
ينعكــس إيجابيــً علــى مســتوى الدخــل القومــي ،باإلضافــة
إلــى أن هــذه المشــروعات تقــوم بتلبيــة احتياجــات
األســواق مــن الســلع والخدمــات المتخصصــة بدرجــة
أكبــر مــن المشــروعات الكبيــرة لالتصــال المباشــر بيــن
أصحابهــا والعمــاء ،كمــا تســهم فــي دعــم الصــادرات
الكثيفــة العمــل مــن خــال تصنيــع الســلع المحليــة بــد ًال
الم َنتجــة مــن
مــن االســتيراد ،وتصديــر الســلع الصناعيــة ُ
ِق َبلهــا (مراياتــي2014 ،م).
وقــد قــدرت مســاهمة تلك المشــروعات في الناتــج المحلي
االجمالــي للمملكــة بنحــو ( ،)%33وتعتبــر تلــك النســبة
منخفضــة خاصــة إن تلــك المشــروعات تمثــل ()%96.8
مــن اجمالــي عــدد المشــروعات المختلفــة الحجــم فــي
المملكــة والتــي تبلــغ ( ،)924.285إذ تســاهم المشــروعات
الكبيــرة بعــدد( )30.114مشــروع وبنســبة ( )%3.1فقــط مــن
جملــة المشــاريع( ،الهيئــة العامــة لإلحصــاء2015 ،م)
 .4تســهم هــذه المشــروعات فــي تنويــع الهيــكل
االقتصــادي فهــي تعتبــر مــن أهــم اآلليــات الفعالــة فــي
تنويــع وتوســيع قاعــدة المنتجــات والصناعــات ،بقطاعــات
معرفيــة مــن خــال اســتثمار المعرفــة وتحويلهــا إلــى منتــج
وثــروة فــي نشــاطاتها المتعــددة والمتباينــة والــذي يعتمــد
فيــه علــى اســتخدام واســتثمار المدخــرات ورؤوس
األمــوال والمــوارد األوليــة المحليــة ،فتســاهم فــي تغييــر
الهيــكل الســوقي وزيــادة القيمــة المضافــة الصناعيــة
والحــد مــن التركــز فــي نــوع محــدد مــن االنتــاج ،مــع زيــادة
درجــة المنافســة بيــن القطاعــات االنتاجيــة والخدميــة.
وقــد ســاهمت تلــك المشــروعات فــي زيــادة حجــم
وقيمــة الصــادرات الصناعيــة فــي العالــم ،ففــي ألمانيــا تمثــل
صــادرات المنشــآت الصناعيــة الصغيــرة والمتوســطة نحــو
( ،)% 66ونســبة ( )%47و( )%30مــن الصــادرات االيطاليــة
واليابانيــة ،وتشــكل تلــك المشــروعات نحــو ( )%51و()%81
مــن إجمالــي االنتــاج المحلــي األمريكــي والبريطانــي علــى
التوالــي (الذيابــي2012 ،م).

 .5تســاهم فــي تحقيــق اســتراتيجية التنميــة اإلقليميــة،
حيــث إنهــا تقيــم توازنــً اقتصاديــً واجتماعيــً بســبب
قدرتهــا العاليــة علــى تحقيــق التــوازن الجغرافــي لعمليــة
التنميــة بيــن أقاليــم الدولــة ،وذلــك بســبب االنتشــار
الجغرافــي فــي المناطــق الصناعيــة والريفيــة ،والمرونــة
فــي التوطــن والتنقــل بيــن األقاليــم المختلفــة ،والتــي ال
تجــد فيهــا المشــروعات الكبيــرة موطنًــا مالئمــً لهــا بمــا
يســهم فــي تكويــن مجتمعــات إنتاجيــة فــي المناطــق
النائيــة ،وذلــك للحــد مــن الهجــرة إلــى المــدن الكبــرى
والتركــز فيهــا وبمــا يســاهم فــي تأســيس واســتمرارية
األماكــن العمرانيــة الثانويــة ،مــن خــال توفيرهــا للخدمــات
والســلع البســيطة والمنخفضــة التكلفــة وفــرص عمــل
فــي األســواق المحــدودة  ،وبمــا يســاهم بــدوره فــي توزيــع
المشــروعات االنتاجيــة بأحجامهــا المختلفــة وبمــا يتيــح
فــرص العمــل ألفــراد المجتمــع المحلــي فــي تلــك المناطــق
ويقضــي علــى الفقــر ويحقــق العدالــة االجتماعيــة فــي توزيع
الدخــل ومكتســبات التنميــة علــى جميــع المواطنيــن ورفــع
المســتوى المعيشــي بشــكل عــام.
 .6لهــا القــدرة علــى االبتــكار والتجديــد واســتيعاب
التكنولوجيــا المتطــورة مــن أجــل تحقــق فعالية االســتثمار
فيهــا مــن خــال اســتجابتها للتغيــر مــع هــذه المســتجدات
بطريقــة ســهلة وأكثــر مرونــة وأقــل تكلفــة ،حيــث إن
تحريــر األســواق مــن خــال منظمــة التجــارة العالميــة
وفكــر العولمــة ،أدى إلــى إمكانيــة االســتفادة مــن مميــزات
متغيــرات الســوق العالمــي (الخضيــري2006 ،م؛ مقابلــة،
2012م).
 .7نشــر القيــم الصناعيــة االيجابيــة مــن خــال تلــك
المشــروعات ،حيــث أثبتــت الدراســات والمســوحات إن
قــدرة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة-خاصة الصناعيــة
منها-علــى االنتشــار الجغرافــي يســاهم فــي نشــر
وتعميــق القيــم والمبــادئ الصناعيــة االيجابيــة والتــي تتمثــل
فــي مفاهيــم إدارة الوقــت ،الجــودة ،االنتاجيــة ،الكفــاءة،
الفاعليــة ،تقســيم العمــل ،المبــادرة ،االبتــكار.
ثالثــً :أهــم المرتكــزات االســتراتيجية لتمكيــن
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق تنميــة

اقتصاديــة واجتماعيــة وفــق رؤيــة 2030م
يحتــل قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مكانــة
متميــزة ضمــن أولويــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي المملكــة وفــي دول مجلــس التعــاون بصفــة عامــة،
وذلــك كجــزء مــن سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تهدف
إلــى تحقيــق نمــو اقتصــادي واجتماعــي وطنــي وإقليمــي مــن
خــال دعــم ومســاندة تلــك المشــاريع بمــا يخــدم التوجــه
الوطنــي واإلقليمــي التكاملــي لــدول مجلــس التعــاون،
ومــن المأمــول أن تكــون هــذه المشــاريع قاطــرة للتحــول
االقتصــادي والنمــو االجتماعــي المتــوازن الــذي يشــمل
كافــة شــرائح المجتمــع ،وآليــة هامــة تحتــوي هــذا النمــو
المطــرد فــي أعــداد الســكان ،والتدفــق المســتمر للقــدرات
الوطنيــة الشــابة نحــو تحصيــل فــرص عمــل مناســبة.
وعلــى الرغــم إن الســعودية تعتبــر واحــدة مــن أســرع
اقتصــادات العالــم نمــوًا فــي العالــم ،إال إنهــا أظهــرت
مســاهمة منخفضــة نســبيًا فــي قطــاع تلــك المشــروعات
فــي الناتــج المحلــي االجمالــي ومعــدل العمالــة ،وذلــك علــى
الرغــم إنهــا تمتلــك ثانــي أكبــر قطــاع للمشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة بيــن دول مجلــس التعــاون بعــد دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،إذ تبلــغ مســاهمة هــذا القطــاع نحــو
( )%46و( )%33لــكل مــن اإلمــارات والســعودية علــى
التوالــي؛ غيــر إن تلــك المســاهمة تظهــر منخفضــة عنــد
مقارنتهــا بالــدول المتقدمــة صناعيــً ،وتشــير البيانــات إلــى
إنــه علــى الرغــم إن الشــباب الســعودي أثبــت نجاحــه فــي
تنظيــم تلــك المشــاريع إال إن متوســط عمــر المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة بلــغ ســبع ســنوات فقــط ،ويرجــع
الســبب األســاس فــي ذلــك إلــى غيــاب الدعــم المســتهدف
والمخصــص مــن البنــوك ،هــذا باإلضافــة إلــى اإلجــراءات
البيروقراطيــة الطويلــة التــي تعــد العقبــة الرئيســية األخــرى
التــي تواجههــا المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة (بوابــة جــدة االقتصاديــة2015 ،م).
الواقــع الفعلــي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
فــي المملكــة
تشــير البيانــات الوطنيــة إلــى إن هنــاك انخفــاض ملحــوظ
فــي االقبــال علــى تلــك المشــروعات االقتصاديــة الهامــة
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فــي المملكــة علــى الرغــم مــن ارتفــاع جدواهــا وأهميتهــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ســواء فــي تنويــع مصــادر الدخــل
والقاعــدة االقتصاديــة للدولــة وزيــادة مســاهمتها فــي جملــة
االنتــاج المحلــي ،أو فــي خلــق فــرص عمــل واحتــواء للبطالــة
المتناميــة ،ويوضــح الجــدول ( )5-4نســبة مســاهمة العمالة
الســعودية مــن اجمالــي العمالــة فــي بعــض مــن النشــاطات
االقتصاديــة الصناعيــة المختــارة ،وذلــك بنــاء علــى بيانــات
المســح االقتصــادي للعــام 2015م.

المســح االقتصــادي الســنوي للمؤسســات 2015م
● يشــمل المنشــئات العاملــة فــي القطــاع الخــاص والعــام غيــر
الربحــي
● ال يشمل المنشئات العاملة في القطاع الحكومي والخارجي

يتضــح مــن الجــدول ( )5-4انخفــاض عــام فــي نســبة
مســاهمة المواطنيــن فــي جميــع النشــاطات الصناعيــة
الــواردة والتــي لــم تبلــغ حتــى الربــع مــن جملــة العامليــن ألي
منهــا فــي تلــك األنشــطة االقتصاديــة مــن القطــاع الصناعــي،
وهــي نســب تعتبــر دون الطموحــات المســتهدفة مــن
التوجــه نحــو تنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتحقيــق رؤيــة
2030م.

الجــدول ( )5-4نســبة مســاهمة العمالــة الســعودية مــن
اجمالــي العمالــة فــي بعــض مــن نشــاط القطــاع الصناعــي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2015م
الصناعة¬

غذائية

النسبة

23.37

17.74

23.50

18.26

12.03

جلدية

كيميائية

ورق

كهربائية

اصالح وصيانة

23.08

11.76

12.86

تحويلية مختلفة

مطاط ولدائن

المشروبات
16.96

ومــن جهــة أخــرى فإنــه علــى الرغــم مــن أهميــة قطــاع
الصناعــة فــي القيمــة المضافــة لإلنتــاج المحلــي والتقليــل
مــن الــواردات وقيمتهــا االقتصاديــة فــي التنميــة المســتدامة،
فإننــا نجــد إن مشــاركة المواطنيــن فــي تلــك المشــروعات
محــدودة حتــى فــي المنشــئات الكبــرى ،ويوضــح الجــدول
( )6-4انخفــاض نســبة مســاهمة العمالــة الســعودية
فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة ،والــذي تنخفــض كذلــك
نســبة مســاهمته فــي اجمالــي الناتــج المحلــي إلــى ()%11.73
(الهيئــة العامــة لإلحصــاء2015 ،م).

المصــدر :اعتمــد إعــداد الجــدول علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء،

الجدول ( )6-4مؤشرات هامة لواقع المنشئات في الصناعات التحويلية بالمملكة للعام 2015م
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المؤشر¬

منشأة أقل من  5مشتغلين

منشأة من  19-5مشتغل

منشاة من  20مشتغل فأكثر

عدد المنشئات

81.152

17.347

5.532

104.031

النسبة %

78.00

16.67

5.31

100

النفقات

13.877.631

19.753.948

276.826.775

310.458.354

اإليرادات

27.744.278

35.595.131

545.646.909

608.986.318

186.120

146.406

627.116

959.642

جملة
المشتغلين
في الصناعات
التحويلية

22.295

العدد النسبة %

2.32

سعودي

غير
سعودي
163.825
17.07

سعودي
22.037
2.29

غير
سعودي
124.369
12.95

الجملة

سعودي

غير سعودي

سعودي

184.234

442.882

228.566

19.19

46.15

23.81

غير
سعودي
731.076
76.18

المصــدر :اعتمــد إعــداد الجــدول علــى بيانــات وزارة االقتصاد
والتخطيــط ،الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،المســح االقتصــادي
الســنوي للمؤسســات 2015م
● يشــمل المنشــئات العاملــة فــي القطــاع الخــاص والعــام غيــر
الربحــي.
● ال يشــمل المنشــئات العاملــة فــي القطــاع الحكومــي والخارجــي
جملــة المشــتغلين.

يالحــظ مــن بيانــات الجــدول( )6-4انخفــاض النفقــات
التــي تتحملهــا لمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى
الرغــم مــن تضاعــف إيراداتهــا ،كمــا يتضــح انخفــاض كبيــر
فــي نســبة المشــتغلين الســعوديين فــي جميــع مشــاريع
الصناعــات التحويليــة وبمختلــف أحجامهــا ،وذلــك
مقارنــة بالمشــتغلين غيــر الســعوديين ،إذ ال يتعــدى نســبة
المشــتغلين الســعوديين مــن تلــك المشــروعات نســبة
( )%24فــي حيــن يشــكل غيــر الســعوديين نســبة (.)%76

كمــا يالحــظ االنخفــاض الكبيــر للمشــتغلين الســعوديين
فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والــذي يشــكل
فــي مجموعــه نســبة ( )%4.52فقــط مــن جملــة المشــتغلين
فــي جملــة المشــروعات ،فــي حيــن يشــكل غيــر
الســعوديين فــي تلــك المشــروعات نســبة ( )%30.03مــن
المشــتغلين فــي جملــة المشــاريع االقتصاديــة.
وكمــا تنخفــض نســبة المشــتغلين الســعوديين فــي
المشــروعات االقتصاديــة للصناعــات المتحولــة ،فإننــا نجــد
نفــس النتيجــة فــي حجــم المشــاركة فــي كافــة األنشــطة
االقتصاديــة التــي تمثــل الهيــكل االقتصــادي للقطــاع
الخــاص والــذي يعكــس حجــم مســاهمة ذلــك القطــاع فــي
جملــة االنتــاج الوطنــي بمــوارده الماديــة والبشــرية ،ويوضــح
الجــدول ( )7-4حجــم المشــتغلين فــي كافــة األنشــطة
االقتصاديــة فــي المملكــة وتوزيعهــم حســب الجنســية
علــى المشــروعات المختلفــة الحجــم للعــام 2015م.

الجدول ( )7-4حجم المشتغلين في كافة األنشطة االقتصادية في المملكة حسب الجنسية للعام 2015م

منشأة أقل من 5
مشتغلين

منشأة من 19-5
مشتغل

منشأة من  20مشتغل
فأكثر

الجملة

الجملة

حجم
المشتغلين
سعودي

غير سعودي سعودي غير سعودي

سعودي

غير سعودي

سعودي

جملة
غير سعودي
المشتغلين

العدد

414.906

1.381.307

296.141

845.011

891.638

2.194.235

1.602.685

4.420.553

6.023.238

النسبة %

6.88

22.93

4.91

14.02

14.80

36.42

26.60

73.39

100
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المصــدر :اعتمــد إعــداد الجــدول علــى بيانــات وزارة االقتصــاد
والتخطيــط ،الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،المســح االقتصــادي المصــدر:
اعتمــد إعــداد الجــدول علــى بيانــات وزارة االقتصــاد والتخطيــط ،الهيئة
العامــة لإلحصــاء ،المســح االقتصــادي الســنوي للمؤسســات5102م
● يشــمل المنشــئات العاملــة فــي القطــاع الخــاص والعــام غيــر
الربحــي.
● ال يشــمل المنشــئات العاملــة فــي القطــاع الحكومــي والخارجــي
جملــة المشــتغلين.

يالحــظ مــن بيانــات الجــدول( )7-4انخفــاض مســاهمة
المواطنيــن فــي ســوق العمــل الوطنــي للقطــاع الخــاص
الــذي تســتحوذ عليــه العمالــة الوافــدة ،وذلــك يشــمل
كافــة المشــروعات االقتصاديــة علــى اختــاف أحجامهــا،
حيــث تمثــل مســاهمة المواطنيــن االجماليــة فــي كافــة
المشــروعات نســبة ( )%27مــن حجــم المــوارد البشــرية في
ذلــك القطــاع المنتــج ،بينمــا تســتحوذ العمالــة الوافــدة علــى
( )%73مــن المشــتغلين فيــه ،أمــا المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فتصــل نســبة مســاهمة المشــتغلين فيهــا
مــن المواطنيــن ( )%12فقــط مــن جملــة المشــتغلين فــي
المشــروعات المختلفــة الحجــم ،فــي حيــن يســتحوذ
غيــر الســعوديين علــى نســبة ( )%37مــن حجــم المــوارد
البشــرية للمشــتغلين فــي تلــك المشــروعات والتــي تعتبــر
أداة فعالــة المتصــاص العمالــة الوطنيــة ووســيلة اقتصاديــة
فعالــة للحــد مــن البطالــة مــن جهــة واالســتفادة مــن المــوارد
البشــرية الوطنيــة التــي تــم تأهيلهــا بدرجــات ومســتويات
مختلفــة بمــا يحقــق مــردود ايجابــي اقتصاديــا واجتماعيــً.
ويوضــح الشــكل( )4-4توزيــع جملــة المشــتغلين علــى
المشــروعات المختلفــة الحجــم فــي المملكــة.
الشــكل( )4-4توزيــع جملــة المشــتغلين علــى المنشــئات
حســب فئــة حجــم المنشــأة 2016م.

المصــدر :تــم إعــداد الشــكل باالعتمــاد علــى بيانــات الهيئــة العامــة
لإلحصــاء الربــع الثانــي2016 ،م

يتضــح مــن الشــكل ( )4-4ارتفــاع نســبة مــا تضمــه
المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة مــن األيــدي العاملــة
والتــي تشــمل المنشــئات التــي يتــراوح حجــم العاملــون
فيهــا مــن ( )49-4والذيــن تقــدر نســبتهم ()%57.47
بعــدد( )3.553.693مشــتغل مــن جملــة العامليــن
فــي المنشــئات مختلفــة الحجــم مــن (-1أكثــر مــن
500مشــتغل) والبالــغ عددهــم( )6.182.536مشــتغل
للعــام 2016م (الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،الربــع الثانــي،
2016م).
أهــم المرتكــزات االســتراتيجية لتمكيــن المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق تنميــة اقتصاديــة
واجتماعيــة متوازنــة ومســتدامة وفــق رؤيــة 2030م
.لكــي يمكــن لتلــك المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
مــن تحقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة المرجــوة
منهــا ،ال بــد وأن تســتند تلــك المشــروعات إلــى أســس
ومرتكــزات اســتراتيجية تعمــل علــى توجيــه تلــك
المشــاريع نحــو مســارها الصحيــح مــن خــال مــا تضعــه
مــن قوانيــن وتشــريعات ،أو مــا تقدمــه مــن دعــم ومســاندة
ماديــة وفنيــة ومعلوماتيــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر ُبنــى تحتيــة
لشــبكة مــن االرتباطــات والعالقــات مــا بيــن تلك المشــاريع
المنشــأة والمســتحدثة والمشــاريع الكبــرى ،بمــا يؤمــن
اســتمرارية دفــع العجلــة االقتصاديــة وتبــادل المنافــع بيــن
القطاعــات المختلفــة ،ويكــون ذلــك تحــت مظلــة إطــار
مؤسســي رســمي منظــم ومســاند لهــا.
ولعــل مــن أهــم المرتكــزات االســتراتيجية الداعمــة
والمســاندة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
لتمكينهــا مــن تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
المنشــودة هــي:
● إعــادة صياغــة الــدور االقتصــادي للدولــة ،بحيــث تتولــى
الدولــة تنظيــم ووضــع الثوابــت االقتصاديــة واإلداريــة
فــي ظــل الحريــة االقتصاديــة كأحــد متطلبــات اإلصــاح
االقتصــادي ،ويكــون ذلــك مــن خــال تعزيــر دور القطــاع
الخــاص فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،بــد ًال مــن أن
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تســيطر الدولــة علــى الكثيــر مــن القطاعــات االقتصاديــة،
وبذلــك يتحمــل القطــاع الخــاص مســؤوليته االجتماعيــة
فــي التنميــة الوطنيــة فــي إطــار مــن المنافســة الحــرة
والفــرص المتكافئــة وآليــات الســوق العادلــة والمتوازنــة.
● التفعيــل الحقيقــي للهــدف االســتراتيجي مــن التنميــة
االقتصاديــة والمرتبــط بتنويــع مصــادر الدخــل واقعيــً،
وليــس تنظيــرًا وذلــك مــن خــال وضــع آليــات عمــل ُتجســد
مفهــوم تنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال المــوارد المتاحــة،
بمــا يخــدم تغييــر النمــط الســائد للمشــروعات الصغيرة من
التركيــز علــى قطــاع التجــارة والخدمــات والبنــاء والتشــييد،
إلــى مشــاريع تســتهدف مختلــف المــوارد المتاحــة
لتكــون مــوارد منتجــة ومتنوعــة مــن الصناعــات المختلفــة
والمتحولــة بصفــة خاصــة ،ويوضــح الشــكل( )5-4نســبة
مســاهمة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة فــي الناتــج المحلــي االجمالــي مــع دول العالــم
المتقــدم وبعــض مــن دول مجلــس التعاون(بوابــة جــدة
االقتصاديــة2015 ،م).
الشــكل ( )5-4نســبة مســاهمة المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي فــي المملكــة
وبعــض مــن دول العالــم 2015م

ضمــان اعتمــاد المشــروعات الصغيــرة والمتوســطةعلــى العمالــة الوطنيــة بشــكل رئيــس ،وبالتالــي تســاهم
فــي توطيــن الوظائــف والقضــاء علــى البطالــة ،إذ تشــير
البيانــات الوطنيــة لمســح القــوى العاملــة ،والمســح
االقتصــادي للمؤسســات(2015م) بــأن المشــروعات
بمختلــف أحجامهــا تضــم ( )%50مــن القــوى العاملــة
والــذي بلــغ ( 6.023.235مليــون عامــل) مــن (12.164.832
مليــون عامــل) يمثلــون إجمالــي القــوى العاملــة فــي
الدولة(ســعودي +غيــر ســعودي) ،وإن المشــتغلين فــي
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يمثلــون ( )%49مــن
جملــة المشــتغلين فــي المشــاريع بمختلــف أحجامهــا،
ويمثــل المواطنــون الســعوديون نســبة ( )%24مــن جملــة
العامليــن فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وذلــك
بعــدد( )711.047ألــف عامــل ،بينمــا يمثــل غيــر الســعوديين
نســبة ( )%76مــن إجمالــي العمالــة فــي تلــك المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ،وذلــك بعــدد( )2.226.318مليــون
عامــل (الهيئــة العامــة لإلحصــاء2015،م) ويوضــح الشــكل
( )6-4مــدى التفــاوت بيــن المشــتغلين مــن المواطنيــن
وغيــر المواطنيــن فــي المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
للعــام2015م.
الشــكل ( )6-4المشــتغلين فــي المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي القطــاع الخــاص حســب الجنســية للعــام
2015م

المصــدر :تــم إعــداد الجــدول باالعتمــاد علــى بيانــات بوابــة جــدة
االقتصاديــة 2015م.

يتضــح مــن الشــكل( )5-4ارتفــاع نســبة مســاهمة
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي
االجمالــي فــي الــدول المتقدمــة صناعيــً ،فــي حيــن تنخفــض
فــي المملكــة وبعــض مــن دول مجلــس التعــاون ،ولكــي
يمكــن تحقيــق الهــدف االســتراتيجي فــإن ذلــك يتطلــب
توفيــر برامــج مقننــة لــذوي الدخــل المحــدود بمــا يســاهم
فــي رفاهيــة المواطــن بصفــة عامــة.

المصــدر :أعتمــد إعــداد الشــكل عبــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء،
المســح االقتصــادي للمؤسســات 2015م

يتضــح مــن الشــكل المفارقــة الكبيــرة فــي نســبة
المشــتغلين مــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن فــي قطــاع
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،علــى الرغــم إن تلــك
المشــروعات تعتبــر مــن أكثــر النشــاطات االقتصاديــة فــي
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الــدول المتقدمــة التــي تســاهم فــي جملــة االنتــاج المحلــي
لدولهــا.
● توفيــر الدعــم والتدريــب ألصحــاب المشــروعات الصغيرة
والمتوســطة فــي جميــع متطلبــات المشــروع إداريــً وفنيــً
وماليــً ،واالســتفادة مــن القطــاع الخــاص المتميــز فــي
المشــاركة فــي تنميــة وتأهيــل المــوارد البشــرية الوطنيــة
كجــزء مــن مســؤوليته االجتماعيــة ،وتشــير التجــارب
إلــى أهميــة اســتهداف انشــاء التجمعــات الصناعيــة لتلــك
المشــروعات ،لتكــون أكثــر انتاجــً ونجاحــً ،لكونهــا
تشــكل بيئــة مواتيــة لتشــجيع المنافســة واالبتــكار والنمــو
بيــن المشــاريع الصغيــرة (صنــدوق النقــد الدولــي2013 ،م).
● وضــع خطــة طويلــة األجــل واضحــة المنهــج ومحــددة
األهــداف لتنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بمــا
يحقــق تكاملهــا مــن جهــة ،وترابطهــا مــع المشــروعات
الكبــرى مــن جهــة أخــرى ســواء علــى مســتوى الدولــة أو
علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون ،حيــث تشــير التجــارب
الدوليــة الناجحــة فــي المشــروعات الصغيــرة إلــى انــه يجــب
وجــود منهــج واضــح وأهــداف محــددة لتنميــة المشــاريع
الصغيــرة ،ويتضمــن ذلــك العديــد مــن الجوانــب مثــل:
إعــادة تأهيــل الهيــكل التنظيمــي والمؤسســي لــإدارة
العامــة لتلــك المشــروعات وبمــا يتضمــن بيئــة تنظيميــة
قويــة وإدارة للمعرفــة وتوجيــه المشــاريع نحــو تطويــر
منتجاتهــا وخدماتهــا ،وذلــك يتطلــب إجــراء نــوع
مــن التعديــل علــى اســتراتيجيات التنميــة االقتصاديــة
وسياســاتها الســتيعاب قضيــة تنميــة المشــاريع الصغيــرة
ومختلــف الخدمــات واإلجــراءات المطلوبــة لتنميتهــا.
وضــع سياســات تنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
فــي اإلطــار األشــمل الخــاص بالسياســات الصناعيــة
للدولــة ،واالهتمــام فيهــا بالصناعــات التحويليــة الهامــة
التــي تشــكل جانيــً هامــً مــن واردات الدولــة ،بمــا يســاهم
فــي تنويــع القاعــدة االقتصاديــة وزيــادة القيمــة المضافــة
للمنتجــات المحليــة وتحقيــق أكبــر قــدر مــن العوائــد
االقتصاديــة.
العمــل علــى تأســيس آليــة لتبــادل الخبــرات والترابــط
والتشــابك بيــن منظومــة المشــروعات الصغيــرة
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والمتوســطة ،وتشــجيعها علــى االندمــاج لتكــون أكثــر
كفــاءة وتنافســية علــى الصعيــد المحلــي والدولــي،
والعمــل علــى ايجــاد نــوع مــن الترابــط بيــن الهيئــات
والمنظمــات المســؤولة عــن تنميــة المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة الوطنيــة والدوليــة لالســتفادة مــن تجاربهــم
ومعرفتهــم المتقدمــة بذلــك القطــاع (الصنــدوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي2002 ،م؛ األســرج2014 ،م؛
العمــودي2014 ،م).
● تعزيــز دور الصناديــق واألوعيــة الرســمية للتمويــل مــع
تعظيــم دور المصــارف فــي دعــم ذلــك التوجــه الوطنــي،
بحيــث تعمــل علــى تعبئــة المــوارد التمويليــة وتنظيــم
تدفقاتهــا بمرونــة ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة وفقــً لخطــة معينــة تحــدد فيهــا األولويــات
االقتصاديــة مــن جهــة ،وخصائــص واحتياجــات كل
مؤسســة مــن جهــة أخــرى ،إذ يشــير تقريــر بوابــة جــدة
االقتصاديــة(2015م) إلــى إن ( )%92مــن المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة فــي المملكــة تواجــه صعوبــة فــي تأميــن
التمويــل الــازم لمشــاريعها ،والتــي ال تتعــدى نســبة ()%3
مــن اجمالــي القــروض ،فــي حيــن إن تلــك النســبة ترتفــع
فــي الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة (الرويــس2014 ،م؛
بوابــة جــدة االقتصاديــة .)2015 ،ويتضــح مــن الشــكل (-4
 )7متوســط حصــة القــروض للمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي المملكــة وبعــض مــن الــدول العربيــة
ودول مجلــس التعــاون مــن اجمالــي القــروض.
الشــكل ( )7-4متوســط القــروض للمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة مــن اجمالــي القــروض ومقارنتهــا ببعــض مــن
الــدول العربيــة 2015م

المصــدر :تــم إعــداد الشــكل باالعتمــاد علــى بيانــات ،بوابــة جــدة
االقتصاديــة2015 ،م.

يتضــح مــن الشــكل ( )7-4انخفــاض متوســط القــروض
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة وجميــع
دول مجلــس التعــاون مقارنــة بالمغــرب واليمــن ،وفــي
ذلــك الســياق يشــير التقريــر الســنوي لمؤسســة التمويــل
الدوليــة(2013م) إلــى أن مــن التحديــات التنمويــة التــي تواجــه
دول العالــم والــدول الناميــة بشــكل خــاص هــي ،احتياجات
رواد المشــاريع والمســتثمرين ومؤسســات األعمــال إلــى
التمويــل وتوفيــر البنيــة التحتيــة لتلــك المشــاريع وتأهيــل
مهــارات رواد المشــاريع والموظفيــن ،باإلضافــة إلــى تيســير
البيئــة االجرائيــة واالرتقــاء بهــا بمــا يخــدم تلــك المشــاريع،
وتمكنــت المؤسســة مــن تقديــم خدمــات تدريــب وبنــاء
قــدرات لحوالــي ( 350ألــف شــخص) منهــم مزارعــون
ورواد مشــاريع ومديــرو منشــئات صغيــرة ومتوســطة فــي
العــام 2013م ،كمــا ســاهمت فــي العــام 2012م فــي توفيــر
( 2.7مليــون وظيفــة) مــن خــال تقديمهــا لقــروض إلــى
منشــئات صغيــرة ومتوســطة مختلفــة فــي العالــم تقــدر
بنحــو( 265مليــار دوالر).
● تعميــم ونشــر مراكــز خدمــات األعمــال ودعمهــا بمــا
يمكنهــا مــن تقديــم مختلــف وســائل الدعــم الفنــي والمالــي
واإلداري والمعرفــي المتخصــص والمســتدام لكافــة
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ُ
كل حســب احتياجــه
وتخصصــه ،وأن يســتمر الدعــم حتــى مرحلــة النمــو واالنتاج،
مــن خــال تيســير روابــط فــي سلســة الســوق االنتاجيــة
والحصــول علــى جــزء مــن الفــرص التجاريــة ،إذ إن الكثيــر
مــن تلــك المشــروعات تتعثــر امكانــات نموهــا بســبب
انخفــاض مســتوى الجــودة وتدنــي المعاييــر البيئيــة وضعــف
إمكانــات الحصــول علــى التمويــل أو الوصــول إلــى األســواق
األكثــر اتســاعًا وتســويقًا لســلعها (األســرج2013،م؛
اليحيــى2014 ،م).
ويشــير تقريــر الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي
واالجتماعــي(2002م) إلــى أن الكثيــر مــن المنشــئات
الصغيــرة تفشــل فــي البــاد العربيــة بســبب عــدم وجــود
بيئــة اقتصاديــة ومؤسســية داعمــة ومشــجعة لهــا ،بمــا
يحــد مــن انتاجيتهــا ومســتوى مكاســبها ،وذلــك يشــمل
توفيــر البيئــة القانونيــة والتنظيميــة والتمويــل والتدريــب
والدعــم الفنــي واإلداري والنفــاذ إلــى االســواق المحليــة

واألجنبيــة ،وضمــان حصولهــا علــى األصــول الماديــة وزيــادة
قدرتهــا علــى التحكــم بهــا ،وال ســيما األراضــي والميــاه فــي
المناطــق الريفيــة ،ويتضمــن ذلــك توفيــر البنيــة التحتيــة
الالزمــة فــي كافــة المناطــق واألقاليــم المشــجعة لقيــام
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،والحــد مــن تعقيــد
االجــراءات اإلداريــة وتكاليفهــا الالزمــة إلنشــاء المشــروع،
هــذا باإلضافــة إلــى وجــود روابــط وثيقــة بيــن المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ،والكبيــرة.
● االهتمــام بــأن تحقــق تلــك المشــاريع تــوازن فــي هيــكل
النشــاط االنتاجــي ،إذ يعانــي الهيــكل االنتاجــي مــن خلــل
فــي مكــون االقتصــاد الوطنــي ،ويفتقــد إلــى التنــوع المطلــوب
والمشــاركة الفاعلــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
التــي تســتند علــى قاعــدة قويــة فــي االنتــاج ،والتــي ال بــد وأن
ترتبــط انتاجــً بمــا يخــدم الســوق المحلــي والمشــروعات
الكبيــرة مــن الصناعــات فتكــون مغذيــة لهــا ،ويؤكــد تقريــر
بوابــة جــدة االقتصاديــة (2015م) إن مــن العقبــات التــي
تواجــه المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي منطقــة
الشــرق األوســط بصفــة العمــوم؛ افتقــاد تلــك المنتجــات
والخدمــات المقدمــة إلــى االســتدامة ،كمــا يشــير تقريــر
صنــدوق النقــد الدولــي(2013م) إلــى أهميــة توفيــر كافــة
اإلجــراءات الالزمــة والضامنــة الســتمراريتها ،ودعــم كافــة
المؤسســات والجمعيــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال،
ويوضــح الشــكل ( )8-4توزيــع بعــض مــن المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة حســب نــوع النشــاط.
الشــكل ( )8-4توزيــع بعــض المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة فــي المملكــة حســب نــوع النشــاط للعــام
2015م.

المصــدر :الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،المســح االقتصــادي للمؤسســات
2015م.
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ويالحــظ مــن الشــكل( )8-4إن قطــاع «اإلنشــاء
والتجــارة» يســتحوذا علــى نحــو ثالثــة أربــاع نشــاط
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وذلــك بنســبة (،)%73
غيــر إنهمــا ال يســاهما فــي االنتــاج المحلــي االجمالــي ســوى
بنســبة ( )%14وذلــك للعاميــن 2016 ،2015م ،كمــا تنخفــض
نســبة مســاهمة الصناعــات التحويليــة إلــى ( )%12للعاميــن
2016 ،2015م (الهيئــة العامــة لإلحصــاء2016 ،2015 ،م) .كمــا
يتبيــن مــن الشــكل ( )9-4انخفــاض مســاهمة األنشــطة
االقتصاديــة المختلفــة فــي الدولــة فــي جملــة االنتــاج المحلــي،
باســتثناء قطــاع (التعديــن والتحجيــر) والــذي يســاهم
بنســبة ( )%40وذلــك للعاميــن 2016 ،2015م ،وتصــل إلــى
( )%52وإذا مــا تــم إضافــة الصناعــات التحويليــة إلــى ذلــك
القطــاع المعتمــد علــى النفــط بنســبة كبيــرة مــن جملــة
االنتــاج المحلــي للعــام 2016م.
الشــكل( )9-4المســاهمة النســبية لألنشــطة االقتصاديــة
المختلفــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي للعاميــن 2016 ،2015م

المصــدر :تــم إعــداد الشــكل باالعتمــاد علــى بيانــات الهيئــة العامــة
لإلحصــاء ،المســح االقتصــادي للمؤسســات2016 ،2015 ،م.

يتضــح مــن الشــكل ( )9-4ارتفــاع مســاهمة قطــاع النفط
ومــا يتصــل بــه مــن صناعــات إلــى أكثــر مــن النصــف فــي
جملــة الناتــج المحلــي فــي حيــن تنخفــض مســاهمة جميــع
القطاعــات بنســب مختلفــة ،بمــا يشــير إلــى اعتمــاد كبيــر
علــى النفــط وصناعاتــه فــي القاعــدة االقتصاديــة الوطنيــة
لإلنتــاج وأنــه مصــدر التمويــل للميزانيــة وايــرادات الدولــة.
● تطبيــق سياســة اقتصاديــة طموحــة تقــوم علــى إحــال
الــواردات بدايــة ومــن ثــم تصديــر المنتجــات ،بحيــث
تســتهدف تلــك المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
انتــاج مــا يتطلبــه الســوق المحلــي مــن حاجتــه مــن الــواردات
مــع تشــجيع االســتثمار فــي المــوارد المتاحــة وتعظيــم
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المدخــرات المحليــة ،بمــا يعــزز دور القطــاع الخــاص فــي
المشــاركة فــي التنميــة المحليــة والحــد مــن االســتيراد،
وتمهيــدًا لتســاهم فــي إعــادة التصديــر ،فقــد برهنــت بعــض
الــدول علــى إن نشــاط إعــادة التصديــر قــد لعــب دورًا كبيــرًا
فــي تحقيــق نهضتهــا الصناعيــة.
بنــاء وترســيخ ُبنــى تحتيــة قويــة ومدروســة لهيئــة
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة لتقــوم بتقديــم
المشــورة وبرامــج التدريــب والتأهيــل
وعقــد ورش العمــل ألصحــاب المشــروعات القائمــة أو
المشــروعات قيــد التأســيس ،ونشــر برامــج توعيــة بأهميــة
تلــك المشــروعات علــى المســتوى الفــردي واالجتماعــي
بصفــة خاصــة وتأثيرهــا االيجابــي علــى االقتصــاد الوطنــي
بصفــة عامــة ،ويتصــل بذلــك احتــواء الفكــر الرائــد فــي
حاضنــات المشــروعات والــذي ُيبنــي علــى أســاس تطويــر
آليــة تعمــل علــى احتضــان ورعايــة أصحــاب األفــكار
اإلبداعيــة والمشــروعات ذات النمــو العالــي داخــل حيــز
مكانــي محــدد وصغيــر نســبيًا ،ويقــدم خدمــات أساســية
لدعــم المبادريــن ورواد األعمــال مــن أصحــاب األفــكار
الجديــدة وتســهيل البــدء فــي إقامــة المشــروع على أســس
ومعاييــر متطــورة ،كتوفيــر المــوارد الماليــة المناســبة
لطبيعــة هــذه المشــروعات ،بجانــب توفيــر الخدمــات
اإلداريــة األساســية واالستشــارات الفنيــة المتخصصــة
والمســاعدات التســويقية (الخضيــري.)2006 ،
ويصنــف تقريــر منظمــة العمــل العربيــة (2008م) الخدمات
المســاندة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة إلــى نوعين
رئيســين هما:
أ .الخدمــات المســاندة المباشــرة ،وتشــمل خدمــات
التعليــم والتدريــب وتنمية الموارد البشــرية وتســهيالت
التمويــل والقــروض وضمانهــا ،باإلضافــة إلــى الخدمــات
المتعلقــة بالتســويق واالســتيراد والتصديــر ،والخدمــات
االستشــارية والفنيــة ،وخدمــات التشــغيل واإلرشــاد
والتوجيــه.
ب .الخدمــات المســاندة غيــر المباشــرة ،وتشــمل
التشــريعات والسياســات وخدمــات البيانــات
واإلحصــاءات ونظــم المعلومــات ،والدراســات

والبحــوث ،والتنظيمــات والتكتــات المهنيــة للعامليــن
فــي المنشــئات ،والخدمــات والتســهيالت الداعمــة
للمبــادرة واإلبــداع ،والخدمــات اإلعالميــة والترويجيــة،
والخدمــات البيئيــة ،والمواصفــات والمقاييــس،
واالتفاقــات والبروتوكــوالت الثنائيــة والجماعيــة.
● إنشــاء قاعــدة بيانــات واحصــاءات للمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة وطنيــة وخليجيــة ،تمكــن مــن
توفيــر قواعــد بيانــات متخصصــة وبيئــة مناســبة لتبــادل
المعلومــات والتكنولوجيــا والخبــرات فــي ذلــك المجــال مــا
بيــن رواد تلــك األعمــال ،وبمــا يســاهم فــي وضــع سياســات
تخــدم تلــك البيئــة مــن المشــروعات وتســاهم فــي تنميتهــا
وتطويرهــا إلــى جانــب تيســير تســويقها.
الفصل الخامس
الخاتمة

تناولــت الدراســة أهــم المرتكــزات االســتراتيجية لتمكيــن
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن تحقيــق تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة وفــق رؤيــة 2030م ،وحتــى
يمكــن تبيــن أهميــة تلــك المرتكــزات ،كان ال بــد مــن
التعــرض لواقــع ســوق العمــل الوطنــي ومــا يتضمنــه مــن
إشــكاليات مختلفــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تحديــات
لعبــت دورًا هامــً فــي تشــويه ســوق العمــل فــي هيكلــه
المؤسســي وفــي مــوارده البشــرية ،وقــد تضمــن ذلــك
توضيــح واقــع توزيــع القــوة العاملــة مــا بيــن قطاعــات الدولة،
ونســبة مســاهمة المواطنيــن فــي ســوق العمــل الوطنــي
مقارنــة بالعمالــة الوافــدة ،ومــا يتضمنــه ســوق العمــل مــن
إشــكاليات فــي مكونــه البشــري والمهنــي.
وقــد تعرضــت الدراســة تبعــً لذلــك لــدور المنشــئات
الصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة المســتهدفة وفــق رؤيــة 2030م ،وقــد تضمــن
ذلــك التعريــف بماهيــة تلــك المشــروعات وأنواعهــا ومــن
ثــم دورهــا الفعلــي فــي تحقيــق التنميــة المســتهدفة ،وذلــك
بنــاء علــى إبــراز مــدى مســاهمة تلــك المشــروعات فــي
جملــة االنتــاج المحلــي لكثيــر مــن دول العالــم المتقــدم
وألهميتهــا فــي خلــق فــرص عمــل واحتــواء البطالــة
وتحقيــق التنميــة المتوازنــة بيــن مناطــق الدولــة.

وبنــاء علــى مــا تــم توضيحــه لتلــك المشــروعات وأهميتهــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،اســتعرضت الدراســة أهــم
تمكــن تلــك المشــروعات
المرتكــزات االســتراتيجية التــي ُ
مــن تحقيــق الهــدف منهــا ،والــذي تضمــن إبــراز الواقــع
الفعلــي لتلــك المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة ،وذلــك مــن خــال توضيــح حجــم تلك المنشــئات
وطبيعــة نشــاطها االقتصــادي باإلضافة إلى نســبة مســاهمة
قــوة العمــل المواطنــة فيهــا مقارنــة بالعمالــة الوافــدة ،ومــن
ثــم توضيــح أهــم المرتكــزات االســتراتيجية التــي يجــب
يمكــن لتلــك المشــروعات ،أن تحقــق
االســتناد اليهــا حتــى ُ
نقلــة تنمويــة اقتصاديــة واجتماعيــة تنعكــس ايجابــً علــى
الوطــن والمواطنيــن وفــق رؤيــة 2030م.
وتبعــً لموضــوع الدراســة والحاجــة إلــى توضيــح البيانــات
ووصفهــا كميــً؛ تــم اســتخدام األســلوب الوصفــي فــي
اســتعراض البيانــات مــن خــال الجــداول اإلحصائيــة
واألشــكال البيانيــة وتحليلهــا ،كمــا اهتمــت الدراســة
باالعتمــاد علــى أحــدث مصــادر البيانــات المتاحــة
واإلحصــاءات الوطنيــة المعنيــة بمحــاور الدراســة تحقيقــً
ألهدافهــا ولإلجابــة علــى تســاؤالتها ،وبمــا يبــرز واقــع ســوق
العمــل الوطنــي وإشــكالياته وتحدياتــه مــن جهــة ،ودور
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق التنميــة
المتوازنــة مــن خــال مرتكــزات اســتراتيجية تكــون
دعامــة وموجــه لتلــك المشــروعات نحــو المســار الصحيــح
المســتهدف ،فتكــون برنامجــً اقتصاديــً واجتماعيــً يبلــور
رؤيــة 2030م إلــى مشــاريع عمــل فعليــة تســاهم فــي تنويــع
القاعــدة االقتصاديــة مــن جهــة ،وخلــق فــرص عمــل مــن
جهــة أخــرى .وتبعــً لذلــك فقــد توصلــت الدراســة للنتائــج
التاليــة:
 .1يعكــس واقــع ســوق العمــل الوطنــي خل ـ ًا واضحــً فــي
مكونــه التنظيمــي والمؤسســي مــن جهــة ،وفــي مــوارده
البشــرية مــن جهــة أخــرى ،وقــد اتضــح ذلــك فــي التالــي:
مشــاركة المواطنيــن بنســبة ( )%94فــي قــوة العمــل فــي
القطــاع الحكومــي ،بينمــا تنخفــض مشــاركة المواطنيــن
فــي القطــاع الخــاص المنتــج إلــى ( ،)%15كمــا تنخفض نســبة
المشــتغلين مــن المواطنيــن إلــى ( )%43مــن النشــيطين
اقتصاديــً.
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انخفــاض مســاهمة المــرأة فــي جملــة المشــتغلين
وذلــك بنســبة ( )%12مــن جملــة المشــتغلين ،و( )%17مــن
المشــتغلين المواطنيــن.
ترتفــع نســبة المشــتغلين مــن (أمــي – ثانويــة) ليشــكلوا
( )%70مــن جملــة المشــتغلين ،كمــا ترتفــع نســبة
المشــتغلين مــن المواطنيــن إلــى نســبة ( )%57فــي المهــن
الكتابيــة والبيــع والخدمــات ،بينمــا تنخفــض إلــى ()%29و()%5
لالختصاصيــن والفنييــن فــي المجــاالت العلميــة والعمليــات
الصناعيــة والهندســية علــى التوالــي.
 .2تتبلــور أهــم تحديــات ســوق العمــل الوطنــي فــي ارتفــاع
نســبة البطالــة ،ونســبة اإلعالــة االقتصاديــة للمواطنيــن،
حيــث ســجلت نســبة البطالــة بيــن المواطنيــن نســبة ()%12
وترتفــع إلــى ( )%60بيــن الشــباب مــن المواطنيــن ،الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بيــن( )39-25مــن جملــة البطالــة بيــن
المواطنيــن ،كمــا ترتفــع نســبة اإلعالــة بيــن المواطنيــن
إلــى( )276فــردًا ،بمــا يشــير إلــى تحــدي كبيــر يواجــه
المواطنيــن وخاصــة الشــباب منهــم فــي وجــود فــرص
عمــل متاحــة تناســب مؤهالتهــم وقدراتهــم ،ومــا يترتــب
عليــه مــن االنخفــاض فــي المســتوى المعيشــي.
 .3أكــدت الدراســة مــن التجــارب العالميــة علــى أهميــة دور
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق رؤيــة
 2030وذلــك مــن خــال:
قدرتهــا علــى توليــد فــرص عمــل ،والحــد مــن البطالــة ،إذ
توفــر ( )%80-40مــن اجمالــي فــرص العمــل فــي العالــم
وتوظــف مــن ( )%60-50مــن القــوى العاملــة فــي العالــم؛
تســاهم فــي تنويــع الهيــكل االقتصــادي وتوســيع القاعــدة
االنتاجيــة والصناعيــة وزيــادة االنتــاج المحلــي والحــد مــن
الــواردات.
تســاهم فــي االضافــة إلــى االقتصــاد القومــي فــي معالجــة
االختــاالت االقتصاديــة فــي ميــزان المدفوعــات والفجــوة
بيــن االدخــار واالســتثمار ،بمــا يجعلهــا تدخــل دورة االنتــاج
بشــكل أســرع ،فهــي تســاهم بنحــو ( )%46مــن اجمالــي
الناتــج العالمــي؛
تلعــب دورًا هامــً فــي تحقيــق التكامــل االقتصــادي مــع
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المشــروعات الكبــرى لكونهــا مغذيــة لهــا إلــى جانــب
كونهــا منافــذ لهــا؛
تســاهم فــي تحقيــق التنميــة االقليميــة المتوازنــة بســبب
قدرتهــا علــى االنتشــار الجغرافــي وتكويــن مجتمعــات
انتاجيــة فــي المناطــق الثانويــة والنائيــة بمــا يؤثــر علــى
الحــد مــن الهجــرة إلــى المــدن الرئيســة ويحقــق العدالــة
االجتماعيــة فــي توزيــع مكتســبات التنميــة؛
تتميــز بقدرتهــا علــى االبتــكار واســتثمار المــوارد المحليــة
بتكاليــف محــدودة أو مــن خــال التقنيــات البســيطة
والتكنولوجيــا.
 .4تشــير الدراســة إنــه علــى الرغــم إن المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ( 19-1مشــتغل) تمثــل ( )%96.8مــن
اجمالــي عــدد المشــروعات المختلفــة الحجــم والنوعيــة
فــي المملكــة ،فــإن تلــك المشــروعات ال تســاهم فــي
دعــم االقتصــاد الوطنــي فــي جملــة االنتــاج المحلــي أو فــي
تنــوع قاعدتــه االقتصاديــة إال بنســب منخفضــة ،كمــا إنهــا ال
تســتقطب القــوى العاملــة المواطنــة بمــا يتناســب مــع حجــم
تمثيلهــا بيــن المنشــئات االقتصاديــة ،ويتضــح ذلــك فــي:
ال تســاهم فــي الناتــج المحلــي االجمالــي للمملكــة بأكثــر
مــن ( )%33مــن جملــة االنتــاج المحلــي.
ال يمثــل المواطنــون ســوى ( )%24فقــط مــن المشــتغلين في
تلــك المشــروعات (رغــم أنهــا تضــم ( )%49مــن إجمالــي
المشــتغلين فــي المشــاريع بأحجامهــا المختلفــة)؛ بينمــا
يمثــل غيــر الســعوديين نســبة ( )%76مــن إجمالــي العمالــة
فــي تلــك المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
علــى الرغــم أن قطاعــي «اإلنشــاء والتجــارة» يســتحوذا
علــى نحــو ثالثــة أربــاع نشــاط المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة وذلك بنســبة ( )%73من جملة المشــروعات،
فإنهمــا ال يســاهما ســوى بنســبة ( )% 14فــي إجمالــي االنتــاج
المحلــي فــي الدولــة.
تنخفــض نســبة مســاهمة الصناعــات التحويليــة فــي جملــة
االنتــاج المحلــي إلــى ( )%12فقــط علــى الرغــم إنهــا مــن
القطاعــات الهامــة التــي تضيــف إلــى االنتــاج الوطنــي قــوة،
ولهيكلــه االقتصــادي تنوعــً؛

ترتفــع نســبة مســاهمة قطــاع (التعديــن والتحجيــر) إلــى
( )%40للناتــج االجمالــي المحلــي ،وترتفــع إلــى ( )%52.35إذا
مــا تــم إضافــة الصناعــات التحويليــة إليــه للعــام 2016م ،بمــا
يشــير إلــى إن النفــط مــا زال يمثــل القاعــدة االقتصاديــة
الوطنيــة لإلنتــاج وأنــه مصــدر التمويــل للميزانيــة وايــرادات
الدولــة ،وبــه تتأثــر موازنــة الدولــة ونفقاتهــا ومشــاريعها
اإلنمائيــة وغيــره؛
تواجــه ( )%92مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة صعوبــة فــي تأميــن التمويــل الــازم لمشــاريعها.
-5تتبلــور أهــم المرتكــزات االســتراتيجية األساســية
الداعمــة للمنشــئات الصغيــرة والمتوســطة نحــو تحقيــق
أهدافهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتهدفة وفــق رؤيــة
2030م ،فــي:
إعــادة صياغــة الــدور االقتصــادي للدولــة ،بحيــث تتولــى الدولــة
اإلطــار التنظيمــي واإلداري فــي ظــل الحريــة االقتصاديــة؛
التفعيــل الحقيقــي للهــدف االســتراتيجي مــن التنميــة
االقتصاديــة والمرتبــط بتنويــع مصــادر الدخــل واقعيــً،
وليــس تنظيــرا؛
ضمــان اعتمــاد المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى
العمالــة الوطنيــة بشــكل رئيــس ،بمــا يســاهم فــي توطيــن
الوظائــف؛
إعــادة تأهيــل الهيــكل التنظيمــي والمؤسســي لــإدارة
العامــة لتلــك المشــروعات ،وبمــا يتضمــن بيئــة تنظيميــة
قويــة وإدارة للمعرفــة وتوجيــه المشــاريع نحــو تطويــر
منتجاتهــا وخدماتهــا ،ووضــع سياســات تنميــة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة فــي اإلطــار األشــمل الخــاص
بالسياســات الصناعيــة للدولــة؛ وزيــادة القيمــة المضافــة
للمنتجــات المحليــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن العوائــد
االقتصاديــة.
تعزيــز دور الصناديــق واألوعيــة الرســمية للتمويــل مــع
تعظيــم دور المصــارف فــي دعــم ذلــك التوجــه الوطنــي،
بحيــث تعمــل علــى تعبئــة المــوارد التمويليــة وتنظيــم
تدفقاتهــا بمرونــة ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة وفقــً لألولويــات االقتصاديــة؛

التوصيات
● تكليــف هيئــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
المســتحدثة باحتــواء كافــة المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة تحــت مظلتهــا ،وتوفيــر كافــة اآلليــات
واإلجــراءات الداعمــة والمســاندة الســتمرارية أدائهــا
بنجــاح وذلــك يشــمل مــا قبــل التأســيس ومــا بعــده
ومتابعتهــا ،ويشــمل ذلــك توجيــه برامــج االســتثمار
فــي تلــك المشــاريع نحــو األولويــات االقتصاديــة التــي
تضيــف قيمــة اقتصاديــة إلــى االقتصــاد الوطنــي بمــا يدعــم
قوتــه ويثــري تنوعــه ،وبمــا يخــدم قاعــدة االنتــاج الوطنــي
فــي الحــد مــن االســتيراد وزيــادة التصديــر ،إلــى جانــب
األخــذ فــي االعتبــار بــأن تشــكل تلــك المشــروعات مــع
المشــروعات الكبيــرة شــبكة متكاملــة تتبــادل المنافــع
والمصالــح التجاريــة والتســويقية بمــا يســاهم فــي تطويــر
المنشــئات وضمــان اســتمراريتها علــى اختــاف منتجاتهــا،
بمــا يســاهم فــي نمــو اقتصــادي وطنــي شــامل تجنــي ثمــاره
كافــة شــرائح المجتمــع والوطــن.
مراعــاة التكامــل الوثيــق بيــن سياســات وبرامــج تنميــةالمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وبيــن التوجــه العــام
للسياســة االقتصاديــة للدولــة ،حيــث إنــه غيــاب هــذا
التنســيق والتكامــل مــا بيــن السياســات والبرامــج ،يحــول
دون تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن تلــك المشــروعات
فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتهدفة ،كمــا
إنــه يهــدد بعــدم اســتمراريتها وفشــلها لضعــف جدواهــا
االقتصاديــة.
تعزيــز روح الرياديــة وثقافــة العمــل الحــر واالســتقالليةلــدى الشــباب ،وذلــك ابتــداء مــن المراحــل التعليميــة األولــى
وتشــجيع المبــادرات
الشــخصية وتبنيهــا ،ونشــر برامــج تشــجع علــى ريــادة
األعمــال والعمــل الحــر وتوضيــح مردوهــا اإليجابــي ،باإلضافة
إلــى التوســع فــي انشــاء حاضنــات المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ،بمــا يمكــن مــن تطويــر المشــروعات
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر والمتوســطة ،إلــى مشــروعات
أكبــر لتكــون أكثــر كفــاءة وأعلــى مســتوى فــي االنتاجيــة
واألداء.
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● االهتمــام بالدعــم االعالمــي بمختلــف وســائله للترويــج
لمشــروعات ريــادة األعمــال والتحفيــز لهــا مــن خــال إبــراز
وتوضيــح جميــع السياســات واآلليــات واإلجــراءات الوطنية
المتخــذة بهــذا الصــدد والمتاحــة لكافــة شــرائح المواطنين،
وإبــراز مردودهــا االقتصــادي واالجتماعــي وجهــات الدعــم
والمســاندة المتوفــرة لهــا ،والــذي ســينعكس علــى رخــاء
وازدهــار مجتمعــي ووطنــي يلمســه الفــرد والمجتمــع ســواء
فــي خلــق فــرص عمــل وتحســين مســتوى الدخــل ،أو مــن
حيــث أهميتهــا فــي دعــم التنــوع االقتصــادي ومدخــات
االنتــاج المحلــي ،بمــا يشــجع الشــباب علــى اإلقبــال عليهــا
كفــرص عمــل اســتثمارية ممكنــة فــي ظــل إطــار رســمي
منظــم.
المراجع والمصادر

● حــرب ،بيــان (2006م) .دور المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة»
التجربــة الســورية» .مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم
االقتصاديــة والقانونيــة .2 .)22( .كليــة االقتصــاد :جامعــة
د مشــق
● الرويــس ،خالــد بــن نهــار (2014م10-9 ،مــارس) .العالقــة
بيــن الكفالــة والتجــارة المســتترة الكفالــة والتســتر
التجــاري .ورقــة عمــل مقدمــة إلــى الجمعيــة االقتصاديــة
العمانيــة لمؤتمــر سياســات العمــل والتنميــة المســتدامة.
مســقط ،ســلطنة عمــان.

● األســرج ،حســين عبــد المطلــب (2013م) .مســتقبل
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي دول مجلــس
التعــاون .مجلــة التعــاون ،العــدد( )79إبريــل 2013م .الدوحــة:
مركــز الخليــج لسياســات التنميــة.
● األســرج ،حســين عبــد المطلــب (2014م) .إشــكالية
البطالــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي .دراســة
منشــورة .الدوحــة :مركــز الخليــج لسياســات التنميــة.

● ســالم ،أحمــد مبــارك (2014م) .كثافــة العمالــة الوافــدة
فــي دول مجلــس التعــاون وأثرهــا فــي سياســات التوطيــن.
رؤى اســتراتيجية :د.ن.

● األســرج ،حســين عبــد المطلــب (د.ت) .دور المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة فــي تنميــة الصناعــة العربيــة :د.ن.

● صنــدوق النقــد الدولــي (2013م 5 ،أكتوبــر) .إصالحــات
ســوق العمــل لتعزيــز التوظيــف واإلنتاجيــة فــي مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .مــن إعــداد خبــراء صنــدوق
النقــد الدولــي ،االجتمــاع الســنوي لــوزراء الماليــة ومحافظــي
البنــوك المركزيــة .الريــاض :صنــدوق النقــد الدولــي.

األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة(2011م) .تقريــر الواقــع الســكاني 2011م لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .األمانــة المســاعدة
لشــؤون التخطيــط ،إدارة التنميــة البشــرية ،دولــة الكويــت:
المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة.

● الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.
(2002م) .خلــق فــرص لألجيــال القادمــة .تقريــر التنميــة
اإلنســانية العربيــة ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،
المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة ،عمــان ،األردن :الصندوق
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي.

● البنــدي ،عاصــم عبــد النبــي احمــد (د.ت) .المشــروعات
الصغيــرة وأثرهــا فــي التنميــة االقتصاديــة فــي مصــر أنمــوذج:
د.ن.

● العالــي ،حســن (2013م) .نمــط النمــو االقتصــادي فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي .دراســة منشــورة .الدوحــة،
دولــة قطــر :مركــز الجزيــرة للدراســات.

● البنــك الدولــي2013( .م) .مؤسســة التمويــل الدوليــة .قــوة
الشــراكات .التقريــر الســنوي .نيويــورك :البنــك الدولــي.

● العبــاس ،بلقاســم (2012م 8- 7 ،ينايــر) .تقويــم
إســتراتيجيات ســوق العمــل لمواجهــة تحــدي البطالــة
فــي دول الخليــج .ورقــة عمــل مقدمــة للمؤتمــر الخامــس
للجمعيــة االقتصاديــة العمانيــة ،ســوق العمــل والتحــوالت
الديموغرافيــة .مســقط ،ســلطنة عمــان.

● بوابــة جــدة االقتصاديــة2015( .م) .المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي الســعودية يوليــو 2015م :غرفــة جــدة.

226

● جامعــة الــدول العربيــة (2006م) .الهجــرة فــي دول
مجلــس التعــاون ،ديناميــات التحــول والتحديــات التنمويــة.
التقريــر اإلقليمــي لهجــرة العمــل العربيــة .إدارة السياســات
الســكانية والهجــرة .القاهــرة :جامعــة الــدول العربيــة.

● عبيــدات ،ذوقــان ،وعبــد الحــق ،كايــد ،وعــدس ،عبــد
الرحمــن2011( ،م) ،البحــث العلمــي مفهومه-أدواتــه-
أســاليبه( ،ط ،)13.األردن ،دار الفكــر ،عمــان.
● العمــودي ،نبيلــة ســعيد (2014م) .مكانــة الصناعــات
الصغيــرة والمتوســطة فــي اســتراتيجية التنميــة لــدول
مجلــس التعــاون .مجلــة األندلــس للعلــوم االنســانية
واالجتماعيــة .3.)8( .يونيــو 2014م :جامعــة األندلــس
للعلــوم والتقنيــة.
● الفــارس ،عبــد الــرزاق فــارس (2009م 13-12 ،فبرايــر).
االنعكاســات االقتصاديــة واالجتماعيــة للطفــرة النفطيــة
علــى دول مجلــس التعــاون .ورقــة عمــل مقدمــة إلــى اللقــاء
الســنوي ( )30لمنتــدى التنميــة الخليجــي المنعقــد فــي
مملكــة البحريــن :منتــدى التنميــة الخليجــي.
● كابلــي ،وديــع أحمــد (2013م) .إشــكالية البطالــة فــي
الســعودية :األســباب والحلــول .تقاريــر مركــز الجزيــرة
للدراســات .الدوحــة :مركــز الجزيــرة للدراســات.
● مراياتــي ،محمــد (2014م10-9 ،مــارس) .حلــول لقضايــا
ســوق العمــل بالتحــول إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة
وآلياتــه .ورقــة عمــل مقدمــة إلــى المؤتمــر الســابع للجمعيــة
االقتصاديــة العمانيــة ،التنميــة المســتدامة وســوق العمــل،
مســقط.
● مقابلــة ،ايهــاب خالــد (2012م 8-7 ،كانــون الثانــي).
آليــات تفعيــل دور المشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســط فــي الحــد مــن مشــكلة البطالــة :بيئــة األعمــال
وجــودة الوظائف.ورقــة عمــل مقدمــة لمؤتمــر ســوق العمل
والتحــوالت الديموغرافيــة .ســلطنة عمــان .مســقط:
الجامعــة األلمانيــة األردنيــة.
● منظمــة العمــل الدوليــة (2013م) .نظــرة جديــدة إلــى
النمــو االقتصــادي :نحــو مجتمعــات عربيــة منتجــة وشــاملة.
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،المكتــب اإلقليمــي للــدول
العربيــة .بيــروت ،لبنــان :منظمــة العمــل الدوليــة.
● منظمــة العمــل العربيــة (2008م) .موجــز التقريــر العربــي
األول لمنظمــة العمــل العربيــة حــول التشــغيل والبطالــة
فــي الــدول العربيــة نحــو سياســات وآليــات فاعلــة .القاهــرة:
منظمــة العمــل العربيــة.

● النجــار ،أحمــد منيــر (2014م10-9 ،مــارس) .الريعيــة
والتنميــة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
ورقــة عمــل مقدمــة للمؤتمــر الســابع للجمعيــة االقتصاديــة
العمانيــة ،التنميــة المســتدامة وســوق العمــل .مســقط،
ســلطنة عمــان.
● النجــار ،فايــز جمعــة ،والنجــار ،نبيــل جمعــة ،والزعبــي،
ماجــد راضــي2008( ،م) ،أســاليب البحــث العلمــي منظــور
تطبيقــي ،دار الحامــد للنشــر والتوزيــع ،األردن ،عمــان.
● الهيئــة العامــة لإلحصــاء (2015م) .المســح االقتصــادي
الســنوي للمؤسســات .المملكــة العربيــة الســعودية:
الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
● الهيئــة العامــة لإلحصــاء (2015م) .مســح القــوى العاملــة
مــن 2015-2011م .المملكــة العربيــة الســعودية :الهيئــة
العامــة لإلحصــاء.
● الهيئــة العامــة لإلحصــاء (2015م) .المســح االقتصــادي
الســنوي للمؤسســات .المملكــة العربيــة الســعودية:
الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
● الهيئــة العامــة لإلحصــاء (2016م) .المســح االقتصــادي
الســنوي للمؤسســات .الربــع الثانــي .المملكــة العربيــة
الســعودية :الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
● الهيئــة العامــة لإلحصــاء (2016م) .مســح القــوى العاملــة.
الربــع الثالــث .المملكــة العربيــة الســعودية :الهيئــة العامــة
لإلحصــاء
● وزارة االقتصــاد والتخطيــط (2014م) .الكتــاب اإلحصائــي
الســنوي .50 .مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات،
المملكــة العربيــة الســعودية :وزارة االقتصــاد والتخطيــط.
● وزارة االقتصــاد والتخطيــط (2014م) .مســح القــوى
العاملــة 2014م .مصلحــة اإلحصــاءات العامــة والمعلومــات،
المملكــة العربيــة الســعودية :وزارة االقتصــاد والتخطيــط.
● وزارة االقتصــاد والتخطيــط (2015م) .بيانــات ومؤشــرات
إحصائيــة عــن المــوارد البشــرية الخاصــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية للفتــرة 2015-2011م .مســح القــوى العاملــة
(2015-2011م) ،المملكــة العربيــة الســعودية :وزارة
االقتصــاد والتخطيــط.
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● اليحيــى ،خالــد بــن عثمــان (2012م2-1 ،مــارس) .الفجــوة
بيــن تنميــة رأس المــال البشــري واإلصــاح المؤسســي.
ورقــة عمــل مقدمــة فــي منتــدى التنميــة ،33 .السياســات
العامــة والحاجــة لإلصــاح فــي أقطــار مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،الدوحــة ،دولــة قطــر.
● اليحيــى ،خالــد بــن عثمــان (2014م) .رياديــة األعمــال فــي
التنميــة االقتصاديــة ودور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
فــي قضايــا العمــل وتوليــد الوظائــف .جــزء مــن دراســة
إقليميــة فــي الســعودية واإلمــارات واألردن ومصــر .ورقــة
عمــل مقدمــة إلــى المؤتمــر الســابع للجمعيــة االقتصاديــة
العمانيــة ،مســقط ،ســلطنة عمــان.
● اليوســف ،يوســف خليفــة (1994م) .التجــارة الخارجيــة
والتنميــة فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
بيــن الواقــع واآلفــاق .مجلــة العلــوم االجتماعيــة .دراســة
منشــورة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة :د .ن.
المواقع االلكترونية
● بوابــة جــدة االقتصاديــة (2015م) .المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي الســعودية يوليــو 2015م .غرفــة جــدة .تــم
اســترجاعه فــي 12نوفمبــر2016م مــن
http//:www.jeg.org.sa/data/modules/contents/
uploads/infopdf.2858/pdf

● الخضيــري ،عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل (2006م 19 ،يونيــو).
المشــروعات الصغيــرة والتنميــة االقتصاديــة .جريــدة
االقتصاديــة .4634 .تــم اســترجاعه فــي  19نوفمبــر 2016م
مــن
http://www.aleqt.com/2006/06/19/article_5569.
html

● الذيابــي ،ابراهيــم عبــد اهلل (2012م 24 ،فبرايــر) .أهميــة
المنشــئات الصغيــرة والمتوســطة فــي تنميــة االقتصــاد.
جريــدة االقتصاديــة .6710 .تــم اســترجاعه فــي  2ديســمبر
2016م مــن
http://www.aleqt.com/2012/02/24/
article_629697.html
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● الهيئــة العامــة لإلحصــاء (2016م) .إحصــاءات القــوى
العاملــة؛ واحصــاءات المســح االقتصــادي للمؤسســات .تــم
اســترجاعه فــي  22ديســمبر2016م مــن http://www.stats.
10127/gov.sa/ar/node
● مركــز الخليــج لسياســات التنميــة (2016م) .دراســات
مختلفــة .الدوحــة .تــم اســترجاعه فــي  28نوفمبــر 2016م
من
https://www.gulfpolicies.com/
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(البحث العلمي ورؤية  2030المنجز وآفاق المستقبل)

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية
ممث ًال بوحدة البحث العلمي وخدمة المجتمع أنموذجًا

د .منى بنت صالح الرشادة (الباحث الرئيس )

أستاذ النقد واألدب المساعد  -جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
كلية اآلداب – قسم اللغة العربية

د .ضحى عادل بالل (الباحث المساعد )

أستاذ البالغة والنقد المساعد  -جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
كلية اآلداب – قسم اللغة العربية
المقدمة
تهتــم كثيــر مــن ُد َول العالــم بالبحــث العلمــي ،وتخصــص
لــه قســطًا مــن موازناتهــا الســنوية ،وتغــدق علــى جهــود
الباحثيــن فــي شــتى الجامعــات ومراك ـ ِز البحــث مــن تلــك
الموازنــات دعمــا لجهودهــم؛ فض ـ ًا عــن الدعــم المعنــوي
المقــدم للباحثيــن ؛ حيــث أدركــت بــأن وجودهــا و
اســتمرارها وتطورهــا وقوتهــا جميعــا مرهونــة بمــا تنجـــزه
فـــي مجـــال البحــث العلمــي ،كمــا أدركــت بــأن االســتثمار
فــي البحــث العلمــي هــو مــن أكثـــر أنــواع االســتثمار ريعيــة
ونفعيــة  ،إذ يعــد البحــث العلمــي مــن أهــم األدوات لتحقيــق
التنميــة المســتدامة فــي عالمنــا المعاصــر  ،فهــو محاولــة
علميــة منظمــة ُتوظــف مــن خاللــه مناهــج علميــة لتقصــي
مشــكالت المجتمــع  ،وتوصيفهــا  ،واقتــراح الحلــول لهــا،
وعليــه فالبحــث العلمــي يقســم إلــى ثالثــة أقســام البحــوث
األساســية النظريــة ،والبحــوث التطبيقيــة الميدانيــة
والبحــوث التطويريــة ( التطبيــق العلمــي لنتائــج البحــوث
(((
األساســية والتطبيقيــة)
وتعــد الجامعــات مــن أهــم مؤسســات التعليــم العالــي
 .1الهنــدي ،وحيــد بــن أحمــد(  ١٤٢٨ه) .حكيــم البحــوث الممولــة فــي
الجامعــات الســعودية ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة .الســجل
العلمــي لنــدوة التحكيــم العلمــي ،ج  ،١الريــاض  :جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية ،ص 77 - ٥٧

التــي تقــوم بتأهيــل المــوارد البشــرية  ،وجعلهــا قــادرة علــى
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية،
وفــي تأكيــ ٍد لــدور الجامعــة  ،وأهميتهــا فــي مــد مجتمــع
المعرفــة بكفــاءات وطنيــة متمكنــة مــن البحــث العلمــي
نســتطيع القــول :بــأن المجتمعــات لــن تســتطيع مواكبــة
التطــورات الحديثــة التــي تطــرأ فــي ســوق العمــل (((إذا
لــم ترفدهــا الجامعــات بالمخرجــات البحثيــة لمنســوبيها
ل ُتطبــق نتائجهــا و ُتوظــف فــي العمليــات التطويريــة .
ومــن هنــا نؤكــد أن البحــث العلمــي لــم يعــد رفاهيــة
أكاديميــة تمارســها مجموعــة مــن الباحثيــن القابعيــن
فــي أبــراج عاجيــة ((( ،بــل أصبــح مطلبــً رئيســً ومهمــً يؤثــر
تأثيــرًا قويــً فــي تطويــر المجتمعــات اإلنســانية المعاصــرة
علــى اختــاف مواقعهــا فــي ســلم التقــدم الحضــاري
هــذه األهميــة أدركتهــا الجامعــات مبكــرًا ،وال عجــب
مــن ذلــك ،فالجامعــات منــارات فكريــة تزخــر بالخبــرات
والكفــاءات العلميــة ،وهــي قلــب نابــض بالحيــاة المعرفيــة
ألي مجتمــع ،بــل هــي مــن أهــم المراكــز العلميــة التــي تنــاط
بهــا مهمـــة البحـــث العلمــي ،وبخاصــة فــي الجامعــات التــي
الجــودة
تراعــي المعاييــر الدوليــة ألســس االعتمــاد وضبــط َ
 .2عبــد ،فــر يــد مجيــد . ) ٢٠٠٧ ( ،واقــع البحــث العلمــي فــي مؤسســات التعليــم
العالــي فــي العــراق واســتراتيجية تطويــر  .العــراق  ،ص .173
 .3حياتــي  ،صديــق( 2005م) :دور التعليــم العالــي فــي تطويــر البحــث العلمــي،
ورشــة عمــل عــن قضايــا التعليــم فــوق الجامعــي  ،جامعــة الســودان.
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فــي البحــث العلمــي ،باإلضافــة إلــى مهمتهـــا التقليديــة ،
وهــي تزويــد األجيــال بالمهــارات والمعــارف ،وقــد مارســت
الجامعــات هــذا الــدور فــي جميع الــدول التي حققــت التقدم
فــي البحــث العلمــي .ويالحــظ المتتبــع لوظيفــة الجامعــة
تاريخيــً أن هــذه الوظيفــة قــد تبدلــت وتغيــرت وتطــورت
بتطــور المجتمــع والعلــم ،فقــد كانــت مهمــة الجامعــة
عبــر قــرون عديــدة تنحصــر فــي المحافظــة علــى المعــارف،
ونقلهــا مــن جيــل إلــى جيل ،ولم يكن مـــن مهامهـــا البحـــث
العلمـــي بمفهومــه الحديــث ،والــذي يســتهدف نمــو المعرفة
وتطويرهــا ،ولــم تعــرف الجامعــات مثـــل هــذه المهمــة
إال فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر ،إثــر التطــور الهائــل
(((
واالكتـــشافات التـــي شــملت مجــاالت المعرفــة جميعهــا
وقــد ظهــر االهتمــام بالبحــث العلمــي فــي المملكــة بظهــور
الجامعــات الحديثــة قبــل نحــو نصــف قــرن ،غيــر أنــه بعــد
مســيرة كانــت بطيئــة فــي بداياتهــا ،ثــم شــهدت اندفاعــً
كبيــرًا خــال الســنوات العشــر الماضيــة .فقــد تضاعــف
عــدد البحــوث العلميــة المنشــورة فــي الدوريــات العالميــة
عــدة مــ ّرات ،مــن  1400بحــث فقــط فــي عــام 2006م إلــى
ِّ
ويشــكل البحــث
نحــو  9000بحــث فــي عــام 2013م ،
العلمــي واحــدًا مــن أبــرز العناصــر التــي تع ـ ّول عليهــا »رؤيــة
المملكــة  «2030الهادفــة إلــى نقــل االقتصــاد الوطنــي مــن
(((
االعتمــاد علــى النفــط ،والتح ـ ُّول إلــى االقتصــاد المعرفــي.
والرؤيــة((( خطــة طموحــة لمســتقبل أفضــل  ،ولــن تتحقــق
رؤيــة المملكــة  2030إال بتكاتــف جهــود الحكومــة الفاعلــة
والمواطــن المســؤول  ،فالجميــع مســؤول عــن تحقيقهــا ،
والجميــع أمــام تح ـ ٍد صعــب  ،و المرتكــز األســاس للتغلــب
علــى هــذا التحــدي  ،يعتمــد علــى الجامعــات ؛ ألنهــا تمثــل
مجتمعــا محليــا يهتــم بالبحــث عــن الحقيقــة ،وتتمثــل
 .1عبيــدات ،ذوقــان ،وآخــرون 1999م( ،البحــث العلمــي (مفهومــه ،أدواتــه،
أســاليبه) ،دار أســـامة للنـــشر والتوزيــع ،الريــاض ،ص1
 .2مؤشرات البحث العلمي في المملكة – مجلة القافلة
qafilah.com/ar
 .3الرؤيــة :هــي صــورة المســتقبل التــي تقــود المنظمــة إلــى النجــاح ،وتوقعهــا
مــاذا ســتصبح؟ ومــاذا ســتعمل فــي المســتقبل؟  .وبصــورة أخــرى هــي :صــورة
ذهنيــة تتطلــع إليهــا المنظمــة ،وتحــث الخطــى للوصــول إليهــا فــي المســتقبل
عبــر مســيرة طويلــة ،وهــي ال تبــدو حقيقــة اآلن ،بــل ســتصبح حقيقيــة فــي
المســتقبل .الكرخــي ،مجيــد :التخطيــط االســتراتيجي ،عمــان ،األردن ،دار
المناهــج للنشــر والتوزيــع ،1429 ،ص78
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وظائفهــا األساســية فــي التعليــم والبحــث العلمــي ،وخدمــة
المجتمــع الــذي يحيــط بهــا(((  ،وهــذه الوظيفــة تســتدعي
مــن الجامعــات خطــوات وأدوات فاعلــة وغيــر تقليديــة
لتعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي عنــد منســوبيها ؛ بوصفــه
ضــرورة وطنيــة تنــم عــن الــوالء للوطــن  ،واالنخــراط فــي
تحقيــق رؤيتــه المســتقبلية  ،إنهــا تقتضــي تكريــس الجهود
مــن ذوي العالقــة لتحفيــز الباحثيــن ورعايتهــم وتبنــي
إبداعاتهــم فــي مشــروع النهــوض بالوطــن  ،والحــد مــن
تســرب الباحثيــن إلــى خــارج الوطــن تحــت أي مســميات أو
ظــروف  ،فالباحــث ثــروة وطنيــة نصــت على ذلــك رؤية 2030
وانطالقــً مــن هــذه الرؤيــة ،التــي تضــع اإلنســان فــي المقــام
األول بعمليـــة بنـــاء البلـــدان واألوطــان والحضــارات ،والتــي
تعتبــر الثــروة البشــرية فــي أي مجتمــع أفضــل مـــا يملكـــه
(((  ،أعلنــت تحولهــا عــن االقتصــاد النفطــي إلــى االقتصــاد
المعرفــي الــذي يشــكل اإلنســان كيانــه  .فكيــان االقتصــاد
المعرفــي يعتمــد علــى الكــوادر البشــرية والبحــوث العلميــة
واالبتــكارات واالختراعــات والتقنيــة.
وانطالقــً مــن أهميــة تكاتــف الجهــود وتكريســها فــي
تفعيــل عمــاد رؤيــة الوطــن وركيزتــه األساســية  -البحــث
العلمــي _ وضــرورة التعــرف علــى أهــم الجهــود البحثيــة
المبذولــة لكشــف المنجــزات المنبثقــة عــن رؤيــة ،2030
ارتأينــا المشــاركة فــي هــذا البحــث الــذي يهــدف إلــى:
ٱ كشــف المنجــز فــي كليــة اآلداب ،وفــي قســم اللغــة
العربيــة مثــا بوحــدة البحــث العلمــي ،فيمــا يتعلــق بالبحــث
وتحقيــق رؤيــة .2030
ٱ تقديــم الــرؤى حــول آليــات تنفيــذ مبــادرات رؤيــة ()2030
وإجراءاتهــا فــي كليــة اآلداب ،قســم اللغــة العربيــة ممث ـ ًا
بوحــدة البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.
ٱ مناقشــة مواءمــة الخطــط االســتراتيجية لقســم اللغــة
العربيــة ممثــا بوحــدة البحــث العلمــي ،مــع رؤيــة (.)2030
ٱ تحديــد المهــام المنتظــرة كآفــاق تطــور مــن قســم اللغــة
العربيــة فــي تحقيــق رؤيــة (.)2030
 .4أحمــد أبــو ملحــم « أزمــة التعليــم العالــي « وجهــة نظــر تتجــاوز حــدود
األقطــار» الفكــر العربــي ،بيــروت (العــدد1999 )98ص21
 .5الكرخي ،المرجع نفسه .ص.242

واقتضــت طبيعــة الدراســة  ،اســتخدام المنهــج التحليلــي
الوصفــي مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث  ،وذلــك مــن
خــال وصــف المبــادرات التــي أقامتهــا وحــدة البحــث العلمي
فــي قســم اللغــة العربيــة  ،وتوصيــف واقــع البحــث العلمــي
ورؤيــة  2030توصيفــً دقيقــً بواســطة أداة معرفيــة إذ تــم
إعــداد اســتبانات لقيــاس وعــي أفــراد العينة بالبحــث العلمي
ورؤيــة  ،2030واعتمــدت االســتبانات علــى مقيــاس خماســي
أمــام كل فقــرة مــن الفقــرات وتتميــز هــذه الطريقــة بأنهــا
ســهلة التصحيــح  ،ودقيقــة بالوقــت ذاتــه؛ لكونهــا تســمح
بأكبــر تبايــن بيــن اإلجابــات  ،وكذلــك تــم القيــام بتمثيــل
بيانــي لنتائــج اإلجابــات لتوضيــح درجــة االســتجابة لمقاييس
االســتبانة الخمســة  ،وبهــدف تفســير نتائــج االســتبانة التــي
تــم الوصــول إليهــا تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة ألخــذ القيــم اإلحصائيــة الدقيقــة،
إذ تــم االعتمــاد علــى تقســيم المتوســط الحســابي إلــى
خمســة مســتويات لقيــاس درجــة النتيجــة  ،علــى النحــو
اآلتــي:
( ) 1.4-0.5منخفضة جدا
( ) 2.4 -1.5منخفضة
( ) 3.4 -2.5متوسطة
( ) 4.4 – 3.5مرتفعة
(  ) 5 – 4.5مرتفعة جدًا

وبلــغ عــدد أفــراد العينــة فــي االســتبانات كلهــا ( )99فــردًا
موزعيــن علــى النحــو اآلتــي:

النوع

أعضاء
هيئة
التدريس
في قسم
اللغة
العربية

أستاذات
طالبات الثالث
طالبات المدرسة
الثانوي /
الثامنة
قسم
المدرسة الثامنة
اللغة والعشرون
والعشرون
العربية بالدمام
بالدمام (الثانوية)
(الثانوية)

العدد

22

30

19

30

النسبة
المئوية للعدد
الكلي

%74

%50

%76

 %35من طالبات
الثالث ثانوي

واســتدعت طبيعــة البحــث إدراج صــور توضيحيــة لمــا تــم
إنجــازه ؛ ولعــدم إثقــال البحــث  ،أدرج بارتبــاط تشــعبي،
بلــون أزرق مســطر ،وقــد تــم إلحاقــه فــي ملــف بصيغــة . pdf
البحث العلمي ،وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل:
تعــد جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن الفيصــل ( الدمــام ســابقا)
واحــدة مــن أكثــر المؤسســات األكاديمية اهتمامــً بالبحث
العلمــي  ،وقــد حظيــت ومنــذ نشــأتها برعايــة َم َلكيــة
خاصــة ،شــكلت لهــا حافــزًا كبيــرًا أســهم بانطالقتهــا فــي
ّ
كل المياديــن المعرفيــة ، ،فقــد تبــوأت مكانــة ســامقة بيــن
نظيراتهــا مــن الجامعــات الســعودية ،تتميــز بوفــرة رصيدهــا
مــن الباحثيــن المتميزيــن فــي االختصاصــات كافــة  ،ممــا
شـ ّ
ـكل لهــا رصيــدًا فــي األبحــاث المنشــورة فــي المجــات
المحليــة المرموقــة و اإلقليميــة والعالميــة  ،إذ أصبحــت
ومنــذ انطالقــة رؤيــة  2030تنافــس نظيراتهــا بالتقــدم
العلمــي القائــم علــى البحــث العلمــي  ،وبتفعيــل محــاور
رؤيــة . 2030
إذ تهتــم جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل بدعــم
االبتــكار ،واإلبــداع ،وبتمييــز أعضــاء هيئــة التدريــس،
والباحثيــن مــن طــاب الدراســات العليــا ،والمرحلــة
الجامعيــة؛ مــن خــال دعــم مراكــز األبحــاث ،وتمويــل
النشــاطات البحثيــة ؛ للتحــول إلــى االقتصــاد المعرفــي وفــق
رؤيــة  ،2030مــن هنــا تســعى جاهـ ً
ـدة إلــى خلــق بيئــة بحثيــة
تنافســية بهــدف تحفيــز وتشــجيع حركــة البحــث العلمــي
 ،والنهــوض بــه مــن خــال تســخير اإلمكانيــات والقــدرات
المحليــة والعالميــة الســتثمار العقــول البشــرية  -،فالعنصر
البشــري ومــا يمتلكــه مــن طاقــات مــن أهــم عوامــل التنميــة
إذ أنــه ال يقــل أهميــة عــن رأس المــال المــادي  ،وهــذا مــا
(((
أكدتــه دراســات عديــدة فــي الــدول المتقدمــة صناعيــا
وتحــث الجامعــة منســوبيها علــى أهميــة الخــروج بنتــاج
علمــي متوافــق مــع أخالقيــات البحــث العلمــي ،وقابـ ٍـل للنشــر
فــي المجــات العلميــة المحكمــة ذات الســمعة العالميــة،
كمــا تشــجيع التعــاون البحثــي المشــترك مــع هيئــات
البحــث العلمــي العالميــة؛ مــن أجــل تحقيــق محــاور الرؤيــة.
 .1شــماس ،ســالم مســتهيل ،دراســات فــي علــم النفــس والصحــة النفســية،
رؤيــة معاصـــرة ،دار الكتـــب  3الجامعيــة الحديثــة ،شــبين الكــوم 2003،ص.2
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وقــد وجهــت الجامعــة اهتمامهــا إلــى اكســاب الطلبــة
مهــارات البحــث العلمــي والعمــل علــى إتقــان أســاليبه
(((
لتمكينهــم فــي رفــد الفكــر اإلنســاني بمعــارف جديــدة.
وتأكيــدًا لرؤيــة الجامعــة بــأن يحظــى البحــث العلمــي
باهتمــام عضــو هيئــة التدريــس  ،وجهــت لكافــة فروعهــا
بضــرورة أن يتقــدم كل عضــو هيئــة تدريــس ببحــث واحــد
علــى األقــل كل عــام فــي المجــات العلميــة المحكمــة
التــي اعتمدهــا المجلــس العلمــي  ،كمــا أكــدت علــى
ضــرورة االلتــزام األدبــي واألخالقــي والمهنــي فــي تجييــر
األبحــاث واإلنتــاج العلمــي باســم الجامعــة ؛ وحتــى تكــون
الجامعــة بــارزة فــي مجــال البحــث العلمــي واالكتشــاف
والدراســات االستشــارية لخلــق ثقافــة الفكــر الفضولــي،
وريــادة األعمــال واالبتــكار لصالــح الجامعــة ومجتمعهــا،
والمنطقــة الشــرقية وعلــى البشــرية كافــة ،و إيمانــا منهــا
بأهميــة مشــاركة المؤسســات التعليميــة واإلدارات
التابعــة لهــا فــي تفعيــل رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 2030فــي كافــة أنشــطتها؛ تــم تدشــين عــام  2017عــام
البحــث العلمــي واالبتــكارات .
البحث العلمي وكلية اآلداب:
اســتجابت كليــة اآلداب لرســالة الجامعــة ،وإيمانــا منهــا
بأهميــة المشــاركة الفاعلــة فــي تحقيــق رؤيــة 2030
مــن خــال توجيــه كافــة برامجهــا لالتســاق مــع رســالة
الجامعــة فــي تفعيــل البحــث العلمــي وفــق رؤيــة 2030
أطلقــت إدارة الدراســات العليــا ،والبحــث العلمــي بكليــة
اآلداب يــوم الثالثــاء الموافــق 1438/2/8هـــ ،وخــال انعقاد
منتــدى الدراســات العليــا ،والبحــث العلمــي لكليــة اآلداب
األول .
(مشروع الدراسات العليا والبحث العلمي وتحقيق
رؤية المملكة )2030
تحت شعار (مستعدون للمستقبل بهوية جديدة)

وقــد وضــع هــذا المشــروع فــي إطــار مــدروس بطريقــة
علميــة لتنفيــذ متطلبــات الرؤيــة وبرامجهــا المحوريــة التــي
 .1مصــدق جميــل الحبيــب ،التعليــم والتنميــة االقتصاديــة ،بغــداد  ،جامعــة
بغــداد  ،981ص.15
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تنســجم مــع األنشــطة العلميــة لكليــة اآلداب وتخصصاتها
المختلفــة .واعتمــاد هــذا اإلطــار كمرجــع لقياس مؤشــرات
أداء هــذه المهمــة فــي األقســام التعليميــة والــوكاالت
المســاندة.
ويتمثــل الهــدف الرئيــس للمشــروع فــي وضــع خطــة عمــل
ألنشــطة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي بكليــة اآلداب
يمكــن مــن خاللهــا المشــاركة بشــكل فعــال فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030وتتحــدد األهــداف
الفرعيــة منــه فــي اآلتــي:
ٱ توجيــه برامــج الدراســات العليــا بالشــكل الــذي ينســجم
مــع رؤيــة المملكــة  ،٢٠٣٠ويحقــق أهدافهــا.
ٱ إعــادة النظــر فــي األولويــات البحثيــة ألقســام الكليــة
المختلفــة لتكــون منبثقــة مــن تطلعــات الرؤيــة وتوجيــه
الرســائل العلميــة والبحــوث لخدمــة القضايــا المطروحة
فيهــا.
ٱ توجيــه األنشــطة العلميــة بالكليــة لتتــاءم مــع الرؤيــة
وبرنامــج التحــول الوطنــي  ٢٠٢٠المنبثــق منهــا.
ٱ التواصــل مــع لجــان تفعيــل الرؤيــة وإيصــال نتائــج الــدورات
والبحــوث فــي حينها.
ٱ يشــارك فــي إنجــاز المشــروع وكاالت وأقســام الكليــة
المختلفــة ..
وتنفيذ هذا المشروع مر بعدة مراحل :
المرحلة األولى :

.1إعــداد خطــة المشــروع  ،ووضــع آليــة العمــل مــن قبــل
اللجــان العلميــة البحثيــة .
 .2تحديــد األهــداف االســتراتيجية لألقســام  ،واألولويــات
البحثيــة المنبثقــة عــن الرؤيــة.
 .3تحديد المبادرات العلمية والبحثية  ،واإلعالن عنها .
المرحلة الثانية :

 .1وضــع خطــة لــكل مبــادرة  ،مــع وضــع جــدول زمنــي
للتنفيــذ .
 .2متابعة التنفيذ.
 .3المراجعة والتدقيق .

وقــد تــم اإلعــان عــن الخطــط االســتراتيجية الخمســية
لألقســام التعلميــة التابعــة لكليــة اآلداب يــوم األحــد -20
1438-6هـــ.

خدمــة لغــة القــرآن الكريــم ،بإعــداد كفــاءات متميــزة
فــي علــوم اللغــة العربيــة ،مــع االعتــزاز بالهويــة ،ومواكبــة
مســتجدات العصــر ،فرســالة القســم تتمثــل فــي تأهيــل
منســوباته علميــً وفكريــً مــن أجــل خدمــة لغتهــم
ووطنهــم ومــن خــال تكويــن معرفــي شــامل لتخصصــات
اللغــة العربيــة  ،يمكــن تطبيقــه فــي مجــاالت البحــث
العلمــي ،وتزويدهــم بالمهــارات اإلدراكيــة والتواصليــة
الالزمــة لالطــاع علــى الثقافــات األخــرى  ،بعــد التســلح
بتراثنــا وحضارتنــا  ،وثوابتنــا الوطنيــة .
ويأتــي بعــد ذلــك بلــورة هــذه الرســالة فــي مجموعــة
مــن األهــداف ،وهــي:
 .1تعميــق االنتمــاء للغــة القــرآن الكريــم ،واالعتــزاز
بالتواصــل بالفصحــى تحريــرا ومحادثــة.

وقــد اتخــذت كليــة اآلداب الطالــب شــريكا اســتراتيجيا لهــا
فــي تحقيــق الرؤيــة ،واســتكماال لسلســة المبــادرات لكليــة
اآلداب أطلقــت مبــادرة (إســفار) ،وقــد جــاء طــرح المبــادرة
إدراكا ألهميــة توظيــف البحــث العلمــي فــي معالجــة كثيــر
مــن القضايــا المجتمعيــة ،واالســتجابة لهــا  ،وستشــارك
طالبــات الكليــة فــي المجــال البحثــي  ،مــن خــال تشــكيل
مجموعــات بحثيــة يشــرف عليهــا أعضــاء هيئــة التدريــس
وطالبــات الدراســات العليــا  ،وفــق ضوابــط معينــة  ،وبرامــج
بحثيــة محــددة يمتــد نفعهــا إلــى البيئــة المحليــة بشــكل
خــاص  ،إذ تهتــم بمعالجــة مشــكالت المجتمــع وتقتــرح
حلــو ًال مســتخلصة مــن األبحــاث لعــاج تلــك المجتمعــات ،
بهــدف تحســين األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئية
بشــكل عــام  ،وبمــا ينســجم مــع متطلبــات رؤيــة المملكــة
 2030وبرامجهــا .

 .6اإلســهام فــي تفعيــل االتصــال المعرفي والتبــادل الثقافي
عبــر شــراكات أكاديميــة و مجتمعية.

وقــد حــرص قســم اللغــة العربيــة ممثــا فــي (وحــدة البحــث
العلمــي وخدمــة المجتمــع) ألن يكــون لــه دور إيجابــي فــي
المشــاركة الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف المشــروع.

 .7مــد الجســور بيــن الفكــر التراثــي والدراســات المعاصــرة
فــي علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن خــال البرامــج و
األنشــطة و اللقــاءات العلميــة.

البحــث العلمــي فــي قســم اللغــة العربيــة ممثــا بـــ (وحــدة
البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع):

إذ شــكل البحــث العلمــي أولويــة فــي أهــداف القســم ،ألنــه
يعــد أحــد أهــم المؤسســات المنــوط بهــا رفــد مجتمــع
المعرفــة بكــوادر بشــرية مؤهلــة ترتقــي بالوطــن ،وتســهم
فــي رفاهيتــه فــي تقدمــه وتطــوره  ،وازدهــاره  ،وتعــزز ثقافته،
وتنمــي اقتصــاده ؛ فاالقتصــاد المعرفــي الــذي نواتــه أفــراد
متطلــب اســتثمار وطنــي مــن أجــل مســتقبل
المجتمــع
ُ
أفضــل.

ســنعرض هنــا اإلطــار العــام لمشــروعنا البحثــي فــي (وحــدة
البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع)  -قســم اللغــة العربيــة
 منجــزا ومســتقب ًال ،وأول مــا نبــدأ بــه رســالة القســم ،والتــينصــت علــى:

 .2تحقيــق معاييــر الجــودة فــي برنامجــي البكالوريــوس
والدراســات العليــا وتطويرهمــا بمــا يبــرز خصوصيــة
اللغــة العربيــة ويحافــظ علــى هويتهــا.
تأهيــل الكفــاءات المتخصصــة فــي علــوم اللغــة العربيــة
ِ .3
علميــً ،ومهاريــً وبحثيــً.
 .4اســتثمار التقنيــة الحديثــة وتطويــع ،وســائلها فــي تعليــم
اللغــة العربيــة.
 .5تشــجيع حركــة البحــث العلمــي فــي مجــاالت اللغــة
العربيــة.
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ووفقــً لمــا ســبق يمكــن طــرح الســؤال اآلتــي :ماهــي
االجــراءات التــي ا ُتخــذت منذ إعالن الرؤية فــي ،2016/4/25
والتــي تــم بموجبهــا تفعيــل البحــث العلمــي فــي ضــوء رؤيــة
 ،2030وهــذا مــا ســيجيب عليــه البحــث.
أوال  -إنشــاء (وحــدة البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع)
بتاريــخ 1438-1-15هـــ- .بعــد أن كانــت لجنــة البحــث
العلمــي وخدمــة المجتمــع  -لتكــون حاضنــة لــكل مــا
يخــص البحــث العلمــي مــن قواعــد البيانــات ،والوثــاق
واألدلــة الخاصــة باالعتمــاد وفعاليــات النشــاط البحثــي
بمــا يتســق مــع السياســات واللوائــح بالجامعــة والخطــط
االســتراتيجية ذات العالقــة  ،وتفعيــل الحــراك البحثــي بيــن
منســوبي القســم أســتاذات وطالبــات.
وحددت مهام الوحدة باآلتي:
ُ

 .١إعداد الخطة البحثية للقسم  ،ومتابعة تنفيذها.
 .٢دراسة قاعدة النتاج العلمي لألعضاء وتقييمها.
 .٣مراجعــة قوائــم المجــات العلميــة ذات التصنيــف العالــي
وحــث األعضــاء علــى النشــر فيهــا.
 .٤إجــراء التقييــم الســنوي بهــدف دعــم حركــة البحــث
العلمــي والرفــع بالتوصيــات لمجلــس القســم.
 .٥دراســة الطلبــات المقدمــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
(البحــوث المدعومــة ،االتصــال العلمــي ،التفــرغ العلمــي،
الشــراكات البحثيــة) وتقييــم جــودة األبحــاث ومطابقتهــا
للوائــح والسياســات والرفــع لمجلــس القســم.

تزويــد الطلبــة بالمعرفــة عــن طريــق التعليــم والتدريــس،
وإنمــا الــدور األساســي الــذي اســتجد هــو اإلســهام فــي
تفعيــل رؤيــة  2030عبــر القيــام بــدور أساســي فــي البحــث
العلمــي فــي مختلــف مياديــن المعرفــة اإلنســانية ؛ إيمانــا
بــأن اإلنســان هــو المســتهدف األول فــي الرؤيــة  ،هــو الثــروة
الحقيقيــة التــي تعــول عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية
 ،ومــن أجــل التشــخيص الدقيــق لرؤيــة األعضــاء حــول
البحــث العلمــي ورؤيــة  ، 2030قامــت وحــدة البحــث العلمــي
بإعــداد اســتبانة تضمنــت خمســة محــاور هــي:
المحور األول :يتعلق بالبحث العلمي ورؤية .2030

المحــور الثانــي :يتضمــن المعلومــات المتعلقــة بالباحــث
(عضــو هيئــة التدريــس).
المحور الثالث :يتعلق بالهدف من البحث.

المحور الرابعُ :يعنى بمعوقات البحث.

المحور الخامس :األبحاث المشتركة.
وســنعرض بالترتيــب تمثيــ ًا بيانيــً لنتائجهــا ؛ وســنقوم
بتحليــل النتائــج وتفســيرها  ،وتقديــم المقترحــات فــي ضــوء
تلــك النتائــج .
المحور األول :البحث العلمي ورؤية :2030

 .٦اقتــراح البرامــج والملتقيــات والزيــارات التــي تدعــم
حركــة البحــث العلمــي بالقســم وتذلــل عقباتــه ،وترفــع
مــن مســتوى الوعــي بقضايــاه المتجــددة.
 .2وضــع خطــة تنفيذيــة للوحــدة ،وهــي علــى النحــو
التالــي:
أو ًال .تشــخيص الواقــع الراهــن للبحــث العلمــي عنــد
األعضــاء فــي قســم اللغــة العربيــة  ،ورؤيتهــم حــول
ســبل تفعيلــه فــي إطــار محــاور الرؤيــة الثــاث ( المجتمــع
الحيوي-االقتصــاد المزدهــر – وطــن طمــوح)  ،فالبــدء بعضــو
هيئــة التدريــس مهــم جــدًا  ،ألن مهمتــه لــم تعــد تقتصر على
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م

الفقرات

1

البحوث اإلنسانية
تؤدي دورًا مهمًا في
تحقيق رؤية .2030

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
4.27

0.74

النتيجة
مرتفعة

البحث العلمي وفق
رؤية  2030صمام أمان
القتصادنا ومجتمعنا؛
2
ألنه يسهم في تحقيق
التنمية المستدامة عبر
اقتصاد معرفي.

4.59

رؤية  2030متطلب
وطني ،وضرورة ملحة
تعبر عن طموحاتنا
جميعًا في إقامة
المجتمع الحيوي،
واالقتصاد المزدهر ،
والوطن الطموح .

4.86

تقويم األداء المستمر،
والتنافسية البحثية
 4من أهم سبل تفعيل
رؤية  2030في البحث
العلمي.

4.27

3

0.65

مرتفعة
جدًا

علــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة واالنتمــاء  ،و االعتــزاز بــاإلرث
الثقافــي  ،وتعزيــز المواطنــة المســؤولة ؛ وبالتالــي ضــرورة
ربــط البحــث العلمــي باحتياجــات المجتمــع لتحقيــق
التنميــة المســتدامة فــي بيئــة تنافســية جاذبــة  ،وبمعيــار
دقيــق يقــوم علــى حوكمــة األبحــاث مــن أجــل تعزيــز
ثقافــة األداء والشــفافية.
المحور الثاني :الباحث (عضو هيئة التدريس)

0.34

0.80

مرتفعة
جدًا

مرتفعة
معلومات تتعلق بالباحث المتوسط االنحراف
م
الحسابي المعياري
(عضو هيئة التدريس)

نحتاج هيئة وطنية
تقوم بحوكمة
مسارات البحث
 5العلمي في المملكة
العربية السعودية
ودعمه ،وتطبيق نتائجه
النظرية .

4.36

0.77

مرتفعة

التقييم الكلي

4.47

0.72

مرتفعة

1

جــدول ( ) 1يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
للمحــور األول .

يبيــن الجــدول الســابق أن مســتوى وعــي أفــراد العينــة
بأهميــة البحــث العلمــي وفــق رؤيــة  2030كان بالتقييــم
الكلــي مرتفعــً  ،إذ بلــغ المتوســط الحســابي ككل ()4.47
واالنحــراف المعيــاري ( ، )0.72وجــاء الحكــم علــى مــدى
اتســاق البحــث العلمــي ورؤيــة  2030فــي الفقــرات رقــم
( )3+2+1بالمســتوى األعلــى  ،وبدرجــة مرتفــع جــدًا  ،وهــذه
النتيجــة تــدل علــى وعــي أفــراد العينــة بأهميــة البحــوث
اإلنســانية فــي تحقيــق محــاور الرؤيــة ؛ لكونهــا تؤكــد

وضعت خطة
استراتيجية للبحث،
وأولويات بحثية ألتزم
بتنفيذها.

أحرص على
 2المشاركة في
المؤتمرات العلمية .

النتيجة

3.90

1.23

مرتفعة

2.81

1.15

متوسطة

تعد سنوات الخبرة
 3الطويلة حافزًا للبحث
العلمي.

3.63

أحرص على مناقشة
مستجدات البحث
العلمي في مجال
4
تخصصي مع أعضاء
هيئة التدريس في
القسم.

4.18

1.26

0.77

مرتفعة

مرتفعة
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أعرف برامج االنتحال
5
العلمي .

4.09

0.99

مرتفعة

التقييم الكلي

3.72

1.20

مرتفعة

جــدول ( )2يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
للمحــور الثانــي.

بالرجــوع إلــى التحليــل االحصائــي للجــدول الســابق نجــد
أن النتائــج الكليــة المتحققــة ضمــن هــذا المحــور نالــت
درجــة (مرتفــع )  ،إذ كان المتوســط الحســابي ككل
( )3.72واالنحــراف المعيــاري ( ، )1.20وهــي نتيجــة مرضيــة ،
إال أن الفقــرة رقــم ( )2نالــت أدنــى درجــة فــي التقييــم  ،إذ
جــاء المتوســط الحســابي ( ) 2.81واالنحــراف المعيــاري
( )1.15وحصلــت هــذه الفقــرة علــى أعلــى درجــة مــن (ال
أوافــق)  ،إذ يمثــل الــوزن النســبي لهــذا المعــوق ( ، ) %41
ويعــزى الســبب إلــى عــدم مســاهمة الجامعــة فــي تحمــل
نفقــات حضــور المؤتمــرات  ،وكذلــك المعوقــات اإلداريــة
التــي قــد تحــول دون الحصــول علــى الموافقــة لحضــور عضــو
هيئــة التدريــس للمؤتمــرات فــي الوقــت المناســب  ،واألهــم
أن نظــام الترقيــة ال يعتــد إال ببحــث واحــد مقــدم فــي
مؤتمــر ؛ ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي تلــك المعوقــات؛
ألن العــزوف عــن حضــور المؤتمــرات ينعكــس ســلبًا
علــى مكانــة الجامعــة وحضورهــا المهــم فــي المحافــل
األكاديميــة اإلقليميــة والعالميــة؛ كــون المؤتمــرات
تمثــل مراكــز إشــعاع فكــري وحضــاري ،وكذلــك عــدم
مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي المؤتمــرات يحجــب
عنهــم فرصــة حــوار الثقافــات و تقبــل اآلخــر ،واالطــاع
علــى المســتجدات فــي مجــال التخصــص.
المحور الثالث :الهدف من البحث:

م

هدفي من البحث
العلمي هو:

1

التجاوب مع
الحراك البحثي في
الجامعة  ،وتدشين
جامعة اإلمام بن
فيصل عام 2017م
عام البحث العلمي
واالبتكارات.

2

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

4.45

0.65

النتيجة

مرتفعة

مساعدة قسمي
للحصول على
القسم المتميز
بحثيا لهذا العام.

4.40

0.71

مرتفعة

3

زيادة التعمق في
مجال التخصص.

4.31

0.71

مرتفعة

4

االستجابة لمعايير
تقييم عضو هيئة
التدريس المتضمن
جزء من الدرجة
على إجراء
البحوث.

4.09

0.73

مرتفعة

5

تقديم خدمات
مجتمعية.

4.05

0.73

مرتفعة

6

الحصول على
مكانة اجتماعية
مرموقة.

3

1.16

7

الحرص على
الترقية.

4.45

0.98

مرتفعة

التقييم الكلي

4.11

0.97

مرتفعة

متوسطة

جــدول ( ) 3يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
للمحــور الثالــث.

بالنظــر إلــى المتوســطات الحســابية فــي الجــدول رقــم ()4
نجــد أن الفقرتيــن ( )7+1حصلتــا علــى القيمــة االحصائيــة
نفســها وهــي ،)4.54( :غيــر أن االنحــراف المعيــاري اختلــف
برجحــان الفقــرة (، )7إذا جــاء ( ، )0.98وبــوزن مئــوي ()%73
لخيــار (أوافــق بشــدة)  ،وتالهــا فــي المرتبــة الفقــرة ()1
بانحــراف معيــاري (  ، )0.65وبــوزن مئــوي ( )%55لخيــار
أوافــق بشــدة  ،وبالمقابــل حصــل الســؤال رقــم ( )6علــى
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أدنــى متوســط حســابي إذ بلــغ ( )3وانحــراف معيــاري()1.16
 ،وتــدل هــذه النســبة علــى ارتفــاع شــعور االنتمــاء إلــى
المؤسســة التعليميــة التــي ينتســب إليهــا أفــراد العينــة ،
دون اعتبــار المكانــة االجتماعيــة أولويــة عنــد عضــو هيئــة
التدريــس ألنهــا هــدف ذاتــي ذو صبغــة شــخصية  ،أمــا
الترقيــة وإن كانــت توحــي بأنهــا هــدف شــخصي إال أنهــا
تحقــق تميــزًا للجامعــة والقســم معــً بحصــول منســوبيهما
علــى درجــات علميــة عاليــة.
المحور الرابع  :معوقات البحث العلمي:

م

معوقات البحث هي:

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النتيجة

1

معوقات مادية.

3.13

1.45

متوسطة

2

ممارسة العديد من
األعمال اإلدارية.

4

1.08

مرتفعة

3

عدم تفرغ عضو هيئة
التدريس .

4.27

0.80

مرتفعة

4

عدم توفر مستلزمات
البحث العلمي من
مصادر ومراجع .

3.27

1.42

متوسطة

5

عدم توفر منافذ نشر
معتمدة .

3.18

1.58

متوسطة

التقييم الكلي

3.57

1.38

مرتفعة

جــدول( )4يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
للمحــور الرابــع.

يبيــن الجــدول( )4أن مســتوى المعوقــات جــاء مرتفعــً،
فقــد بلــغ المتوســط الحســابي الكلــي ( )3.57واالنحــراف
المعيــاري (  ، )1.38وجــاء معوقــا عــدم التفــرغ  ،وممارســة
األعمــال اإلداريــة فــي المرتبــة األولــى بأعلــى متوســط
حســابي لــأول بلــغ ( )4.27بينمــا جــاء المعــوق اآلخــر
بالمرتبــة التاليــة فــي المتوســط الحســابي إذ بلــغ ( ، )4وهــذه
النتيجــة تبــدو حقيقيــة و واقعيــة  ،و توضــح دقــة أعضاء هيئة
التدريــس فــي ترتيــب المعوقــات حســب تأثيرهــا وأولوياتهــا
وانطالقــً مــن المصلحــة العامــة  ،فالمعوقــات الماديــة رغــم
أهميتهــا لــم تكــن أولويــة لــدى أفــراد العينــة  ،بــل األهــم
هــو معانــاة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي إجــراء البحــوث
وكتابتهــا فــي ظــل العــبء التدريســي الــذي قــد يصــل
إلــى (16ســاعة )  ،والتكليــف بالعمــل فــي لجــان القســم
العلميــة واإلداريــة  ،والتــي قــد تتجــاوز الثــاث لجــان  ،وهــذا
يشــكل عائقــً مهمــً فــي وجــه تحقيــق التقــدم واالســتمرار
لمســيرة البحــث العلمــي فــي إطارها الصحيــح  ،وألن البحث
العلمــي مرهــون بفاعليــة تلــك الكفــاءات العلميــة  ،يجــب
المبــادرة الســريعة لتوفيــر المنــاخ األكاديمــي الــذي يســهم
فــي دفــع عجلــة البحــث العلمــي فــي االتجــاه المحــدد،
وتذليــل معوقاتــه كافــة لتفعيــل رؤيــة  2030فــي االعتمــاد
علــى االقتصــاد المعرفــي المرتكــز علــى البحــث العلمــي،
والتطويــر القائــم علــى االختراعــات واالبتــكارات.
المحور الخامس :األبحاث المشتركة:
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م

أشجع البحوث
المشتركة مع:

أحد الزمالء في مجال
1
التخصص الدقيق.

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

النتيجة

3

1.18

متوسطة

2

التخصصات
اإلنسانية المختلفة.

3.27

1.09

متوسطة

3

طالبات الدراسات
العليا.

3.04

1.26

متوسطة

4

مع طالبات
البكالوريس.

2.40

1.52

مخفضة

التقييم العام

3.02

1.33

متوسطة

جــدول ( )5يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
للمحــور الخامــس.

جــاءت نتائــج هــذا المحــور علــى خــاف المحــاور الســابقة،
إذ نــال التقييــم الكلــي لتأييــد األبحــاث المشــتركة
درجة(متوســط)  ،بمتوســط حســابي( )3.02وانحــراف
معيــاري( ،)1.33ونالــت ثــاث فقــرات نســبة متوســط
كنتيجــة للتقييــم  ،بينمــا حصلــت الفقــرة ( )4درجــة
منخفضــة بأدنــى متوســط حســابي( )2.40وانحــراف
معيــاري( ، )1.52وبالنظــر إلــى التمثيــل البيانــي نجــد أن
اإلجابــات ذات المســتوى العالــي تراوحــت بيــن (ال أوافــق
بشــدة) للفقــرة ( )4و(ال أوافــق) لباقــي الفقــرات ،وتــرد
الباحثتــان ســبب رفــض األبحــاث المشــتركة إلــى
الحــرص علــى الترقيــة فالالئحــة تعــد البحــث المشــترك
مــع أعضــاء هيئــة التدريــس بنصــف نقطــة  ،وال تعتــد
باألبحــاث المشــتركة مــع طلبــة البكالوريــوس ،وطلبــة
الدراســات العليــا ،فض ـ ًا عــن عــدم توافــر منافــذ نشــر مــن
قبــل الجامعــة تتبنــى نشــر األبحــاث المشــتركة مــع طلبــة
البكالوريــوس ،وهــذا العــزوف عــن األبحــاث المشــتركة
يعــد عائقــً مــن عوائــق تفعيــل رؤيــة 2030التــي تنــص علــى
التحــول إلــى االقتصــاد المعرفــي والتوجــه إلــى ضــرورة إعــداد
كــوادر وطنيــة مؤمنــة بأهميــة البحــث وقــادرة علــى إنجــازه
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كيفــً ونوعــً الكمــً فقــط  ،وهــذا التوجــه يســتدعى حـ ًا من
الجهــات المختصــة يربــط بيــن التدريــس والبحــث العلمــي
ويوجههمــا لرفــع نســبة اإلنتــاج البحثــي الوطنــي  ،والتوجــه
إلــى عقــد شــراكات ذكيــة بيــن األســاتذة أنفســهم ،
وبينهــم وبيــن الطلبــة  ،وتعزيــز ثقافــة األبحــاث المشــتركة
بعقــد مؤتمــر فصلــي تعــرض فيــه األبحــاث المشــتركة
ويمنــح فيهــا الفائــزون تحفيــزات ماديــة ومعنويــة.
ثانيــً .تــم إعــداد خطــة بحثيــة للقاعــات البحثيــة
بالقســم تمحــورت حــول:
 .١ورشــة عمــل بعنــوان :اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي
البحــث العلمــي.
 .٢عــرض األولويــات البحثيــة لــكل لجنــة علميــة متخصصــة
فــي القســم ،ومــن ثــم عــرض التجــارب البحثيــة العلميــة
المتميــزة (مؤتمــر – بحــث منشــور -جــاري العمــل بــه –
فكــرة جديــدة تناقــش قضايــا الســاعة) كل فــي تخصصــه
ومناقشــة نتائجهــا مــع األعضــاء فــي كافــة التخصصــات.
 .٣محاضــرة تعريفيــة بأثــر المنهــج العلمــي فــي ضبــط
البحــث العلمــي وفــق رؤيــة .2030
 .٤ورش عمــل حــول آليــة التســجيل فــي مواقــع النشــر
العالميــة
(- )scopus-web of science google skooler

وقد تمحورت أهداف هذه الخطة البحثية حول:
صقــل المهــارات البحثيــة عنــد طالبــات الدراســات العليــا
بهــدف تحســين المخرجــات البحثيــة وصناعــة المعرفــة.
تقديــم فرصــة مهمــة لطلبــة الدراســات العليا الستكشــاف
أفــكار بحثيــة جديــدة ،والتواصــل المباشــر مــع أصحــاب
تلــك الفكــر.
إيجــاد بيئــة إيجابيــة بيــن أعضــاء الهيئــة التدريســية
وطالبــات الدراســات العليــا فــي القســم عبــر الحــوار
والمداخــات بهــدف الوصــول إلــى شــركات بحثيــة فــي
التخصصــات المختلفــة.
إفــادة طالبــات الدراســات العليــا ،وطالبــات البكالوريــوس
معرفيــً ،ومهاريــً بخبــرات بحثيــة مســتخلصة مــن كافــة
التخصصــات.

إذكاء التنافســية الخالقــة بيــن التخصصــات المختلفــة فــي
القســم.
اإلفــادة مــن نتائــج األبحــاث التــي تــم عرضهــا ،وإمكانيــة
الرفــع بهــا كتوصيــات ألبحــاث مســتقبلية.
ثالثــً -تــم إطــاق يــوم الملصقــات البحثيــة بتاريــخ
1438-3-14هـــ ،برعايــة عميــدة كليــة اآلداب وبمشــاركة
غــراس البحــث العلمــي – طالبــات البكالوريــوس -الالتــي
قدمــن لهــذا النشــاط وهدفــت هــذه المبــادرة العلميــة إلــى:
مواكبــة توجهــات الحــراك البحثــي وفــق رؤيــة  2030فــي
جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل.
نشــر ثقافــة البحــث العلمــي لــدى الطالبــات باعتبــاره أولويــة
وطنيــة ملحــة لعمليــة التطويــر.
تعزيــز التنافســية اإليجابيــة بيــن منســوبي القســم:
أعضــاء هيئــة تدريــس وطالبــات دراســات عليــا وطالبــات
بكالوريــوس فــي مجــال البحــث العلمــي بوصفــه أحــد
األعمــدة األساســية لتحقيــق رؤيــة .2030
تعريــف الطالبــات بأســس البحــث العلمــي وبمعاييــره عــن
طريــق الملصقــات التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل القائميــن
على هذه المبادرة.
وعرضــت اللوحــات فــي ممــر  - 61الــدور الثانــي -قســم
اللغــة العربيــة وتضمنــت:
أقــوال خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز التــي تحــث أبنــاء الوطــن علــى تعلــم اللغــة
العربيــة وتعليمهــا بوصفهــا لغــة ديننــا ورمــز هويتنــا وهمــا
مصــدر تميزنــا ،وكذلــك أقــوال تحــض علــى تخصيــص
كراســي البحــث العلمــي فــي الجامعــات كونهــا تشــكل
الدافــع الرئيــس للعمليــة التنمويــة التــي تســهم إســهامًا
مباشــرًا فــي تطويــر أبحــاث الكليــات بالتوافــق مــع رؤيــة
.2030
عــرض ملخصــات أبحــاث منســوبات القســم  ،ومنســوبيه:
أعضــاء هيئــة التدريــس  ،وطالبــات الدراســات العليــا
وطالبــات البكالوريــوس منــذ عــام  1435هـــ حتــى 1437هـــ.
باإلضافــة إلــى أبحــاث طالبــات البكالوريــوس الالتــي

أبحاثهــن قيــد اإلنجــاز.
أقــوال ومعلومــات حــول البحــث العلمــي ومؤشــراته فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
ٱ لوحة تعريفية بالبحث العلمي وبمراحله.
ٱ لوحة توضيحية لمعايير الجودة في البحث العلمي.
ٱ لوحــة تضمنــت أهــم مجــاالت البحــث العلمــي و أخالقياته،
ومعاييــر اختيــار البحــث  ،وأهــم أخطــاء البحــث العلمــي
وأغراضــه.
ٱ لوحة قواعد البيانات العربية في جامعة الدمام.
ٱ لوحــة تضمــن أهــم مصــادر البحــث العلمــي لتخصــص
اللغــة العربيــة.
ٱ لوحــة تضمنــت وقفــة منســوبي القســم مــن  :أســتاذات
وأســاتذة وطالبــات دراســات عليــا وبكالوريــوس عنــد
أهميــة البحــث العلمــي  ،وكيفيــة ربــط البحــث العلمــي
بخطــط التنميــة المســتدامة  ،وأهم مقترحات المنســوبين
حــول آليــة تفعيــل البحــث العلمــي ضمــن محــاور رؤيــة .2030
رابعــً -ملتقــى بعنــوان (تعزيــز انتشــار اللغــة العربيــة)
نفــذ بتاريــخ 1438/8/21هـــ ضمــن فعاليــات االحتفــاء
باللغــة العربيــة فــي يومهــا العالمــي ،وهــدف هــذا الملتقــى
العلمــي إلــى التأكيــد علــى ضــرورة االهتمــام باللغــة العربيــة
وشــرح ســبل انتشــارها ،بوصفهــا هويــة وطنيــة يتحقــق
مــن خاللهــا العمــق العربــي واإلســامي للمملكــة العربيــة
الســعودية ،والــذي يعــد أهــم الركائــز االســتراتيجية لرؤيــة
 2030فاللغــة العربيــة تمثــل قيمــة لــدى اإلنســان العربــي
والمســلم  ،كونهــا رمــز الهويــة واالنتمــاء للوطــن والديــن .
وتــم فــي الملتقــى تقديــم أوراق عمــل اســتعرضت رؤى
المشــاركين وتوصياتهــم بترســيخها داخليــً ،وتعزيــز
انتشــارها خارجيــً ،وقــد حــظ المؤتمــر بحضــور كبيــر جــدا
مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا ،مــن المتخصصيــن ومــن
معلمــات وطالبــات التعليــم العــام ،واألوراق المقدمــة هــي:
ٱ قــراءة فــي تاريــخ حركــة اللغــة العربيــة وانتشــارها
قدمتهــا د .ليلــى رضــوان بالشــراكة مــع الطالبــة نــوف
الهاجــري.
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ٱ اللغــة العربيــة فــي كتابــات أدبــاء األلفيــة الثالثــة قدمهــا
األســتاذ مصطفــى الضبــع.
ٱ عالقــة اللغــة العربيــة بالهويــة قدمتهــا الدكتــورة منــى
صالــح الرشــادة بالشــراكة مــع الطالبتيــن موضــي الســبيعي،
وخلــود المــري نشــأة اللغــة العربيــة وانتشــارها وتطورهــا
قدمهــا الدكتــور محمــود عكاشــة.
ٱ ظاهــرة الثبــات فــي اللغــة العربيــة قدمهــا األســتاذ هانــىء
الفرنوانــي.
خامســً  -نشــاط مقــرر بحــث فــي البالغــة – المســتوى
الســابع:
تــم تفعيــل الحــراك البحثــي بيــن طالبــات البكالوريــوس
إنجــازًا وتحكيمــً فــي النشــاط المنهجــي لمقــرر (بحــث فــي
البالغــة) وعنــوان النشــاط (البحــث العلمــي بيــن نقطتيــن)،
وهــو عمــل علمــي منظــم يعــرض خاللــه بعــض ملخصــات
أبحــاث الطالبــات ،ويهــدف إلــى دعــم منســوبات القســم
فــي كل خطــوة مــن أعمالهــن البحثيــة ،ومســاعدتهن
علــى تحمــل المســؤولية وأخــذ زمــام المبــادرة ،إذ قمــن
بتقييــم أبحــاث بعضهــن وفــق ضوابــط منهجيــة ،وبحضــور
أعضــاء قســم اللغــة العربيــة ســعيًا إلــى الشــفافية التــي
تعــد أهــم ركائــز الوطــن الطمــوح.
وقــد عــززت هــذه المبــادرة العلميــة فــي قســم اللغــة
العربيــة نشــر ثقافــة البحــث العلمــي بيــن الطالبــات أمــ ًا
فــي إعــداد جيــل عالــي الثقافــة ،يتميــز بتعليــم أكاديمــي
ثــري بالمعــارف والمهــارات اإلدراكيــة ،وتنميــة مهــارات
التفكيــر اإلبداعــي الناقــد لــدى الطالبــات وإكســابهن العديد
مــن المهــارات التــي تســاعدهن علــى تحقيــق أهدافهــن
بطريقــة علميــة.
سادســً  -تــم إطــاق فعاليــات البحــث العلمــي
ورؤيــة  2030بتاريــخ 1438-6-1.هـــ .ومــن أهــداف هــذه
المبــادرة العلميــة:
التعريف بالبحث العلمي وبرؤية .2030
تعزيز ثقافة البحث العلمي عند الطالبات.
توضيــح اتســاق رؤيــة  2030والبحــث العلمــي اتســاقًا تامــً؛
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ممــا يجعــل البحــث العلمــي أولويــة رئيســة فــي رؤيــة .2030
توضيــح مفهــوم االقتصــاد المعرفــي ،وبيــان أثــره فــي تفعيــل
رؤية.2030
وتضمنت المبادرة:
 .١معــرض تعريفــي بالرؤيــة وبالبحــث العلمــي يحــوي
لوحــات عــدة هــي:
لوحة تعريف بالرؤية وبمحاورها الثالثة .
لوحة المجتمع الحيوي.
لوحة االقتصاد المزدهر.
لوحة وطن طموح.
لوحة ركائز الرؤية.
لوحة نعتز بثروتنا :تراثنا ومجتمعنا .
لوحة البحث العلمي ورؤية .2030
لوحــة البحــث العلمــي وجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن
فيصــل.
لوحة تعريفية باالنتحال العلمي ومواقع كشفه.
وقفــة لمنســوبي القســم مــع محــاور الرؤيــة والموضوعــات
المقترحــة التــي تنضــوي تحتهــا.
ب .ورشــة عمــل لطالبــات قســم اللغــة العربيــة،
تــم التعريــف بالرؤيــة وبمحاورهــا وبالبحــث العلمــي ،وبعــد
االنتهــاء مــن الورشــة تــم توزيــع اســتبانة -إعــداد وحــدة
البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع -علــى الطالبــات حــول
البحــث العلمــي ورؤيــة  2030؛بهــدف الوقــوف علــى نقــاط
القــوة والضعــف عنــد الطالبــات؛ لتعزيــز نقــاط القــوة،
ومعالجــة مكامــن الضعــف وتالفيهــا فــي الــورش القادمــة
التــي ســتعقد فــي وحــدة البحــث العلمــي ضمــن خطتــه
االســتراتيجية.
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1

أدرك مفهوم رؤية 2030

4.4

0.95

مرتفعة

2

أعرف محاور الرؤية معرفة
تامة

4.63

0.54

مرتفعة
جدًا

3

يحقق البحث العلمي وفق
رؤية  2030السيادة الوطنية
باقتصاد معرفي.

4.66

0.47

مرتفعة
جدًا

4

رؤية  2030متطلب وطني
 ،وضرورة ملحة تعبر عن
طموحاتنا جميعًا في إقامة
المجتمع الحيوي ،واالقتصاد
المزدهر  ،والوطن الطموح .

4.66

0.47

مرتفعة
جدًا

5

تقويم األداء المستمر
والتنافسية البحثية من أهم
سبل تفعيل رؤية 2030

4.4

0.75

مرتفعة

6

البحث العلمي مرتبط برؤية
 2030ألنه المؤشر األهم
على تطور المجتمعات
وتقدمها الفكري
والحضاري

4.1

1.01

مرتفعة

7

ُألِم بأسس البحث العلمي

3.9

1.3

مرتفعة

8

أعرف برامج االنتحال ،
وأطبقه في أبحاثي.

1.44

1.49

منخفضة
جدًا

9

أدخل باستمرار على
شبكة المعلومات إلنجاز
أبحاثي وزيادة تحصيلي
الثقافي

4.56

10

11

0.71

مرتفعة
جدًا

ترتبط جودة المنظومات
البحثية باألمانة العلمية
 ،والعمل بروح الفريق
ارتباطًا وثيقًا.

4.53

0.71

مرتفعة
جدًا

أطمح للمشاركة في
مؤتمرات علمية .

4.43

0.91

مرتفعة

أحتاج مزيدًا من ورش
العمل  ،والدورات تدريبية
 12عن سبل تنمية مهارات
البحث العلمي وتفعيل رؤية
. 2030

4.53

0.71

مرتفعة
جدًا

13

يوجد معوقات للبحث
العلمي.

3.86

1.23

مرتفعة

التقييم الكلي

4.2

1.77

مرتفعة

جــدول ( )6يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
لمســتوى إلمــام طالبــات قســم اللغــة العربيــة برؤيــة  2030والبحــث
العلمــي.

ُتظهــر النتائــج المتحققــة ضمــن هــذه االســتبانة أن مســتوى
الوعــي بالبحــث العلمــي ورؤيــة  2030نــال درجــة مرتفعــً
جــدًا فــي التقييــم الكلــي  ،إذ بلــغ المتوســط الحســابي
(  )4.2واالنحــراف المعيــاري (  ، )1.77وتعــزو الباحثتــان
الســبب إلــى المعــرض التعريفــي بالبحــث العلمــي ورؤيــة
 2030الــذي ســبق الورشــة  ،والــذي قامــت غــراس البحــث
العلمــي بالتعريــف بــه  ،والــذي تــم وضــع مخرجــات متوقعــة
منــه  ،تــم قياســها مــن خــال االســتبانة بوصفهــا مؤشــرًا
علــى التقييــم  ،ولقيــاس النتائــج تــم اســتخراج المتوســط
الحســابي واالنحــراف المعيــاري لــكل الفقــرات كل علــى
حــدة  ،حيــث تراوحــت درجــات المتوســط الحســابي بيــن
( ، )4.66- 3.6واالنحــراف المعيــاري بيــن()1.49-0.47
وعنــد ترتيــب العبــارات وتصنيفهــا مــن األهــم للمهــم
بحســب نتائــج حســاب درجــة الوعــي بالرؤيــة واتســاقها
مــع البحــث العلمــي مــن واقــع نتيجــة الحكــم كمــا هــو
موضــح بالجــدول أعــاه  ،فــإن النتيجــة األعلى قيمة بالنســبة
للمتوســط الحســابي كانــت للفقــرات المرتبــة علــى النحــو
اآلتــي (  ، )2،1،4،3وأمــا مــا يتعلــق بالمخرجــات البحثيــة
ألفــراد العينــة والتــي تضمنتهــا الفقــرات ( )9-8-7فقــد
بيــن الجــدول حصــول الفقــرة ( )7علــى نتيجــة (مرتفعــة)
بمتوســط حســابي ( )3.9وبانحــراف معيــاري( )1.3عكــس
الفقــرة (  )8التــي حصلــت علــى نتيجة(منخفضــة جــدًا)
وبمتوســط حســابي ( )1.44وبانحــراف معيــاري(، )1.49
وهــذا مؤشــر قــوي لحاجــة أفــراد العينــة دورات تدريبيــة
تعنــى ببرامــج االنتحــال العلمــي اتســاقًا مــع رؤيــة  2030التــي
ركــزت علــى تعزيــز ثقافــة األداء والمســاءلة و الحوكمــة.
ســابعًا -وضمــن مشــروع تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة
لجامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل (الدمــام ســابقًا)
تــم إطــاق مبــادرة (دروع التنميــة المســتدامة ) وعنهــا
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انبثقــت مبــادرة (صلــة) بتاريــخ 1438-5-29هـــ  ،استشــارة
تخصصيــة بحثيــة مجانيــة مبــادرة صلــة أطلقهــا قســم
اللغــة العربيــة ممثــل بوحــدة البحــث العلمــي استشــعارًا
مــن منســوبي القســم بالمســؤولية الوطنيــة تجــاه
مجتمعهــم القريــب والبعيــد  ،واإلســهام فــي توظيــف
تخصصــات اللغــة العربيــة  ،والبحــث العلمــي لدعــم البرامــج
التطبيقيــة والخدمــة المجتمعيــة  ،للتأكيــد علــى مكانــة
اللغــة العربيــة كضمــان للهويــة الوطنيــة ووعــاء حيــوي
للعلــوم والمعــارف  ،وإثــراء الحــراك البحثــي بهــدف نهضــة
المجتمــع وتطويــره ودعــم االقتصــاد المعرفــي.
ثامنــً -وضمــن المبــادرات العلميــة لوحــدة البحــث العلمــي
فــي قســم اللغــة العربيــة تــم عقد ورشــتي عمل ألســتاذات
التعليــم العــام فــي المدرســة الثامنــة والعشــرون ،ولطالبات
الثالــث ثانــوي /علمــي فــي المدرســة نفســها ،بتاريــخ -24:
1438-5هـــ ،وهــي بعنــوان (البحــث العلمــي ورؤيــة )2030
قدمتهــا رئيســة وحــدة البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع،
د .منــى صالــح الرشــادة ،وعضــو مكتــب البحــث العلمــي
وخدمــة المجتمــع د .ضحــى عــادل بــال

ٱ تحديــد مفهــوم البحــث العلمــي ،ومعاييــره الجيــدة،
وصفــات الباحــث الجيــد.
ٱ معرفــة محــاور رؤيــة  ، 2030وأهميتهــا فــي تقــدم المجتمع
ورقيــه الحضــاري مــن خــال تفعيــل البحــث العلمي.
وتــم عمــل اســتبانات قبليــة واســتبانات بعديــة للطالبــات
ولألســتاذات فــي المدرســة للوقــوف علــى مؤشــرات دقيقــة
عــن تحقــق أهــداف الورشــة ومخرجاتهــا ،وقــد تــم تحليــل
نتائــج االســتبانات لتوضيــح الفــروق بيــن االســتبانتين القبلية
والبعديــة.
التمثيل البياني لالستبانتين:

ومن أهداف هذه الورشة:
ٱ التأكيــد عــل دور منســوبي الجامعــة بنشــر ثقافــة البحــث
العلمــي ورؤيــة 2030فــي المجتمــع.
ٱ توضيــح مفهــوم االقتصــاد المعرفــي ،وأهميتــه فــي تفعيــل
رؤيــة .2030
ويتوقــع مــن الطالبــات بعــد تنفيــذ الورشــة أن يكــن قــادرات
على:
تحليــل النتائــج وتفســيرها:
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االستبانة القبلية

م

الفقرات

1

أدرك مفهوم رؤية . 2030

3

2

أعرف معرفة تامة محاور رؤية .2030

2.7

االستبانة البعدية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النتيجة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النتيجة

1

متوسطة

4.63

0.70

مرتفعة جدًا

1.06

متوسطة

4.6

0.55

مرتفعة جدًا

3

رؤية  2030متطلب وطني  ,وضرورة ملحة تعبر عن
طموحاتنا جميعًا في إقامة المجتمع الحيوي ,واالقتصاد
المزدهر  ,والوطن الطموح .

3.8

1.13

مرتفعة

4.86

0.42

مرتفعة جدًا

4

البحث العلمي مرتبط برؤية 2030؛ ألنه المؤشر األهم
على تطور المجتمعات ورقيها الفكري والحضاري .

3.8

1.13

مرتفعة

4.73

0.51

مرتفعة جدًا

5

أعرف ماهية البحث العلمي معرفة جيدة.

3.1

0.94

متوسطة

4.56

0.55

مرتفعة جدًا

6

ُألِم بأسس البحث العلمي .

3.1

0.94

متوسطة

4.46

0.61

مرتفعة جدًا

7

أمارس البحث العلمي السليم في إتمام ما يطلب مني
إنجازه من واجبات .

3.2

1.04

متوسطة

4.6

0.92

مرتفعة جدًا

8

ألتزم بأخالقيات البحث العلمي في االستدالل والتوثيق
لما أقوم بنقله.

3.63

1.16

مرتفعة

4.53

0.61

مرتفعة جدًا

9

أستفيد من البحوث العلمية المنشورة على الشبكة
العنكبوتية في المقررات التي أدرسها.

4.3

1.004

مرتفعة

4.5

0.71

مرتفعة جدًا

2.63

1.27

متوسطة

2.96

1.51

متوسطة

3.9

1.32

مرتفعة

3.76

1.42

مرتفعة

12

أطمح للمشاركة في مؤتمرات علمية .

4.66

0.47

مرتفعة جدًا

4.4

0.95

متوسطة

13

أحتاج مزيدًا من ورش العمل  ,والدورات تدريبية عن
سبل تنمية مهارات البحث العلمي وتفعيل رؤية . 2030

4.43

0.76

مرتفعة

4.66

0.64

مرتفعة جدًا

14

يوجد معوقات للبحث العلمي.

3.8

0.90

مرتفعة

3.7

1.06

متوسطة

15

مكتبة المدرسة مزودة بخدمات تقنية
المعلومات(انترنيت).

2.53

1.40

متوسطة

2.8

1.44

متوسطة

16

مكتبة المدرسة مزودة بمراجع ودوريات حديثة  ،وغنية
مناسبة لمستوى تحصيلي العملي.

2.43

1.35

متوسطة

2.73

1.31

متوسطة

17

تنظم المدرسة التي أنتمي إليها أنشطة علمية ذات
طابع بحثي.

3.1

1.97

متوسطة

3.8

1.25

مرتفعة

3.4

1.2

متوسطة

4.08

1.19

مرتفعة

10
11

أدخل على شبكة المعلومات إلنجاز الواجبات المطلوبة
فقط .وليس لتوسيع معرفي وتحصيلي الثقافي.
أشجع على وجود مشروع بحث للتخرج بد ًال من
واجبات متعددة مرهقة.

التقييم الكلي

جدول ( )7يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إلمام طالبات الثانوية الثامنة والعشرون برؤية  2030والبحث العلمي.

يتضــح مــن خــال التحليــل اإلحصائــي لالســتبانة القبليــة
واالســتبانة البعديــة أن الورشــة حققــت مخرجاتهــا
بدرجــة مرضيــة  ،إذ جــاءت درجــة الحكــم بدرجــة
مرتفعــة جــدًا فــي االســتبانة البعديــة  ،لتقييــم وعــي أفــراد
العينــة برؤيــة  2030واتســاق الرؤيــة مــع البحــث العلمــي
للفقــرات األربعــة األولــى ويتضــح التبايــن فــي التقييــم

بيــن االســتبانتين مــن خــال حســاب درجــات المتوســط
الحســابي واالنحــراف المعيــاري حيــث تراوحــت درجــات
االنحــراف المعيــاري فــي االســتبانة القبليــة بيــن 1.13-1.6
وفــي االســتبانة البعديــة بيــن  0.70-0.42وعنــد تصنيــف و
ترتيــب العبــارات مــن األهــم للمهــم بحســب نتائج حســاب
درجــة الوعــي بالرؤيــة  ،مــن واقــع نتيجــة الحكــم كمــا هــو
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موضــح بالجــدول أعــاه  ،فــإن النتيجــة األعلــى قيمــة فــي
المتوســط الحســابي تكــون بترتيــب األســئلة كالتالــي(
 ، )2،1،4،3وأمــا مــا يتعلــق بالمخرجــات البحثيــة ألفــراد
العينــة  ،والتــي تضمنــت الفقــرات مــن  10-5فقــد أظهــرت
النتائــج تعدي ـ ًا فــي النتيجــة ظهــر مــن خــال المتوســطات
الحســابية واالنحرافــات المعياريــة باســتثناء الفقــرة رقــم
( ، )10وتــرد الباحثتــان الســبب إلــى أن الفقــرة قيــدت بعبــارة
(فقــط)  ،وهــذا مؤشــر علــى أن الدخول لشــبكة المعلومات
متنــوع األهــداف  ،وليــس لغــرض إنجــاز الواجبــات فقــط،
وأمــا الفقــرات المتعلقــة بحاجــة أفــراد العينــة لتحســين
مخرجاتهــن البحثيــة  ،فقــد أظهــر درجــة الحكــم تباينــً
بيــن االســتبانة القبليــة واالســتبانة البعديــة  ،وحصلــت
الفقــرة ( )13علــى أعلــى درجــة مــن التقييــم  ،وذلــك يعــزى
ألهميــة عقــد ورش العمــل وحلقــات النقــاش ؛ لرفــع درجــة
الوعــي بالرؤيــة وتعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي بممارســات
تطبيقيــة وهــذا مــا عنيــت الورشــة بالتركيــز عليــه مــن خــال
التطبيــق علــى أبحــاث منشــورة تــم عرضهــا واإلفــادة منهــا
فــي توضيــح معاييــر جــودة األبحــاث  ،واألمانــة العلمية  ،وفي
المحــور األخيــر مــن االســتبانة والمتعلــق بمعوقــات البحــث
العلمــي  ،و توفــر مســتلزمات البحــث مــن تقنيــة المعلومــات
وكتــب ودوريــات  ،فقــد أظهــرت النتائــج تدنــي الخدمــة
المتوفــرة فــي مكتبــة المدرســة إذ حصلــت الفقرتيــن رقــم
 ، 15+14ولــم تتغيــر النتيجــة ودرجــة التقييــم  ،إذ كانــت
النتيجــة متوســطة فــي االســتبانتين القبليــة والبعديــة.
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وهــذا ينعكــس ســلبًا علــى مؤشــرات البحــث العلمــي فــي
مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي ألنــه يقلــل مــن الدافعيــة
للبحــث العلمــي لعــدم توفــر المنــاخ البحثــي المشــجع علــى
إنجــاز األبحــاث.
التمثيل البياني الستبانتي األستاذات القبلية والبعدية:

تحليل نتائج استبانة أستاذات الثانوية الثامنة والعشرون
وتفسيرها:

االستبانة البعدية

االستبانة القبلية

السؤال

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

النتيجة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النتيجة

1

أدرك مفهوم رؤية  2030أعرف محاورها

3.94

0.75

مرتفعة

4.78

0.40

مرتفعة
جدًا

2

يحقق البحث العلمي وفق رؤية 2030
السيادة الوطنية باقتصاد معرفي.

3.94

0.75

مرتفعة

4.52

0.59

مرتفعة
جدًا

3

رؤية  2030متطلب وطني  ,وضرورة
ملحة تعبر عن طموحاتنا جميعًا في
إقامة المجتمع الحيوي ,واالقتصاد
المزدهر  ,والوطن الطموح .

4.57

0.76

4

تقويم األداء المستمر والتنافسية
البحثية من أهم سبل تفعيل رؤية 2030

4.21

0.76

مرتفعة
جدًا

4.78

0.40

مرتفعة
جدًا

مرتفعة

4.78

0.40

مرتفعة
جدًا

5

توجه األنشطة المنهجية والالمنهجية
في مؤسسات التعليم من أجل تفعيل
رؤية . 2030

4.26

1.01

مرتفعة

4.42

0.74

مرتفعة

6

تنظم المدرسة التي أنتمي إليها أنشطة
علمية ذات طابع بحثي.

3.52

0.81

مرتفعة

4

0.54

مرتفعة

7

ُألِم بأسس البحث العلمي

3.63

0.89

مرتفعة

4.84

0.36

مرتفعة
جدًا

8

ترتبط جودة المنظومات البحثية باألمانة
العلمية  ،والعمل بروح الفريق ارتباطًا
وثيقًا.

4.15

0.98

مرتفعة

4.47

0.93

مرتفعة

9

أطمح للمشاركة في مؤتمرات علمية .

4.10

1.16

مرتفعة

4.10

0.91

مرتفعة

10

أحتاج مزيدًا من ورش العمل  ,والدورات
تدريبية عن سبل تنمية مهارات البحث
العلمي وتفعيل رؤية . 2030

4.63

0.48

مرتفعة
جدًا

4.84

0.36

مرتفعة
جدًا

11

يوجد معوقات للبحث العلمي.

3.42

0.81

متوسطة

3.36

1.03

مرتفعة

4.03

0.93

مرتفعة

4.44

0.79

مرتفعة

التقييم الكلي

جــدول ( )8يوضــح المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لمســتوى إلمــام أســتاذات الثانويــة الثامنــة والعشــرون برؤيــة  2030والبحــث
العلمــي.

يبيــن الجــدول أن مســتوى الوعــي بالرؤيــة والبحــث العلمــي
الــذي نصــت عليــه الفقــرات ( )4-3-2-1كان مرتفعــً
فــي االســتبانة القبليــة وأصبــح مرتفعــً جــدًا فــي االســتبانة
البعديــة  ،وكذلــك الفقــرة ( )7حصلــت علــى تقييــم
مرتفــع جــدًا فــي االســتبانة البعديــة بعــد أن كان التقييــم
مرتفعــً فقــط فــي االســتبانة القبليــة  ،أمــا باقــي الفقــرات
المنصــوص عليهــا ضمــن هــذه االســتبانة فحصلــت علــى
تقييــم مرتفــع فــي االســتبانة البعديــة وكذلــك التقييــم
الكلــي كان مرتفعــً فــي االســتبانة القبليــة والبعديــة ففــي
القبليــة كانــت القيمــة اإلحصائيــة للمتوســط الحســابي
( )4.03وانحــراف معيــاري ( )0.93وفــي االســتبانة البعديــة
بلــغ المتوســط الحســابي ( )4.4واالنحــراف المعيــاري
( )0.79ويظهــر مــن المقارنــة بيــن المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة فــي االســتبانتين تقدمــً فــي النتيجــة
بمــا يتوافــق مــع أهــداف الورشــة والمخرجــات المتوقعــة
منهــا  ،وهــذا يمكــن اعتبــاره مؤشــرًا قويــً علــى حاجــة
المنظومــة التعليميــة فــي المراحــل كافــة إلــى دورات

تدريبيــة وحلقــات نقــاش ومعــرض تعريفيــة تعنــى بتعزيــز
ثقافــة البحــث العلمــي التــي تبنتهــا رؤيــة  2030بوصفهــا
إطــارًا للتحــول إلــى مجتمــع قائــم علــى االقتصــاد المعرفــي؛
لتحقيــق هــذه الرؤيــة الطموحــة مــن أجــل مســتقبل أفضــل
للوطــن.
تاســعا :وتســعى وحــدة البحــث العلمــي للمشــاركة
الخالقــة واألصيلــة بتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وتفعيــل
برامجهــا مــن خــال وضــع خطــة اســتراتيجية (((جديــدة
خمســية ((( تواكــب مشــروع :الدراســات العليــا والبحــث
العلمــي بكليــة اآلداب وتحقيــق رؤيــة المملكــة ،2030
 .1االســتراتيجية :هــو عمليــة تصــور المســتقبل ،وفــق أهــداف وغايــات
واضحــة توضــع لبلــوغ ذلــك المســتقبل فــي إطــار فتــرة زمنيــة محــددة .ينظــر:
وزارة التعليــم :مفاهيــم ومصطلحــات التخطيــط التربــوي ،اإلدارة العامــة
للتخطيــط والسياســات ،الريــاض ،ط  ،2ص44
 .2أهــداف متوســطة األجــل ،وهــي األهــداف التــي تحققهــا المنظمــة فــي
فتــرة متوســطة تتــراوح فــي الغالــب بيــن ســنة وخمــس ســنوات ،لتعليــم
دليــل التخطيــط نحــو المســتقبل  ،2030علــي عبــده األلمعــي ،مكتــب التربيــة
العربــي لــدول الخليــج ،الريــاض1437 ،هـــ2016 /م ،ص38

247

وتوجــه كافــة األنشــطة العلميــة بمــا يتــاءم مــع تحقيــق
رؤيــة .2030
وتهدف إلى:

ٱ تنفيــذ أنشــطة علميــة تكــرس الرؤيــة وتتابــع منجزاتهــا
(مؤتمــرات ،ملتقيــات ،ورش عمــل ،قاعــات بحثيــة،
معــارض مصاحبــة).

ٱ ترســيخ الوعــي بقيــم رؤيــة  2030وبمحاورهــا الثالثــة،
والعمــل علــى تطبيقهــا فــي الدراســات اللغويــة.

ٱ إحصاء األخطاء اللغوية الموجودة وتصويبها.

ٱ تنمية المهارات البحثية للطالبات.

إصدار دوريات عن تصحيح اللغة.

ٱ تعزيــز دور اللغــة العربيــة كمكــون أســاس مــن مكونــات
الشــخصية العربيــة ،وقيمهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا،
وثقافتهــا ،ودينهــا ،والحفــاظ عليهــا .

ٱ إقامــة برامــج تلفزيونيــة تســتهدف معالجــة الشــواذ فــي
الخطــاب اليومــي ،حفاظــا علــى الهويــة الوطنيــة.

ٱ االعتــزاز بالهويــة اللغويــة كجــزء مــن وســائل تعزيــز
الهويــة الوطنيــة( .فهــذه الهويــة هــي مصــدر تميزنــا
داخــل الوطــن وخارجــه) .
ٱ كشــف أثــر البيئــة الســعودية فــي توجيــه الخطــاب
اللغــوي (أدبــي ،بالغــي  ،لغــوي) .
ٱ االهتمــام بــاإلرث الحضــاري والثقافــي فــي فــروع اللغــة
العربيــة ( أدب /لغــة  /بالغــة ).
ٱ االنفتــاح علــى اآلخــر والتفاعــل معــه فكــرا وثقافــة
وحضــارة دون المســاس بثوابــت العربيــة .
ٱ تعريــب أســماء المحــال التجاريــة حفاظــا علــى اللغــة
العربيــة
ٱ توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي ابتــكار طــرق لتعليــم
اللغــة العربيــة.
والمخرجات المتوقعة من المشروع كآفاق للمستقبل:
خطة عمل متكاملة للتنفيذ وتشمل:
ٱ توجيــه برامــج دراســات عليــا محدثــة وجديــدة تواكــب
الرؤيــة.
ٱ رســائل وأبحــاث علميــة موجهــة تقــود نحــو التغييــر
واالســتثمار الفكــري واالقتصــادي وتتفاعــل مــع محــاور
الرؤيــة الثالثــة وبرامجهــا.
ٱ نشــر أبحــاث علميــة تربــط بيــن التخصــص ورؤيــة
المملكــة فــي مجــات محكمــة.
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ٱ عقد شراكات علمية .وتبادل معرفي.

ٱ إنشــاء معهــد أو مركــز لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن
بغيرهــا.
عاشــرا :ملتقــى علمــي بعنــوان (قضايــا األدب الســعودي
 )2ســيعقد بــإذن اهلل  -تعالــى -بتاريــخ 1438-7-28هـــ
ملتقــى تنظمــه وحــدة البحــث العلمــي بالشــراكة مــع مقــرر
بحــث فــي األدب ،وهــو حــراك ثقافــي مواكــب لمشــروع
رؤيــة الســعودية  2030الطموحــة ،يهــدف إلــى إعــداد كــوادر
ـراء
بحثيــة بمشــاركة الطالبــات .ودعــم الحركــة األدبيــة إثـ ً
للهويــة الوطنيــة بمــا يحقــق رؤيــة  2030؛ إيمانــا منــا بــأن مثــل
هــذه األنشــطة تؤهــل الطالبــة للمنافســة محليــا وعالميــا
فــي مجــال جــودة البحــث العلمــي مســتقبال  ،بمــا يســهم
فــي بنــاء االقتصــاد المعرفــي .
الحــادي عشــر :نــدوة علميــة أولــى بيــن قســمي اللغــة
العربيــة والتاريــخ ســتعقد بــإذن اهلل -تعالــى -8-6 -
1438هـــ بعنــوان (دور التاريــخ واألدب فــي خدمــة المجتمــع
وفقــا لرؤيــة  )2030وتأتــي هــذه النــدوة إلبــراز الــدور الفعــال
الــذي يمكــن أن يقــوم بــه قســما التاريــخ واللغــة العربيــة فــي
خدمــة المجتمــع ،وتفعيــل أهــداف الرؤيــة ومحاورهــا.
توصيات ومقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإننا نوصي بما يأتي:
التأكيــد علــى أهميــة نشــر التوعيــة برؤيــة  2030وبأهميتهــا،
وبركائزهــا وبســبل تفعيــل البحــث العلمــي مــن خــال
محاورهــا الثالثــة ،وذلــك مــن خــال:
أ -عقــد حلقــات النقــاش والــدورات تدريبيــة ،والمعــارض
المصاحبــة.

المحاضرات والندوات المعنية بهذا الموضوع.
إضافــة مقــرر فــي المناهــج الدراســية ،يهــدف إلــى توضيــح
مضاميــن الرؤيــة لتكــون منطلقــً للجميــع فــي أبحاثهــم
نحــو األهــداف التــي تســعى الرؤيــة لتحقيقهــا.
تخصيــص حصــة دراســية أســبوعية لتعزيــز الوعــي بالبحــث
العلمي ورؤيــة .2030
إنشــاء هيئــة مســتقلة تضــم باحثين من كافــة التخصصات
يكونــوا ممثليــن عــن جميــع وزارات المملكــة ،وتعمــل
تلــك الهيئــة علــى تبنــي أفــكار بحثيــة تخــدم الرؤيــة،
وتفعلهــا وفــق مؤشــرات أداء دقيقــة ،وفــي نطــاق مــن
الشــفافية ،وحوكمــة األبحــاث.
تخصيــص منســقين للبحــث العلمــي فــي كل مدرســة
مــن مــدارس التعليــم العــام ،بوصفهــم حلقــة وصــل
بيــن المنظومــة التعليميــة فــي الجامعــة ،والمنظومــة
التعليميــة فــي مــدارس التعليــم العــام تمهيــدًا لدمجهــم
فــي المشــاريع البحثيــة للجامعــة مــن أجــل بنــاء االقتصــاد
المعرفــي.
تخصيــص عــدد محــدود مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
الســعوديين فــي كل قســم أكاديمــي لتقديــم أبحــاث
فصليــة مشــتركة ،وتقديــم الدعــم المعنــوي والمــادي
لهــم ،وتوفيــر المنــاخ األكاديمــي المناســب عبــر التخفيــف
مــن أعبائهــم اإلداريــة ونصابهــم التدريــس وذلــك لرفــع
المســتوى البحثــي الوطنــي عبــر دعــم كفــاءات وطنيــة،
تمتــاز باالنتمــاء لرؤيــة الوطــن واالعتــزاز بالهويــة واإلرث
الثقافــي.
إصــدار قــرار وزاري يعطــي األولويــة لألبحــاث المشــتركة،
ويعدهــا بنقطــة كاملــة فــي الترقيــة؛ ألننــا نعيــش فــي زمــن
التكتــات ،وعليــه يجــب توحيــد جهــود الباحثيــن كــي نجــد
لنــا مكانــً فاع ـ ًا فــي المجتمعــات العلميــة العالميــة.
تفعيــل أبحــاث الشــراكات الذكيــة ،وهــي األبحــاث التــي
تطلــب مــن جهــات ذات صلــة بتفعيــل الرؤيــة.
التشــجيع علــى حضــور المؤتمــرات ،وتحفيــز األعضــاء ماديًا
ومعنويــً ،وإلغــاء التعقيــدات اإلداريــة ،خاصــة مــا يتعلــق
بضــرورة إدراجــه فــي مجلــس القســم قبــل انعقــاد المؤتمــر
بشــهر للمؤتمــرات الداخليــة ،وشــهرين للمؤتمــرات

الداخليــة؛ ألن المؤتمــرات ترفــع مــن كفــاءة عضــو هيئــة
التدريــس ،ممــا ينعكــس علــى أدائــه.
فهرس المصادر والمراجع:
 « . 1أزمــة التعليــم العالــي « وجهــة نظــر تتجــاوز حــدود
األقطــار» ،أحمــد أبــو ملحــم الفكــر العربــي ،بيــروت (العــدد
 1999 )98م
 .2البحــث العلمــي (مفهومــه ،أدواتــه ،أســاليبه ،عبيــدات،
ذوقــان ،وآخــرون 1999م ،دار أســـامة للنـــشر والتوزيــع،
الريــاض.
 .3التخطيــط االســتراتيجي ،الكرخــي ،مجيــد ،عمــان،
األردن ،دار المناهــج للنشــر والتوزيــع.1429 ،
 .4التعليــم والتنميــة االقتصاديــة ،مصــدق جميــل الحبيــب،
بغــداد ،جامعــة بغــداد .1981
 .5حكيــم البحــوث الممولــة فــي الجامعــات الســعودية
ومدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة ،الهنــدي،
وحيــد بــن أحمــد (١٤٢٨ه) ..الســجل العلمــي لنــدوة
التحكيــم العلمــي ،ج  ،١الريــاض :جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية
 .6دور التعليــم العالــي فــي تطويــر البحــث العلمــي ،حياتــي،
صديــق) ( 2005م)  ،ورشــة عمــل عــن قضايــا التعليــم فــوق
الجامعــي  ،جامعــة الســودان.
دراســات فــي علــم النفــس والصحــة النفســية ،رؤيــة
معاصـــرة  -شــماس ،ســالم مســتهيل ، ،دار الكتـــب
الجامعية الحديثة ،شبين الكوم.2003،
دليــل التخطيــط نحــو المســتقبل  ،2030علــي عبــده األلمعي،
مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ،الريــاض1437 ،هـــ/
2016م.
مؤشــرات البحــث العلمــي فــي المملكــة – مجلــة القافلــة
qafilah.com/ar.
مفاهيــم ومصطلحــات التخطيــط التربــوي وزارة التعليــم، :
اإلدارة العامــة للتخطيــط والسياســات ،الريــاض ،ط-2د.ت
 .11واقــع البحــث العلمــي فــي مؤسســات التعليــم العالــي
عبــد ،فــر يــد مجيــد ) ٢٠٠٧ ( ،فــي العــراق واســتراتيجية
تطويــر العــراق.
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دراسة لمدى ارتباط أهداف التنمية االجتماعية المستدامة مع أهداف رؤية
المملكة 2030
د .الجوهرة بنت سليمان الفوزان
كلية إدارة األعمال  -جامعة الملك سعود
الملخص:
تهــدف الدراســة إلــى ال ّتعــرف علــى أهــداف التنميــة
االجتماعيــة المســتدامة مــن خــال األدبيــات فــي مجــال
التنميــة االجتماعيــة و نتائــج الدراســات الســابقة،
وعالقتهــا بأهــداف رؤيــة  ،2030 ،وتقديــم التوصيــات فــي
هــذا المجــال ،وقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج النوعــي
( ، )Qualitative Analysisوذلــك بمـــراجعة األدبيــات فــي
هــذا المجــال حيــث أن أهــم أهــداف التنميــة االجتماعيــة
المســتدامة تتمثــل فــي الحمايــة األســرية وتدعيــم الحيــاة
داخــل األســرة الواحــدة لزيــادة تماســكها واســتقرارها
وتعــاون أفرادهــا فيمــا بينهــم ،وتحســين التعليــم والوضــع
االجتماعــي ألفــراد المجتمــع ،وغــرس القيــم واالتجاهــات
االجتماعيــة االيجابيــة كالتعــاون وأداء الواجــب والعمــل
التطوعــي وخلــق الرغبــة فــي التغييــر ،تمكيــن جميــع أفــراد
المجتمــع لكــي يكونــوا منتجيــن ،وتطويــر معاييــر األداء
واإلنتــاج فــي المجتمــع ،وتقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة
لكافــة أفــراد المجتمــع وحــل المشــكالت الناجمــة عــن
التنميــة االقتصاديــة ،رفــع كفــاءة البرامــج والخدمــات
المقدمــة ،وبمراجعــة أهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال
نجــد التوافــق فيمــا بيــن أهــداف التنميــة االجتماعيــة
بشــكل عــام وأهــداف رؤيــة  2030بمــا يدعــم تحقيــق
أهــداف التنميــة االجتماعيــة المســتدامة .ثــم ختمــت
الدراســة بخاتمــة تضمنــت مجموعــة مــن التوصيــات منهــا،
ضــرورة االلتــزام بأهــداف رؤيــة  2030والمراجعــة الدوريــة
للتغلــب علــى العوائــق والمحــددات التــي قــد تعتــرض
تطبيقهــا ،وأجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث فــي
هــذا المجــال.

الكلمــات المفتاحيــة :التنميــة  ،التنميــة االجتماعيــة ،
المشــاركة الفاعلــة ،الشــفافية ،رؤيــة .2030
المقدمة:
يمثــل عقــد الســتينات مــن القــرن المنصــرم عالمــة تاريخيــه
بالنســبة للــدول الناميــة ،حيــث بــدأت الدراســات والمقــاالت
بالظهــور محاولــة تشــخيص مشــكالت الــدول والبحــث
عــن الســبل الكفيلــة لمواجهــة التخلــف والقضــاء علــى
المشــكالت االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تعرقــل التقدم،
لذلــك أطلقــت األمــم المتحــدة علــى فتــرة الســتينات حقبــة
التنميــة ثــم مــا لبثــت أن جعلــت فتــرة الســبعينات حقبــة
أخــرى للتنميــة) .الحســيني ، 1985 ،ص )199
حيــث حــدث تطــور ســريع فــي كافــة جوانــب الحيــاة
االجتماعيــة فــي العصــر الحديــث ،مــن جمــع النواحــي
ســعيًا لتحقيــق الرفاهيــة لجميــع أفــراد المجتمــع فــي
شــتى مجــاالت الحيــاة ،إال أن التجــارب أثبتــت أن النجــاح
فــي تحقيــق المســتوى المطلــوب مــن التنميــة المجتمعيــة
يتطلــب جهــود متكاملــة ومترابطــة فالحاجــات اإلنســانية
شــاملة ،منهــا مــا هــو مــادي أو معنــوي أو روحــي.
وعلــى الرغــم مــن توجــه الــدول نحــو التنميــة االجتماعيــة،
فــان ً
بعضــا مــن علمــاء االقتصــاد حاولــوا تســخير التنميــة
االجتماعيــة لخدمــة التنميــة االقتصاديــة بحيــث تســتثمر
األولــى لحســاب الثانيــة ،وهــذا التصــور للتنميــة االجتماعيــة
نجــده عنــد” هيجنــز “ الــذي يعدهــا عمليــة اســتثمار لإلنســان
تتــم فــي اآلالت و جميــع القطاعــات التي تمس حياة البشــر
مثــل التعليــم ،والصحــة العامــة ،واإلســكان ،والرعايــة
االجتماعية،وغيرهــا ،بحيــث يوجــه عائــد تلــك العمليــة إلــى
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النشــاط االقتصــادي ،لكــن علمــاء االجتمــاع ال يدعمــون
هــذا المفهــوم للتنميــة ويــرون أنهــا العمليــة التــي تتــم وفــق
سياســة عامــة إلحــداث تطــور اجتماعــي واقتصــادي ألفــراد
المجتمــع ،وقــد اعتبــر” جابريــال لوبــرا “أن التنميــة ليســت
ظاهــرة اقتصاديــة بحتــة وإنمــا هــي مجموعــة مــن الظواهــر
ذات طبيعــة سوســيولوجية و ســيكولوجية .)،الجوهــري
وآخــرون  ، 1999 ،ص (115
ووفــق تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنامــج األمــم
المتحــدة للتنميــة «ينبغــي أن يكــون الرجــال والنســاء
واألطفــال محــور االهتمــام ،فيتــم نســج التنميــة حــول
النــاس وليــس النــاس حــول التنميــة وذلــك لألجيــال
الحاضــرة والقادمــة بمــا يحقــق التنميــة االجتماعيــة
المســتدامة.
“ https//:www.lebarmy.gov.lb/ar/content

مشكلة الدراسة :
مــن أولويــات التنميــة المســتدامة بشــكل عــام والتنميــة
االجتماعيــة بشــكل خــاص اإلنســان ،وليــس مخرجــات
النمــو االقتصــادي فقــط ،وقــد أشــارت تقاريــر التنميــة
البشــرية بمــا يفيــد أن تقــدم المجتمعــات البشــرية ال يقــاس
فقــط بمعــدل النمــو االقتصــادي ،وهــو مــا كانــت تؤكــد عليــة
النظريــات االقتصاديــة التقليديــة.
لقــد أدركــت األمــم المتحــدة أن تراجــع معــدالت التنميــة
االجتماعيــة فــي معظــم الــدول الناميــة والناشــئة ،يعــود إلــى
غيــاب أو ضعــف عامليــن أساســيين ،همــا ضعــف التخطيــط
االجتماعــي ،وضعــف السياســات االجتماعيــة الموضوعــة،
وقــد جــاءت رؤيــة  2030لتؤكــد أهميــة التخطيــط للتنميــة
االجتماعيــة فهــي تبــدأ مــن المجتمــع وتنتهــي إليــه
بمحاورهــا األساســية الثــاث المتمثلــة فــي األتــي:
 .1مجتمــع حيــوي بقيمــه الراســخة ،وبيئتــه العامــرة ،وبنيانــه
المتين.
 .2اقتصــاد مزدهــر بفرصــه المثمــرة ،واســتثماراته الفاعلــة،
وتنافســيته الجذابــة ،وموقعــه المســتغل.
 .3وطن طموح بحكومته الفاعلة ،ومواطنه المسئولة.
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والعمــل علــى اســتحداث مجموعــة مــن األنشــطة
االجتماعيــة وتمكيــن المنظومــة التعليميــة والثقافيــة
والترفيهيــة ،والعمــل علــى االرتقــاء بمؤشــر رأس المــال
االجتماعــي مــن المرتبــة  26إلــى المرتبــة  ،10ورفع مشــاركة
المــرأة بســوق العمــل مــن  %22إلــى .%30
ولمعرفــة أهــداف التنميــة االجتماعيــة المســتدامة ومــدى
موائمتهــا لرؤيــة  2030تــم إجــراء الدراســة ،ويمكــن تحديــد
مشــكلة الدراســة بالســؤال التالــي:
مــا العالقــة بيــن أهــداف التنميــة االجتماعيــة المســتدامة و
رؤيــة المملكــة 2030؟
هدف الدراسة :
يتمثّــل هــدف الدراســة فــي ال ّتعــرف أهــداف التنميــة
االجتماعيــة المســتدامة مــن خــال األدبيــات و نتائــج
الدراســات الســابقة ،ومــدى عالقتهــا برؤيــة  2030فــي هــذا
المجــال ،وتقديــم التوصيــات فــي هــذا المجــال.
أهمية الدراسة :
اهتمــت التنميــة االجتماعيــة بمختلــف احتياجات اإلنســان،
لــذا تعــددت تصنيفــات مجاالتهــا مــن حيث نوعيــة الخدمات
التــي تتعلــق بالتعليــم والصحــة واإلســكان والترويــح واألمــن
والعدالــة والتربيــة الدينيــة والخدمــات االجتماعيــة ،ومــن
حيــث المجــال الجغرافــي الــذي يشــمل خدمــات تتعلــق
بتنميــة المجتمعــات الحضريــة والريفيــة ومــن حيــث الفئــات
العمريــة يشــتمل علــى خدمــات تتعلــق باألطفــال والشــباب
والمــرأة وكبــار الســن ،حيــث يؤكــد رجــال االقتصــاد أن
الفقــر هــو داء المجتمــع ،فارتفــاع الدخــل القومــي يجعــل
الشــعب أقــدر علــى التعليــم والعنايــة الصحيــة وارتفــاع
مســتوى المعيشــة تكــون عــادة تنميــة لزيــادة اإلنتــاج وهــو
الســبيل األول لتحقيــق التنميــة الشــاملة ( .شــهيدة٢٠٠٧ ،
 ،)٤٥،ويمكــن تحديــد
أهمية الدراسة فيما يلي:
األهميــة النظريــة للدراســة مــن خــال كونهــا تتط ـ ّرق إلــى
أحــد الوســائل و المفاهيــم التنظيميــة المهمــة ودورهــا فــي
تقــدم المجتمعــات ،وأهميــة الوعــي النظــري والتطبيقــي
برؤيــة  ،2030فــي مجــال التنميــة.

األهم ّيــة التطبيقيــة للدراســة تتمثــل فــي تقصــي الواقــع
الفعلــي للتنميــة فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة وتقديــم
المقترحــات المالئمــة.
ترجــع أهميــة الدراســة الحاليــة إلــى نــدرة وقلــة الدراســات
التــي تناولــت متغيــري التنميــة االجتماعيــة المســتدامة
ورؤيــة المملكــة .2
كمــا أن مــا يؤكــد أهميــة الدراســة تم ّيزهــا بتناولهــا مــدى
موافقــة أهــداف التنميــة االجتماعيــة وأهــداف ورؤيــة 2030
 ،وعلــى حــد علــم الباحثــة فــإن الدراســة ّتعتبــر مــن أوائــل
ال ّدراســات فــي هــذا المجــال.
تقديم التوصيات المالئمة.
منهج الدراسة:
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج النوعــي (Qualitative
 ، )Analysisوذلــك بمـــراجعة األدبيــات فــي هــذا المجــال

لمعرفــة العالقــة بيــن أهــداف التنميــة االجتماعيــة
المســتدامة و رؤيــة المملكــة .2030
النظري والدراسات السابقة:
اإلطار ّ

إن تنميــة المجتمــع تركــز بتنميـــة أفــراده فــي جميــع األبعــاد
و الزوايــا  ،و ليســت تنميــة األفــراد فحســب  ،بــل تنميــة
مؤسســـات المجتمــع وتنميــة الدولــة ذاتهــا  ،و اإلنســان
هــو محــور التنميــة الشاملـــة  ،ألن التنميــة عمليــة مجتمعيــة
شــاملة ومتكاملــة وحيويــة ومترابطــة .وألن التغييــرات
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية واإلداريــة مترابطــة
مــع بعضهــا البعــض فــي المجتمــع  ،و علــى وفــق ذلــك  ،فــإن
التغييـــر االقتصــادي يــؤدي إلــى تغييــر اجتماعــي  ،وتعتمــد
هــذه التغيــرات علــى عوامــل سياســية … و تســتخدم
التنميــة اإلداريـــة كوســيلة لبنــاء األجهــزة التــي تتولــى تنفيــذ
عمليــات التنميــة مــن خالل … تخطيــط و تنظيــم وتوجيــه
و رقابــة التنميــة فــي المجتمع … فهــي عمليــة ديناميكيــة
تتكــون مــن سلســلة مــن التغيــرات الهيكليــة والوظيفيــة
و األدائيــة فــي المجتمــع  ،و تحــدث هــذه التغيــرات نتيجــة
لتفاعــل مكونــات المجتمــع (األفــراد ،المؤسســات،
الدولــة) بكفــاءة فــي فاعليــة و توجيــه المــوارد المتاحــة و
اســتغاللها إلــى حدهــا األقصــى و بشــكل أمثــل(. .المؤمــن،
وآخــرون1997 ،م  ،ص)10

المفهوم اللغوي للتنمية :
التنميــة لغــة  :مشــتقة مــن الفعــل « نمــى « ينمــي نميــا و نمــاء
نميتــه :جعلتــه ناميــا (.ابــن
 :زاد و كثــر ،و أنميــت الشــيء و ّ
منظــور ،مــج ، 15ص.)341
المفهوم االصطالحي للتنمية االجتماعية المستدامة:
التنميــة اصطالحا»تغييــر اجتماعــي إرادي ومقصود لالنتقال
بالمجتمــع مــن الحــال الــذي هــو عليــه فعــا ،إلــى الحــال الــذي
ينبغــي أن يكــون عليــه أمــا«.
أو هــي »التغييــر االجتماعــي الــذي تقــوم مــن خاللــه أفــكار
جديــدة فــي النســق االجتماعــي بهــدف تطويــر و تحســين
أحــوال النــاس  ،و توفيــر الخيــر االجتماعــي لهــم«).
الجوهــري وآخــرون  ،1999 ،ص )9-8
فالمفهــوم العــام للتنميـــة هــو أنــه « عمليــات مخططــة
وموجهــة فــي مجــاالت متعــددة تحــدث تغييــرا فــي
المجتمــع لتحســين ظروفــه و ظــروف أفــراده ،مــن خــال
مواجهــة مشــكالت المجتمــع وإزالــة العقبــات وتحقيــق
االســتغالل األمثــل لإلمكانيــات و الطاقــات  ،و بمــا يحقــق
التقــدم و النمــو للمجتمــع و الرفاهيــة و الســعادة لألفــراد».
( شــفيق  ،د.ت  ،ص.)18
فالتنميــة هــي العمليــة المرســومة لتقــدم المجتمــع بــكل
أبعـــاده  -اقتصاديــة كانــت أم اجتماعيــة أم ثقافيــة أم
سياســية – و التــي تعتمــد أكبــر اعتمــاد ممكــن علــى
مشــاركة المجتمــع ومبادأتــه.د (.الجوهــري  ، 1999 ،ص.)10
وهنــاك مــن يعــرف التنميــة بأنهــا « التغييــر المقصــود
الموجــه و المخطــط باتجــاه ضمــان البقــاء وتحقيــق
االســتمرارية و الرفاهيــة و النمــو للمجتمــع «(.المؤمــن،
وآخــرون1997 ،م  ،ص.)10
وأكــد» الشــعبي « أن النمــو االقتصــادي ال يعنــي التنميـــة
؛ فالنمــو يعنــي زيــادة فــي اإلنتــاج  ،أمــا التنميــة فهــي
تعني – عــاوة علــى زيــادة اإلنتاج – تغييــرات فــي تركيبــات
المؤسســات االقتصاديــة و االجتماعيــة (الشــعيبي ،)1406(،
ص.)20
ورغــم كــون مفهــوم التنميــة أو تنميــة المجتمــع مفهومــا
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واســعا و مطاطــا إال انــه ينبغــي التأكيــد علــى أن التنميــة
هــي األداة أو الوســيلة التــي تتمكــن بهــا المجتمعــات مــن
أن تواجــه عوامــل تخلفهــا وتحقيــق عوامــل تقدمهــا و
رفعتهــا  ( -شــفيق  ،د.ت .،ص.)12
إن التنميــة االجتماع ّيــة  ،Social Developmentتعــرف
بأنهــا سلســلة مــن العمل ّيــات اإلداريــة المخططــة التــي
تســعى لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي تقــود
الطاقــات واإلمكانــات إلــى التفاعــل واالســتغالل األمثــل،
وتحفيــز جهــود الدولــة والقطاعــات العامــة التابعــة لهــا
الخــاص
وإيجــاد روابــط اجتماع ّيــة بينهــا وبيــن القطــاع
ّ
والمواطنيــن ،ويأتــي ذلــك بأكملــه لخلــق تغيــرات علــى
النشــاطات والمجــاالت االجتماع ّيــة الســائدة كالقيــم
والعــادات والمعتقــدات والنظــم والمواقــف ،دون غيــاب
عنصــر االهتمــام بالحاجــات الفســيولوج ّية والخدم ّيــة
والمعيشــية لألفــراد ،وتثمــر التنميــة االجتماعيــة بتحقيــق
ـوي.
الرفاه ّيــة ألفــراد المجتمــع علــى الصعيــد المــادي والمعنـ ّ
فــي حيــن ظهــرت اختالفــات حــول تعريــف التنميــة
االجتماعيــة ،فهنــاك مــن ينظــر إليهــا باعتبارهــا تتضمــن
تفســيرًا خاصــً للتغيــر االجتماعــي ،وإشــارة إلــى اتجــاه
مســار التغييــر الناجــح وحكمــً بالرغبــة فــي تحديــد
اتجــاه التغييــر ( الكاشــف  ) ٣١، ١٩٨٥ ،فــي حيــن يعرفهــا
«جاكــوب فاينــر » Viner Jacobبأنهــا« هــدف ألســلوب
التخطيــط االقتصــادي يتحقــق باســتغالل اإلمكانــات
المتاحــة للمجتمــع وذلــك بغــرض الوصــول إلــى أعلــى
نصيــب لدخــل الفــرد عــن طريــق أقصــى اســتخدام للمــواد
االقتصاديــة الممكــن اســتغاللها لصالــح المجتمــع( .عبيــد
)٤٤-٤٣، ١٩٩٠
وبالتالــي فــان التنميــة هــي شــكل مــن أشــكال التغيــر
االجتماعــي والثقافــي ،نتيجــة لمجهــود علمــي مخطــط
يتــم مــن خــال مجموعــة مــن العمليــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة مــن خــال عقيــدة معينــة ،لتحقيــق التغيــر
المســتهدف بغيــة االنتقــال مــن حالــة غيــر مرغــوب فيهــا
إلــى حالــة مرغــوب فيهــا( .بــكار  ،2001،ص )3 10
وبالتالــي ال يمكــن مــن الناحيــة العمليــة الفصــل بيــن
التنميــة االجتماعيــة والتنميــة االقتصاديــة ،فعمليــة التنميــة
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االقتصاديــة تتــم داخــل إطــار اجتماعــي تتفاعــل ضمنــه
مجموعــة مــن النظــم والمتغيــرات المتكاملــة ذات البنــاء
التاريخــي المتميــز ( غربــي ،وآخــرون  ، 2003 ،ص  ،)35ويعتبر
مفهــوم التنميــة االجتماعيــة مــن المفاهيــم الفضفاضــة
مثلــه فــي ذلــك مثــل مفهــوم التنميــة بشــكل عــام ،ولذلــك
كثــرت تعريفاتهــا واختلطــت فــي بعــض األحيــان مــع
مفاهيــم سوســيولوجية أخــرى ،فنجــد مثــا” بوســكوف
« ينظــر إلــى ثالثــة مفاهيــم سوســيولوجية هــي :التنميــة
االجتماعيــة والتطــور االجتماعــي والتقــدم االجتماعــي
علــى أنهــا تتضمــن تفســيرا خاصــا للتغيــر االجتماعــي،
وإشــارة إلــى اتجــاه مســار التغيــر الناجــح وحكمــا بالرغبــة
فــي تحديــد اتجــاه التغير(.الكاشــف ، 1985 ،ص )31
التنميــة االجتماع ّيــة  Social Developmentهــي
سلســلة مــن العمل ّيــات اإلداريــة ،المخطــط لهــا مســبقًا
التــي تســعى لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف التــي تقــود
الطاقــات واإلمكانــات إلــى التفاعــل واالســتغالل األمثــل،
وتحفيــز جهــود الدولــة والقطاعــات العامــة التابعــة لهــا
الخــاص
وإيجــاد روابــط اجتماع ّيــة بينهــا وبيــن القطــاع
ّ
والمواطنيــن ،ويأتــي ذلــك بأكملــه لخلــق تغيــرات علــى
النشــاطات والمجــاالت االجتماع ّيــة الســائدة كالقيــم
والعــادات والمعتقــدات والنظــم والمواقــف ،دون غيــاب
عنصــر االهتمــام بالحاجــات الفســيولوج ّية والخدم ّيــة
والمعيشــية لألفــراد ،وتركــز التنميــة االجتماعيــة علــى
تحقيــق الرفاه ّيــة ألفــراد المجتمــع علــى الصعيــد المــادي
والمعنــوي .
ّ
وقــد أكــد المفكريــن الرأســماليين علــى ان التنميــة
االجتماعيــة هــي “إشــباع الحاجــات االجتماعيــة لإلنســان
عــن طريــق إصــدار التشــريعات ووضــع البرامــج االجتماعيــة
التــي تقــوم بتنفيذهــا الهيئــات الحكوميــة واألهليــة).
التابعــي ، 1985 ،ص (59
مفهوم التنمية االجتماعية المستدامة:
قــد أورد كل مــن ( ) Fowke & Prasad 1996عــدة
تعريفــات للتنميــة المســتدامة منهــا ذلــك الــوارد فــي تقريــر
«بروندتالنــد « نشــر مــن قبــل اللجنــة غبــر الحكوميــة التــي
أنشــأتها األمــم المتحــدة فــي منتصــف الثمانينات مــن القرن

العشــرين برئاســة « جروهارلــن بروندتالنــد» لتقديــم تقريــر
عــن القضايــا البيئيــة ،والــذي عــرف التنميــة المســتدامة علــى
أنهــا « التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الجيــل الحاضــر دون
التضحيــة أو اإلضــرار بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة
احتياجاتهــا» )WCED. 1987. 8-43( .
فالتنميــة المســتدامة تركــز علــى كونهــا عمليــة تطويــر
األرض والمجتمعــات بشــرط أن تلبــي احتياجــات
الحاضــر دون المســاس بقـــدرة األجيــال القــادم علــي تلبيــة
حاجاتهــم  ،حيــث تركــز التنميــة االجتماعيــة علــى الحاجة
إلــى »ضــع أفــراد المجتمــع فــي المقــام األول« فــي عمليــات
التنميــة ،وإقامــة مجتمعــات متماســكة قــادرة علــى اإلنتــاج،
وإخضــاع أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها للرقابــة الفاعلــة.
مؤشرات التنمية المستدامة:
هنــاك عــدة مؤشــرات للتنميــة المســتدامة بشــكل عــام
والتنميــة المجتمعيــة بشــكل خــاص مــن أهــم تلــك
المؤشــرات مــا يلــي:
 .1التنميــة عمليــة وليســت مجــرد حالــة ،وبالتالــي فإنهــا
مستمرة مرتبطة بتجدد احتياجات المجتمع وتزايدها.
 .2التنميــة عمليــة مجتمعيــة ،يجــب أن تســاهم
فيهــا كل الفئــات والقطاعــات والجماعــات ،وال
يجــوز اعتمادهــا علــى فئــة قليلــة أو مــورد واحــد.
 . 3التنميــة عمليــة واعيــة ،وهــذا يعنــي أنهــا ليســت
عمليــة عشــوائية ،وإنمــا عمليــة مخطــط ،ذات
إســتراتيجية طويلــة المــدى ،وأهــداف مرحليــة وخطــط
وبرامــج.
 .4التنميــة عمليــة موجهــة بموجــب إرادة تنمويــة ،تعــي
الغايــات المجتمعيــة وتلتــزم بتحقيقهــا ،وتمتلــك
القــدرة علــى تحقيــق االســتخدام الكــفء لمــوارد
المجتمــع ،إنتاجــً وتوزيعــً ،بموجــب أســلوب حضــاري
يحافــظ علــى طاقــات المجتمــع.
 .5تتطلــب إحــداث تحــوالت هيكليــة ،وهــذا يمثــل إحــدى
الســمات التــي تم ّيــز عمليــة التنميــة الشــاملة عــن
عمليــة النمــو االقتصــادي.

 .6إيجــاد طاقــة إنتاجيــة ذاتيــة ،وهــذا يتطلــب مــن عمليــة
التنميــة أن تبنــي قاعــدة إنتاجيــة صلبة وطاقــة مجتمعية
متجــددة .وأن تكــون مرتكــزات هــذا البنــاء محليــة
ذاتيــة ،متنوعــة ،ومتشــابكة ،ومتكاملــة ،ونامية ،وقادرة
علــى مواجهــة التغ ّيــرات فــي ترتيــب أهميــة العناصــر
المكونــة لهــا ،علــى أن يتوفــر لهــذه القاعــدة التنظيــم
االجتماعــي الســليم ،والقــدرة المؤسســية الراســخة،
والمــوارد البشــرية المدربــة والحافــزة ،والقــدرة التقنيــة
الذاتيــة ،والتراكــم الرأســمالي الكمــي والنوعــي الكافي.
 .7تحقيــق تزايــد منتظــم ،عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة
قــادرًا علــى االســتمرار فــي إنتاجيــة الفــرد وبالتالــي
إنتاجيــة لمجتمــع ( ،قريــن 2008 ،م) ،فالتنميــة طريقــة
مــن طــرق وحــدة العمــل فــي المجتمــع تســعى
إلحــداث التغييــر المقصــود فيــه لمواجهــة االحتياجــات
والمشــكالت مــن خــال تنســيق الجهــود ومشــاركة
المجتمــع ( .حســن ، 1982 ،ص .)96
حيــث لــم تنصــب وجهــة النظــر االجتماعيــة بالنســبة
للتنميــة علــى جانــب وإنمــا تعــددت النظــرة إليهـــا .وقـــد
أكـــد »هوبهـــاويس”  Hobhouseعلــى دراســة العالقــات
االجتماعيـــة فالتنميـــة فـــي نظـــره هـــى تطـــور البشـــر فـــي
عالقـــاتهم المشـــتركة وهـــذا مـــا يســميه بالتوافــق فــي
العالقــات االجتماعيـــة ،فتغيـــر البنـــاء االجتمـــاعي ال يعنـــى
شـــيئا بالنسبة له مـــا لم يحـدث تغييـر فـي طبيعـة العالقـات
االجتماعيـــة ،ولهـــذا ينظـــر إلـــى التنميــة االجتماعيــة علــى
أنهــا تنميــة عالقــات اإلنســان المتبادلــة.
)(Hobe house, 1960. P76

اتجاهات تعريف التنمية االجتماعية:
مــن خــال البحــث فــي أدبيــات التنميــة االجتماعيــة يتضــح
أن اتجاهــات التنميــة االجتماعيــة بشــكل عــام تتمثــل فــي
ثالثــة اتجاهــات هــي:
االتجــاه األول :يــري مــن يتبنــاه أن اصطــاح التنميــة
االجتماعيــة مــرادف الصطــاح الرعايــة االجتماعيــة
بالمعنــي الضيــق لمفهــوم الرعايــة.
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● االتجاه الثاني:
يطلــق اصطــاح التنميــة االجتماعيــة علــى الخدمــات
االجتماعيــة التــي تقــدم فــي مجــاالت التعليــم والصحــة
واإلسكان والتدريب المهني وتنمية المجتمعات المحلية.
االتجــاه الثالــث :يــري مــن يتبنــاه أن التنميــة االجتماعيــة
عبــارة عــن عمليــات تغييــر اجتماعــي تلحــق بالبنــاء
االجتماعــي ووظائفه بغرض إشــباع الحاجــات االجتماعية
لألفــراد ،وعليــه فــان التنميــة االجتماعيــة تتعامــل مــع كافــة
احتياجــات .
أهداف التنمية االجتماعية:

هنــاك العديــد مــن األهــداف للتنميــة االجتماعيــة مــن
أهمهــا:
● الحمايــة األســرية وتدعيــم الحيــاة داخــل األســرة
الواحــدة لتزيــد مــن تماســكها واســتقرارها وتعــاون
أفــراد األســرة فيمــا بينهــم.
● تحسين التعليم والوضع االجتماعي ألفراد المجتمع.
● غــرس القيــم واالتجاهــات االجتماعيــة االيجابيــة
كالتعــاون وأداء الواجــب والعمــل التطوعــي وخلــق
الرغبــة فــي التغييــر.
● تمكين جميع أفراد المجتمع لكي يكونوا منتجين.

https//:ar.wikipedia.org/wiki

خصائص التنمية االجتماعية :

هنــاك عــدة خصائــص للتنميــة االجتماعيــة منهــا مــا
يلــي:
● الشــمولية ،إن التنميــة عمليــة شــاملة ذات أبعــاد متعــددة،
وتتعامــل مــع المجتمــع باعتبــاره نظاما كامال  ،وتســعى
لتطويــر جميــع الجوانــب االجتماعيــة و السياســية و
االقتصاديــة و الثقافيــة واإلداريــة  ،و بالتالــي فإنهــا تمثــل
إســتراتيجية عامــة  ،و عمليــة حضاريــة متداخلــة و ال
تقتصــر علــى جانــب واحــد مــن جوانــب المجتمــع .
● االســتمرارية ،فالتنميــة عمليــة مســتمرة تتطلــب فتــرة
طويلــة مــن الزمــن لتحقيقهـــا بســبب شــموليتها لكافــة
الجوانــب ذات العالقــة.

● تقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة لكافــة أفــراد المجتمع
وحــل المشــكالت الناجمــة عــن التنميــة االقتصادية

● عمليــة مخططــة ،حيــث ال يمكــن ان تتحقــق التنميــة
االجتماعيــة بشــكل عشــوائي أو تلقائــي؛ لــذا ال بــد
مــن اســتخدام التخطيــط كأســلوب علمــي منظــم
لتحقيقهـــا .و يتضمــن ويتضمــن ذلــك وضــع األهــداف
و السياســات المطلوبــة و تطويــر و تنميــة الطــرق و
الوســائل المؤديــة إلــى تحقيقهــا.

تتمثل عناصر التنمية االجتماعية بالتالي:

● عمليــة استثماريـــة  ،ألنهــا تتطلــب التوســع المخطــط فــي
مختلــف النشاطـــات ذات العالقــة  ،و فــي اســتخدام و
تطويــر جميــع الوســائل واألدوات الماديــة والبشــرية.

● تطوير معايير األداء واإلنتاج في المجتمع

● رفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة.
عناصر التنمية االجتماعية :

التغيــر البنيــوي :ويقصــد بذلــك النــوع مــن التغيــر الــذي
يســتلزم ظهــور أدوار وتنظيمــات اجتماعيــة جديــدة
تختلــف اختالفــا نوعيــً عــن األدوار والتنظيمــات القائمــة
فــي المجتمــع ،ويقتضــي هــذا النــوع مــن التغيــر حــدوث
تحــول كبيــر فــي الظواهــر والنظــم والعالقــات الســائدة فــي
المجتمــع.
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الدفعــة القويــة :ويمكــن أن تحــدث الدفعــة القويــة فــي
المجــال االجتماعــي بإحــداث تغيــرات تقلــل التفــاوت فــي
الثــروات والدخــول بيــن المواطنيــن وبتوزيــع الخدمــات
توزيعــً عــاد ًال بيــن األفــراد وبجعــل التعليــم إلزاميــً ومجانيــً
قــدر اإلمــكان .وبتأميــن العــاج والتوســع فــي مشــروعات
اإلســكان إلــى غيــر ذلــك مــن مشــروعات وبرامــج تتعلــق
بالخدمات.التنميــة االجتماعيــة».

● إن التنميــة االجتماعيــة تهــدف إلــى تحقيــق الرفاهيــة
للمجتمــع ،الن التنميــة يســتفيد منهــا جميــع أفــراد
المجتمــع مــن خــال تحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،وهــي
عمليــة جذابــة ،و جاذبيتهــا ناتجــة عــن النتائـــج التــي

ســتحققها للمجتمــع مــن حيــث تحســين األحــوال
االقتصاديــة و االجتماعيــة و الثقافيــة و اإلداريــة و
السياســية و التكنولوجيــة بشــكل عــام.

فشــلت نتيجــة لجهــل الباحثيــن بثقافــة المجتمــع التــي
تؤثــر بقبــول أو رفض المجتمع لمشــروعات وبرامــج
التنميــة ومقاومــة أي تغييــر.

● إن التنميــة مســؤولية إداريـــة ،تتوالهــا أجهــزة الدولــة
وتتعــاون معهــا فــي ذلــك جميــع أجهــزة ومنظمــات
المجتمــع العامــة والخاصــة.

المعوقــات أالقتصاديــه  ،المتمثلــة بمــدى توفــر المــوارد
واالســتخدام األمثــل لهــا ســواء كانــت ماديــة أو بشــرية.

( المؤمن  ،وآخرون 1997 ،م  ،ص .)14-10
أسس التخطيط للتنمية االجتماعية :

هنــاك عــدة أســس تســاعد علــى نجــاح التنميــة
االجتماعيــة أهمهــا مــا يلــي:

● الواقعية  :وتكون بحصر االحتياجات الحقيقية لألفراد،
وتقديــر اإلمكانيــات الفعليــة للمجتمــع ،ثــم العمــل علــى
تحقيــق أفضــل مطابقــة ممكنــه بيــن المــوارد واالحتياجــات
وذلــك اســتنادا لمعاييــر علميــه دقيقه وواضحــة.
● الشــمول :أي التخطيــط الشــامل الــذي يتنــاول
مختلــف القطاعــات القائمــة فــي المجتمع مــع مراعــاة
التــوازن الجغرافــي وعــدم التهميــش ألي فئــة أو منطقــة.
● االســتمرار  :وهــذا يتطلــب عــدم فصــل مراحــل
التخطيــط للتنميــة االجتماعيــة عــن بعضهــا البعــض
والتقييــم المســتمر لهــا.
● التنســيق والتكامــل :ويكــون التنســيق شــامال
ومتكامــا ســواء علــى مســتوى األهــداف أو علــى مســتوى
الوســائل واإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ ألخطــه.
● المرونــة  :أي أن تكــون ألخطــه قابلــه للتعديــل وفــق
الظــروف والمعطيــات المتجــددة.
معوقــات التنميــة االجتماعيــة :هنــاك العديــد مــن
ّ
المعوقــات التــي قــد تحــول دون تحقيــق التنميــة االجتماعية
المســتدامة ألهدافهــا منهــا مــا يلــي:
● معوقــات اجتماعيــه ،مثــل العصبيــة ،و االســتغالل
وتعــارض المصالــح ،وتركــز الســلطة ،والرغبــة فــي
المحافظــة علــى المنزلــة االجتماعيــة.
المعوقــات الثقافيــة ،الكامنــة فــي المجتمــع ،ممــا يتطلــب
دراســة البنــاء االجتماعــي وقيمه قبل تخطيط أي مشــروع
تنمــوي الن كثيــرا مــن المشــروعات التنميــة االجتماعيــة

المعوقــات اإلداريــة ،وتتمثــل بالبيروقراطيــة الســلبية و
تعقيــد اإلجــراءات والروتيــن وبــطء إصــدار القــرارات وعدم
وضــع الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب وســيطرة
العوامــل الشــخصية علــى عالقــات العمــل الرســمية.
المعوقــات التخطيطيــة ،توجــد العديــد مــن المعوقــات
التخطيطيــة التــي قــد تــؤدي إلــى فشــل برامــج التنميــة
االجتماعيــة منهــا :
● عــدم مراعــاة الشــمول والتكامــل والتــوازن فــي مختلــف
قطاعــات خطــة التنميــة.
● نقــص الوعــي التخطيطــي وعــدم المعرفــة الفنيــة
والعلميــة الكافيــة لوضــع التخطيــط الشــامل ،و تجاهــل
المشــاركة مــن قبــل أفراد المجتمع المعنــي بالتنميــة،
الن المشــاركة بوضــع الخطــط تزيــد مــن الوعــي بأهميــة
التنميــة بشــكل عــام.
● عــدم وجــود التعــاون والتنســيق الكافــي بيــن األجهــزة
المختلفــة وبالتحديــد أجهــزه التخطيــط وأجهــزه التنفيــذ
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السابقة :
ّ
الدراسات ّ

اتضــح حســب علــم الباحثــة ق ّلــة الدراســات التــي تتعلــق
بالتنميــة االجتماعيــة ورؤيــة البلــدان ،وعــدم وجــود
ال ّدراســات التــي تبحــث بشــكل مباشــر عــن العالقــة بيــن
أهــداف التنميــة االجتماعيــة المســتدامة وأهــداف رؤيــة
المملكــة  ،2030لذلــك حاولــت هــذه ال ّدراســة االســتفادة
مــن األســاس الفكــري لبعــض الدراســات ذات العالقــة
بالتنميــة االجتماعيــة  ،وســيتم عــرض تلــك الدراســات مــن
األحــدث لألقــدم.
دراســة رحيمــة ،)2017 ( ،بعنــوان تحــدیات التنــمیة
االجتمــاعیة فــي الجزائــر فــي ظــل انهيــار أســعار النفــط
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 ،بهــدف تحليــل وضعيــة االقتصــاد الجزائــري مــن خــال
تقييــم مســتقبل التنميــة االجتماعيــة فــي ظــل انهيــار
أســعار النفــط  ،وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا
ضــرورة مراجعــة نمــوذج التنميــة باالعتمــاد علــة المعطيــات
المحليــة ،ومعالجــة أحاديــة ومحدوديــة المــوارد الماليــة
للدولــة ،وضــرورة دعــم الطاقــات البشــرية علــى االبتــكار
واإلبــداع  ،وضــرورة التوجــه نحــو الطاقــات المتجــددة.
دراســة دحمانــي ,و مصنوعــة ،)2016( ,بعنــوان واقــع
المســؤولية االجتماعيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة
حالــة مؤسســة االســمنت ومشــتقاته ،بهــدف التعــرف
علــى واقــع المســؤولية االجتماعيــة فــي تحقيــق التنميــة
المســتدامة لمؤسســة االســمنت ومشــتقاته ،ومعرفــة
أبعــاد المســؤولية االجتماعيــة فــي المؤسســة ومــدى
تحقيقهــا للتنميــة الشــاملة أو المســتدامة ،وتوصلــت لعــدة
نتائــج منهــا أن تكاليــف تبنــي المســؤولية االجتماعيــة أكبــر
مــن العوائــد ،وغيــاب إســتراتيجية واضحــة للمســؤولية
االجتماعيــة .
دراســة الكــردي ،)2014( ،بعنــوان الحمايــة االجتماعيــة
والتنميــة فــي ظــل المتغيــرات الراهنــة ،التــي هدفــت
إلــى التعــرف علــى واقــع الحمايــة االجتماعيــة فــي ظــل
المتغيــرات الراهنــة ،و واقــع التنميــة فــي ظــل المتغيــرات
الراهنــة ،وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا الحاجــة
إلــى توفيــر حيــاة جيــدة للفقــراء والفئــات الضعيفــة وتوفيــر
مســتوى معيشــي مناســب وتوفيــر الخدمــات األساســية
لهــم ،كمــا أن التنميــة البــد أن تأخــذ اتجاهيــن همــا االتجــاه
االقتصــادي واالجتماعــي معــً ،ذلــك أن التنميــة االجتماعيــة
تشــمل مجــاالت واســعة تهــدف إلــى تحســين نوعيــة حيــاة
اإلنســان والحفــاظ علــى كرامتــه وأن التنميــة االقتصاديــة
تســعى إلــى تحســين الدخــل القومــي ومــن ثــم تحســين
دخــل الفــرد ومــن ثــم تحقيــق مســتوى معيشــة جيــد.
دراســة نعيمــة ،)٢٠١٢( ،بعنــوان الحمايــة االجتماعيــة
بيــن المفهــوم والمخاطــر والتطــور بهــدف التعــرف علــى
مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة وتطورهــا فــي الجزائــر ،
وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا التأكيــد علــى
أهميــة الضمــان االجتماعــي فــي السياســة االقتصاديــة ،وان
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إن الوضعيــة الحاليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي
تدعــو إلــى ضــرورة إيجــاد بدائــل أخــرى كمصــدر لتمويــل
صناديــق الضمــان االجتماعــي للحفــاظ علــى اســتدامتها.
دراســة إبراهيــم ،)2008( ،بعنــوان قيــاس دور المصــارف
اإلســامية فــي التنميــة االجتماعيــة بالســودان ،بهــدف
قيــاس دور المصــارف اإلســامية فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة مــن خــال اســتخدامات األمــوال ( المــوارد
) ،وأكــدت الدراســة علــى ضــرورة رفــع رؤوس أمــوال
المصــارف وتقويتهــا حتــى تتمكــن المصــارف مــن تمويــل
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة باســتخدام التمويــل
المتوســط والطويــل األجــل ،وضــرورة تغييــر تركيبــة
الودائــع وذلــك لتمكيــن المصــارف مــن تعديــل نســب
طبيعــة الودائــع والتــي تؤثــر علــى أداء دور المصــارف التنموي
واالجتماعــي بصــورة أكثــر فاعليــة ،وأهميــة إيجــاد طــرق
لتأميــن التمويــل الممنــوح لقطــاع التنميــة االجتماعيــة مــع
قبــول الضمانــات الشــخصية والتخزيــن .
دراســة العجالنــي،)1428 ( ،بعنــوان التنميــة االجتماعيــة
مــن منظــور التربيــة اإلســامية ،هدفــت إلــى التعــرف
علــى مفهــوم التنميــة االجتماعيــة مــن منظــور التربيــة
اإلســامية ،وبيــان أهــم خصائــص وركائــز التنميــة
االجتماعيــة مــن منظــور التربيــة اإلســامية ،وبيــان أهــم
أهــداف ومعوقــات التنميــة االجتماعيــة مــن منظــور التربيــة
اإلســامية وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا أن التنميــة
االجتماعيــة مــن منظــور التربيــة اإلســامية بمفهومهــا
الشــامل ذات منهــج أصيــل فــي الفكــر اإلســامي ،وأنهــا
تنفــرد بخصائــص تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن أنمــاط التنميــة
مــن حيــث الشــمولية والتــوازن والمســئولية والواقعيــة
واإلنســانية واالســتقاللية ،وان اإلعــام يلعــب دورًا مهمــً
فــي تغييــر الســلوك االجتماعــي وإحــداث التحــوالت
الفكريــة التــي تســهم فــي بنــاء العقليــة التنمويــة لمــا
يمتلكــه مــن قــدرات عاليــة وإمكانــات هائلــة .
دراســة فــؤاد ،)٢٠٠٧( ،بعنــوان عــن الحمايــة االجتماعيــة
والتشــغيل عــن حالــة الجزائــر ،هدفــت الدراســة الــى
التعــرف علــى موضــوع الحمايــة االجتماعيــة والتشــغيل من
خــال تبنــي أو اعتمــاد مجموعــة مــن اآلليــات المتمثلــة فــي

الضمــان االجتماعــي ودوره فــي حمايــة العمــال مــن خطــر
فقــدان الدخــل ،التعليــم والتكويــن فــي إنتــاج الكفــاءات
المتالئمــة مــع ســوق العمــل  ،وبينــت الدراســة السياســات
االيجابيــة بعــد تطبيــق برامــج التعديــل الهيكلــي مــن أجــل
الحمايــة مــن خطــر البطالــة ،ودعــم التشــغيل ،مســتعملة
بذلــك سياســات التأميــن ضــد البطالــة وسياســة تأميــن
التشــغيل وسياســة التضامــن االجتماعــي ،وقــد تــم قيــاس
مســتوى نجــاح هــذه السياســات عــن طريــق قيــاس
المؤشــرات االجتماعيــة للفقــر ،وكذلــك القــدرة الشــرائية،
والبطالــة ،والتوظيــف.

االجتماعــي ونظــم شــبكات األمــان االجتماعــي ،بهــدف
التعــرف علــى أهــم ميزاتهــا والتعــرف علــى التحديــات التــي
تواجههــا فــي ســعيها للحــد مــن البطالــة ومكافحــة الفقــر
والتهميــش االجتماعــي .وقامــت الدراســة بتقييــم نظــم
الحمايــة االجتماعيــة التقليديــة وتحديــد مــدى قدراتهــا علــى
توفيــر أوجــه الحمايــة االجتماعيــة لكونهــا شــريك فاعــل
فــي عمليــة التنميــة المســتدامة ،وأكــدت علــى أهميــة
األدوار الجديــدة للهيئــات الفاعلــة والشــركاء مــن القطــاع
الخــاص وغيرهــم فــي تحديــد وتطبيــق أوجــه الحمايــة
االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة.

دراســة الغريــب ،والعــود ،)٢٠٠٧( ،بعنــوان الحمايــة
االجتماعيــة لكبــار الســن التــي اســتخدمت الدراســات
الوصفيــة الكيفيــة القائمــة علــى التحليــل العلمــي ،وقــد
هدفــت الدراســة إلــى تقديــم تحليل نظري لظاهرة اإلســاءة
ضــد كبــار الســن ،إضافــة إلــى عــرض لنظــرة اإلســام نحــو
كبــار الســن ،وقدمــت الدراســة مشــروع مقتــرح لمبــادئ
وأســس عامــة لمشــروع الحمايــة االجتماعية ضد اإلســاءة
والعنــف الموجــه ضــد كبــار الســن للتخفيــف مــن أعبــاء
وآثــار الشــيخوخة علــى الفــرد ،إضافــة إلــى أهميــة الحمايــة
المجتمعيــة والحمايــة الصحيــة ،والحمايــة االقتصاديــة،
والحمايــة اإلعالميــة ألفــراد المجتمــع.

دراســة رابــح ،وحبيبــة (،بــدون) ،بعنــوان دور مؤسســات
الوقــف فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة المســتديمة -
دراســة مقارنــة بيــن التجربــة الماليزيــة والتجربــة الجزائرية،
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور مؤسســة الوقــف
فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة المســتديمة ،وتوصلــت
لعــدة نتائــج منهــا أهميــة تطويــر فــرص االســتثمار فــي
المؤسســات الوقفيــة المتجــددة بالجزائــر مثــل :الوقــف
النامــي ،والوقــف المؤقــت ،صناديــق االســتثمار ،الصكــوك
الوقفيــة ،وقــف بــراءات االختــراع ،التــي تحقــق أعلــى عائــد
مالــي واجتماعــي ،أن األوقــاف فــي ماليزيــا نمــوذج ناجــح
لمســاهمته فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة المســتديمة
مــن خــال مســاهمة أهــم مؤسســاته المتمثلــة فــي:
مؤسســة الوقــف فــي ســيالنقور ،صنــدوق الحــج ،صنــدوق
الوقــف الخيــري ،البنــك اإلســامي الماليــزي.

دراســة شــهيدة ،)٢٠٠٦( ،بعنــوان التنميــة االقتصاديــة
والحمايــة االجتماعيــة فــي الجزائــر هدفــت الدراســة إلــى
التعــرف علــى العالقــة بيــن التنميــة والحمايــة االجتماعيــة،
وقــد أكــدت الدراســة علــى أن الحمايــة االجتماعيــة نتيجــة
للتنميــة ،مــن خــال اســتعراض أهــم مؤشــرات الرعايــة
الصحيــة التــي تبيــن ذلــك األثــر  ،مــن أبرزهــا نســبة اإلنفــاق
الصحــي المئويــة إلــى الناتــج الداخلــي الخــام ،متوســط
مؤشــر الحيــاة  ،نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق الصحــي
اإلجمالــي ،وأكــدت الدراســة علــى أن العالقــة بيــن الحمايــة
االجتماعيــة والتنميــة تتضــح مــن الفوائــد الكبــرى التــي
تضيفهــا التنميــة.
دراســة حمــود ،)٢٠٠٥( ،بعنــوان العولمــة والحمايــة
االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة ،هدفــت الدراســة إلــى
التعــرف علــى إنجــازات البلــدان العربيــة فــي مجــال الضمــان

التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــال اســتعراض الدراســات الســابقة يتضــح أنهــا
ســاعدت فــي إثــراء اإلطــار ال ّنظــري للدراســة ،كمــا أن
الدراســات الســابقة ســعت إلــى تحقيــق أهــداف محــددة
تتعلــق بجوانــب محــددة مــن التنميــة االجتماعيــة ،تتفــق
تلــك الدراســات مــع دراســتنا الحالبــة فــي التأكيــد علــى
أهميــة التنميــة االجتماعيــة  ،وتتميــز دراســتنا الحاليــة
بكونهــا تركــز علــى العالقــة بيــن أهــداف التنميــة
االجتماعيــة ورؤيــة المملكــة .2030
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أهــداف التنميــة االجتماعيــة المســتدامة وعالقتهــا
بأهــداف رؤيــة  2030للتنميــة االجتماعيــة :
التنمية االجتماعية ورؤية 2030
مــن خــال اســتعراض لبعــض أدبيــات التنميــة االجتماعيــة
يتضــح أنهــا ليســت توزيــع المعونــات او مكافحــة التســول
فقــط بــل هــو المفهــوم الشــامل الــذي يتعامــل مــع الفــرد
وقيمــه ومــع األســرة ومشــكالتها ومــع مشــكالت
قطاعــات الشــباب ومــع الفقــر ومشــكالت المجتمــع
وحتــى التغيــرات فــي منظومــة القيــم وقضايــا ذوي
االحتياجــات الخاصــة والطفولــة ومشــكالتها واألحــداث.
ولقــد أصبــح مــن األمــور المتفــق عليهــا فــي إطــار النظريــة
السوســيولوجية المعاصــرة للتنميــة أن يتضمــن التخطيــط
للتنميــة الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي إطــار
تكاملــي بحيــث تتواكــب اإلجــراءات االقتصاديــة واإلداريــة
والتشــريعية مــع اإلجــراءات االجتماعيــة ،لــذا نــرى ان
البعــض اعتمــد مقاييــس مركبــة تضــم عــدة مؤشــرات
اجتماعيــة وحضاريــة كمســتوى الصحــة والتعليــم،
وظــروف العمــل واإلســكان ،والتأميــن االجتماعــي،
والترويــح ودرجــة التجانــس وعــدم التجانــس بيــن
ســكان المجتمــع الواحــد ،الن التنميــة االجتماعيــة عمليــة
بواســطتها تنمــو عالقــات التعــاون بيــن أفــراد المجتمــع
مــن خــال دعــم التفاعــل فيمــا بينهــم ،وزيــادة الشــعور
بالمســؤولية وإدراك احتياجــات اآلخريــن ،وذلــك فــي
إطــار اجتماعــي يســمح بتحقيــق العدالــة االجتماعيــة .
(الكاشــف  ،1985 ،ص )27
رؤية1452هـ:2030 -
طرحــت رؤيــة»  »2030فــي عــام 1437هـــ الموافــق ،2016
تقــوم علــى ثــاث مرتكــزات هــي( العمــق العربــي
واإلســامي ،والقــوة االســتثمارية ،وأهميــة الموقــع
الجغرافــي االســتراتيجي) ،تعتمــد الرؤيــة علــى ثــاث
محــاور هــي (المجتمــع الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن
الطمــوح) ،وألجــل بنــاء القــدرات واإلمكانــات الالزمــة
لتحقيــق األهــداف الطموحــة ل «رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  ،»2030ظهــرت الحاجــة إلــى إطــاق برنامــج
التحــول الوطنــي علــى مســتوى  24جهــة حكوميــة قائمــة
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علــى القطاعــات االقتصاديــة والتنمويــة فــي العــام األول
للبرنامــج .ويحتــوي البرنامــج علــى أهــداف إســتراتيجية
مرتبطــة بمســتهدفات مرحل ّيــة إلــى العــام  2020م.
أهمية رؤية :2030
تكتســب رؤيــة الســعودية  2030أهميتهــا مــن كونهــا
خارطــة طريــق واضحــة المعالــم أعــدت لتســير بالمملكــة
نحــو مســتقبل مشــرق فــي جميــع المجــاالت التنمويــة
بمــا يمكــن جميــع مكونــات الدولــة البشــرية والماديــة فــي
الخمــس عشــرة ســنة المقبلــة مــن الســير وفــق خطــط
مدروســة،بما يمكــن مــن اســتنهاض همــم أفــراد المجتمــع
وتوجههــا نحــو مســتقبل واعــد.
ويمكــن بيــان أهــم أهــداف التنميــة االجتماعيــة وعالقتهــا
بأهــداف رؤيــة 2030فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة مــن
خــال األتــي:
أهداف التنمية االجتماعية:
هنــاك العديــد مــن األهــداف للتنميــة االجتماعيــة مــن
أهمهــا:
الحمايــة األســرية وتدعيــم الحيــاة داخــل األســرة الواحــدة
لتزيــد مــن تماســكها واســتقرارها وتعــاون أفــراد األســرة
فيمــا بينهــم.
تحسين التعليم والوضع االجتماعي ألفراد المجتمع.
غــرس القيــم واالتجاهــات االجتماعيــة االيجابيــة
كالتعــاون وأداء الواجــب والعمــل التطوعــي وخلــق الرغبــة
فــي التغييــر.
تمكين جميع افراد المجتمع لكي يكونوا منتجين.
تطوير معايير األداء واإلنتاج في المجتمع.
توفير فرص عمل الئقة للمواطنين
تقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة لكافــة أفــراد المجتمــع
وحــل المشــكالت الناجمــة عــن التنميــة االقتصاديــة.
رفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة.
خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة.

وســوف نســتعرض مــدى العالقــة واالرتبــاط بأهــداف رؤيــة
2030
الهدف االستراتيجي األول للتنمية االجتماعيةالمستدامة:
الحمايــة األســرية وتدعيــم الحيــاة داخــل األســرة الواحــدة
لتزيــد مــن تماســكها واســتقرارها وتعــاون أفــراد األســرة
فيمــا بينهــم.
االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ،2030حيــث تهــدف الرؤيــة إلــى
تحقيــق األتــي فــي هــذا المجــال:
المحافظة على األمان
تعزيز دور األسرة وقيامها بمسؤوليتها
توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي
العمــل علــى االهتمــام باألســرة لكونهــا نــواة المجتمــع،
حيــث إنهــا تمثــل الحاضنــة األولــى لألبنــاء ،والراعــي الرئيــس
الحتياجاتهــم ،والحامــي للمجتمــع مــن التفــكك .و أبــرز مــا
يم ّيــز مجتمعنــا التزامــه بالمبــادئ والقيــم اإلســامية ،وقــوة
روابطــه األســرية وامتدادهــا ،ممــا يتطلــب تزويــد األســرة
بعوامــل النجــاح الالزمــة لتمكينها من رعايــة أبنائها وتنمية
ملكاتهــم وقدراتهــم .وللوصــول إلــى هــذه الغايــة ،ســيتم
العمــل علــى إشــراك أوليــاء األمــور فــي العمليــة التعليميــة،
كمــا ســنعمل علــى مســاعدتهم فــي بنــاء شــخصيات
أطفالهــم ومواهبهــم حتــى يكونــوا عناصــر فاعلــة فــي بنــاء
مجتمعهــم ،وسنشــجع األســر علــى تبنــي ثقافــة التخطيط
بمــا يتناســب مــع اإلمكانــات المتاحــة لها ،وبمــا يمكنها من
توفيــر احتياجــات أبنائهــا والعنايــة بهــم علــى أكمــل وجــه.
وقــد أدرك المخططيــن للرؤيــة رغبــة كل أســرة بتم ّلــك
مســكن ،لمــا لــه مــن دور فــي تعزيــز الروابــط األســرية .لــذا
ســعت الرؤيــة إلــى رفــع نســبة تم ّلــك الســكن الحاليــة التــي
تبلــغ (،)%٤٧بمــا ال يقــل عــن ( )%5بحلــول عــام (1442ه –
2020م) ،وذلــك بســنّ عــدد مــن األنظمــة واللوائــح ،وتحفيــز
القطــاع الخــاص ،وبنــاء شــراكة فاعلــة مــع المواطــن
لتمكينــه مــن الحصــول علــى مســكن مالئــم خــال فتــرة
مناســبة وفــق مســارات تم ّلــك تقــدم حلــو ًال تمويليــة
وادخاريــة تتناســب مــع احتياجاتــه الســكنية.
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االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال.
الهــدف االســتراتيجي الثانــي للتنميــة االجتماعيــة
المســتدامة:
تحسين التعليم والوضع االجتماعي ألفراد المجتمع.
االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة ،2030حيــث تهــدف الرؤيــة إلــى
تحقيــق األتــي فــي هــذا المجــال:
ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء
الوطــن ،تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة
لموائمــة احتياجــات ســوق العمــل ،تنميــة مهارات الشــباب
وحســن االســتفادة منهــا.
التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية
إيجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن علــى
حــد ســواء وتعزيــز ثقتهــم باقتصادنــا.
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ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،الناجــم
مــن اإلدراك ألهميــة التعليــم فــي بنــاء األفــراد وبالتالــي
المجتمــع.
الهــدف االســتراتيجي الثالــث للتنميــة االجتماعيــة
ا لمســتد ا مة :
غــرس القيــم واالتجاهــات االجتماعيــة االيجابيــة
كالتعــاون وأداء الواجــب والعمــل التطوعــي وخلــق الرغبــة
فــي التغييــر.
االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة ،2030حيــث تهــدف الرؤيــة إلــى
تحقيــق األتــي فــي هــذا المجــال:
تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر
كفــاءة وتمكينــً وعدالــة  ،دعــم األســر المنتجــة ،تمكيــن
ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص تعليــم وعمــل
مناســبة.
توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء
الوطــن.
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ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة

261

ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،القائــم
علــى إدراك أهميــة حمايــة قيــم المجتمــع البنــاءة وغــرس
القيــم االيجابيــة لــدى أفــراد المجتمــع.
الهــدف االســتراتيجي الرابــع للتنميــة االجتماعيــة
ا لمســتد ا مة :
● تمكين جميع أفراد المجتمع لكي يكونوا منتجين.
● االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ،2030حيــث تهــدف الرؤيــة إلــى
تحقيــق األتــي فــي هــذا المجــال:
● تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة
احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية.
● تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر
كفــاءة وتمكينــً وعدالــة  ،دعــم األســر المنتجــة ،تمكيــن
ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص تعليــم وعمــل
مناســبة.
● توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
● ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء
الوطــن.
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ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،القائــم
علــى إدراك أهميــة تأهيــل جميــع أفــراد المجتمــع وتوســيع
مداركهــم ،وتزويدهــم بالقــدرات ولمهــارات المناســبة،
وتســهيل ســبل ذلــك لــكل الفئــات.
الهــدف االســتراتيجي الخامــس للتنميــة االجتماعيــة
المســتدامة:
● تطوير معايير األداء واإلنتاج في المجتمع .
● االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ،2030حيــث تهــدف الرؤيــة إلــى
تحقيــق األتــي فــي هــذا المجــال:
● ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء
الوطــن.
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● تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية والحوكمــة
الرشــيدة فــي جميــع القطاعــات.
● االرتقــاء بمســتوى أداء وإنتاجيــة ومرونــة األجهــزة
الحكوميــة.
● تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة
احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية.
● تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها
● توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
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ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،القائــم
علــى إدراك أهميــة تطويــر معاييــر األداء واإلنتــاج فــي
المجتمــع ،وتزويــد أفــراد المجتمــع بالقــدرات ولمهــارات
المناســبة ،وتســهيل ســبل ذلــك لــكل األفــراد بمختلــف
مســتوياتهم وأماكــن وجودهــم.
الهــدف االســتراتيجي الســادس للتنميــة االجتماعيــة
المســتدامة:
● توفير فرص عمل الئقة للمواطنين
● االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ،2030تهــدف الرؤيــة إلــى تحقيــق
األتــي فــي هــذا المجــال:
● تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة
احتياجــات ســوق العمــل المســتقبلية.
● تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها .
● تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
● تمكيــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص تعليــم
وعمــل مناســبة.
● إيجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن
علــى حــد ســواء وتعزيــز ثقتهــم باقتصادنــا.
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ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،القائــم

علــى إدراك أهميــة توفيــر فــرص العمــل لكافــة أفــراد
العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،وتســهيل فــرص
االســتثمار وتنميــة دور القطــاع الخــاص فــي إتاحــة فــرص
العمــل للمواطنيــن ،وتســهيل ســبل ذلــك لــكل األفــراد
بمختلــف مســتوياتهم وأماكــن وجودهــم.
الهــدف االســتراتيجي الســابع للتنميــة االجتماعيــة
ا لمســتد ا مة :
● تقديــم كافــة الخدمــات المطلوبــة لكافــة أفــراد المجتمع
وحــل المشــكالت الناجمــة عــن التنميــة االقتصادية.
● االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ،تهــدف الرؤيــة إلــى تحقيــق
األتــي فــي هــذا المجــال2030 :
● تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية والحوكمــة
الرشــيدة فــي جميــع القطاعــات.
● االرتقــاء بمســتوى أداء وإنتاجيــة ومرونــة األجهــزة
الحكوميــة.
● تمكين المواطنين من الحصول على مسكن مالئم.
● تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر
كفــاءة وتمكينــً وعدالــة.
● توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
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ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،القائــم
علــى إدراك أهميــة تقديــم كافــة الخدمــات المالئمــة
لكافــة أفــراد المجتمــع حســب احتياجاتهــم وحــل
المشــكالت الناجمــة عــن التنميــة  ،وتســهيل ســبل ذلــك
لــكل األفــراد فــي كل المناطــق.
● الهــدف االســتراتيجي الثامــن للتنميــة االجتماعيــة
ا لمســتد ا مة :
● رفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة
● االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ، 2030تهــدف الرؤيــة إلــى
تحقيــق األتــي فــي هــذا المجــال2030 :
● تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر

كفــاءة وتمكينــً وعدالــة.
● توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
● تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية والحوكمــة
الرشــيدة فــي جميــع القطاعــات.
● االرتقــاء بمســتوى أداء وإنتاجيــة ومرونــة األجهــزة
الحكوميــة.
http://vision2030.gov.sa/ar

ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف
للتنميــة االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال،
القائــم علــى إدراك أهميــة رفــع جــودة وكفــاءة البرامــج
والخدمــات المقدمــة مــن األجهــزة فــي الدولــة ،وتفعيــل دور
األجهــزة وحــل المشــكالت الناجمــة عــن التنميــة .
الهــدف االســتراتيجي التاســع للتنميــة االجتماعيــة
ا لمســتد ا مة :
● خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة.
● االرتبــاط بأهــداف الرؤيــة  ،2030تهــدف الرؤيــة إلــى تحقيــق
األتــي في هــذا المجــال2030:
● إيجاد بيئة جاذبة الستقطاب الكفاءات العالمية.
● إيجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن
علــى حــد ســواء وتعزيــز ثقتهــم باقتصادنــا.
● رفــع كفــاءة الخدمــات والبرامــج المقدمــة مــن خــال
المراكــز والــدور والمؤسســات.
http://vision2030.gov.sa/ar

ومــن هــذا يتضــح االرتبــاط الواضــح بيــن هــذا الهــدف للتنميــة
االجتماعيــة وأهــداف رؤيــة  2030فــي هــذا المجــال ،القائــم
علــى إدراك أهميــة خلــق بيئــة عمــل آمنــة وجاذبــة تمكــن
مــن تحقيــق التنميــة فــي مختلــف المجــاالت.
كيف يتم تحقيق الرؤية:
ولضمــان تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
(2030م) ،تــم العمــل علــى إطــاق مجموعــة مــن البرامــج
التنفيذيــة والتــي ســيكون لهــا كبيــر األثــر فــي تحققهــا،
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ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،برنامــج التحــول
االســتراتيجي لشــركة أرامكــو الســعودية ،برنامــج إعــادة
العامــة ،برنامــج رأس المــال
هيكلــة صنــدوق االســتثمارات
ّ
البشــري ،برنامــج التحــول الوطنــي ،برنامــج الشــراكات
اإلســتراتيجية ،برنامــج التوســع فــي التخصيــص ،برنامــج
تعزيــز حوكمــة العمــل الحكومــي.vision2030//:http .
ar/sa.gov
حيــث تعتمــد رؤيــة  2030علــى ثــاث محــاور وهــي المجتمــع
الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه
المحــاور تتكامــل وت ّتســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق
أهدافنــا وتعظيــم االســتفادة مــن مرتكــزات هــذه الرؤيــة،
فــي كل مجــاالت التنميــة ومنهــا التنميــة االجتماعيــة.
http://vision2030.gov.sa/ar

الخاتمة:
التنميــة االجتماعيــة  Social Developmentهــي سلســلة
مــن العمليــات اإلداريــة ،المخطــط لهــا مســبقا مجموعــة
مــن األهــداف التــي تقــود الطاقــات واإلمكانــات إلــى التفاعــل
واالســتغالل األمثــل ،وتحفيــز كل الجهــود واألجهــزة
واإلمكانيــات وخلــق تعــاون بيــن القطــاع الخــاص
والمواطنيــن ،وقــد تمثلــت تــك األمــور برؤيــة  ، 2030حيــث
أن التنميــة عمليــة داخليــة ذاتيــة ديناميكيــة مســتمرة أي
أنهــا ليســت حالــة ثابتــة أو جامــدة بمعنــى أن كل بذورهــا
ومقوماتهــا األصليــة موجــودة فــي داخــل المجتمــع بنظامــه
واقتصــاده ،وهــو مــا أكدتــه رؤيــة  ،2030حيــث بــدأت الرؤيــة
مــن المجتمــع ،وإليــه انتهــت ،حيــث يمثــل المحــور األول
للرؤيــة (المجتمــع الحيــوي) كأســاس لتحقيــق الرؤيــة
وتأســيس قاعــدة صلبــة لتطويــر المجتمــع ،ينبثــق هــذا
المحــور مــن اإليمــان بأهميــة بنــاء المجتمــع الحيــوي ،الــذي
يعيــش أفــراده وفــق المبــادئ اإلســامية ومنهــج الوســطية
واالعتــدال ،مــع االعتــزاز بالهويــة الوطنيــة والفخــر
بموروثهــم الحضــاري ،فــي بيئــة إيجابيــة وجاذبــة ،تتوافــر
فيهــا مق ّومــات جــودة الحيــاة للمواطنيــن والمقيميــن،
ويســندهم بنيــان أســري متيــن ومنظومــة للرعايــة الصحيــة
واالجتماعيــة ذات كفــاءة ،لبنــاء مجتمــع قــوي ومنتــج.
وهــذا يتطلــب التغلــب علــى كل المعوقــات التــي تحــول
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دون انبثــاق اإلمكانيــات الذاتيــة الكامنــة داخل(الفــرد-
أو المجتمــع) .فالتنميــة االجتماعيــة هــي عمليــات تغيــر
اجتماعــي تلحــق بالبنــاء االجتماعــي ووظائفــه بغــرض
إشــباع الحاجــات االجتماعيــة للفــرد والجماعــة بمعنــى
أنهــا عمليــة تغيــر اجتماعــي لكافــة األوضــاع التقليديــة مــن
أجــل إقامــة بنــاء اجتماعــي فاعــل.
ممــا تقــدم يمكننــا القــول أن التنميــة االجتماعيــة
المســتدامة لهــا بعــدان متداخــان
األول :تنميــة قــدرة النــاس للعمــل باســتمرار مــن أجــل
رفاهيــة األفــراد ورفاهيــة مجتمعهــم بمــا يمكــن مــن
ديمومــة ذلــك بحســن اســتخدام المــوارد
الثانــي تنميــة مؤسســات المجتمــع لتتمكــن مــن تلبيــة
االحتياجــات اإلنســانية علــى مختلــف المســتويات وذلــك
مــن خــال عمليــة لتحســين العالقــات بيــن النــاس و
المؤسســات االجتماعيــة و االقتصاديــة و لذلــك فإن العدالة
االجتماعيــة و التوزيــع المناســب لعوائــد التنميــة يكــون
أحــد الشــروط األساســية للتنميــة االجتماعيــة المســتدامة
 ،فالتنميــة تحــدث حينمــا ترتفــع اإلنتاجيــة وحينمــا يتمكــن
م باقتــدار.
النــاس مــن زيــادة إنتاجهــ 
فالتنميــة بمفهومهــا العــام عمليــة واعيــة موجهــة لصياغــة
بنــاء حضــاري اجتماعــي متكامــل يؤكــد فيه المجتمــع
على هويتــه وذاتيتــه وإبداعــه ،وبذلــك تكــون التنميــة
تخطيــط وتوظيــف أمثــل لكافــة لجهــود  ،حيــث أكــد
«هوبهــاوس» ٔعلــى أن هنــاك أربعــة معایيــر لتحقيــق
التنــمیة الشــاملة المســتدامة وهي:الحجــم ( أي
الســكان) ،والكفــایة  ،الحــریة و المشــاركة ،فالتنميــة
االجتماعيــة المســتدامة تيســير حيــاة اإلنســان فــي
المجتمــع ،ممــا يتطلــب ضــرورة االلتــزام بأهــداف رؤيــة 2030
والمراجعــة الدوريــة للتغلــب علــى العوائــق والمحــددات
التــي قــد تعتــرض تطبيقهــا ،وإجــراء المزيــد مــن الدراســات
والبحــوث فــي هــذا المجــال.
المراجع:
إبراهيــم ،أحمــد الصــادق البشــير ،)2008( ،قيــاس دور
المصــارف اإلســامية فــي التنميــة االجتماعيــة بالســودان،

جامعــة الســودان للعلــوم التكنولوجيــا ،رســالة ماجســتير،
الســودان .
بــكار ،عبــد الكريــم  ،)2001(،مدخــل إلــى التنميــة المتكاملــة
:رؤيــة إســامية  ،الطبعــة الثانيــة ،دمشــق .
التابعي،كمــال ،)1985(،االتجاهــات المعاصــرة فــي دراســة
القيــم والتنميــة  ،دار المعــارف ،القاهــرة.
الجوهــري ،عبــد الهــادي وآخــرون ،)1999 (،دراســات فــي
التنميــة االجتماعيــة :مدخــل إســامي  ،المكتــب الجامعــي
الحديــث ،اإلســكندرية.
الحســيني ،الســيد ،)1985(،التنميــة والتخلــف ،طبعــة  ،2دار
المعــارف ،القاهــرة.
حمــود  ،حســن ( ،) ٢٠٠٥العولمــة والحمايــة االجتماعيــة فــي
المنطقــة العربيــة ،الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة ،بيروت
حســن ،عبــد البــاري إســماعيل ، )1982( ،أبعــاد التنميــة ،دار
المعــارف ،القاهــرة.
رحيمــة ،حوالــف ،)2017 (،بعنــوان تحــدیات التنــمیة
االجتمــاعیة فــي الجزائــر فــي ظــل انھــیار أســعار النفــط،
مجلــة البــدر ،العــدد  ، 1ينايــر ســنة 2017م  ،جامعــة بشــار،
الجزائــر.
الشــعيبي ،صالــح المحمــد ، )1406(،التنميــة و اقتصاديــات
القــوى العاملــة  ،مطابــع بحــر العلــوم  ،الريــاض.
شــهيدة ،كيفانــي ( ،)٢٠٠٧التنميــة االقتصاديــة والحمايــة
االجتماعيــة ،دراســة خاصــة للحمايــة الصحيــة فــي الجزائــر،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة أبــو بكــر بلقايــد،
العلــوم االقتصاديــة ،جامعــة علــوم التســيير والعلــوم
التجاريــة ،الجزائــر.
عبيــد ،حســين إبراهيــم ( ،)١٩٩٠دراســات فــي التنميــة
والتخطيــط االجتماعــي ،دار المعرفــة الجامعيــة،
ا إل ســكند ر ية .
العجالنــي ،يوســف بــن أحمــد بــن محمــد ،)1428 (،التنميــة
االجتماعيــة مــن منظــور التربيــة اإلســامية ،جامعــة أم
القــرى  ،مكــة المكرمــة  ،المملكــة العربيــة الســعودية.

غربــي  ،علــي ،وآخــرون ، )2003(،تنميــة المجتمــع مــن
التحديــث إلــى العولمــة ،الطبعــة الثانيــة ،دار الفجــر للنشــر
والتوزيــع ،القاهــرة .
الغريــب ،عبــد العزيــز بــن علــي ،والعــود ،ناصــر بــن صالــح
( ، )2007الحمايــة االجتماعيــة لكبــار الســن .مركــز
الدراســات والبحــوث ،جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم
األمنيــة ،الريــاض.
فــؤاد  ،وارد ( ،)٢٠٠٧الحمايــة االجتماعيــة والتشــغيل:
دراســة حالــة الجزائــر ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
جامعــة أبوبكــر بلقايــد ،تلمســان ،جامعــة العلــوم
االقتصاديــة والتســيير والعلــوم االجتماعيــة  ،الجزائــر.
قريــن  ،محمــد األميــن  ، )2008 (،المؤشــرات البيئيــة للتنميــة
المســتدامة  ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر التنميــة المســتدامة ،
جامعــة ســبها  ،ليبيــا.
الكــردي ،خالــد إبراهيــم حســن ،)2040( ،الحمايــة
االجتماعيــة والتنميــة فــي ظــل المتغيــرات الراھنــة ،مؤتمــر
الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة الفتــرة مــن 1436/2 / 4 -2
هـــ ،الموافــق ٢٠١٤/11/ 26 -24م ،مركــز الدراســات
والبحــوث ،جامعــة نايــف ،الريــاض .
الكاشــف ،علــي ،)1985( ،التنميــة االجتماعيــة :مفاهيــم
وقضايــا ،المكتــب الجامعــي الحديــث  ،اإلســكندرية .
● ابــن منظــور  ،لســان العــرب  ،مــادة (ن.م.ي)  ،دار صــادر،
بيــروت  ،مــج.15
● محمــد ،شــفيق (،د.ت ) ،دراســات فــي التنميــة االقتصاديــة،
المكتــب الجامعــي الحديث  ،اإلســكندرية
 المؤمــن ،قيــس  ،وآخــرون ، )1997(،التنميــة اإلداريــة ،دار زهــران للنشــر  ،عمــان  ،األردن .
● نعيمــة ،زيرمــي ،)٢٠١٢( ،الحمايــة االجتماعيــة بيــن
المفهــوم والمخاطــر والتطــور فــي الجزائــر ،ورقــة قدمــت
للملتقــى الدولــي الســابع حــول الصناعــة التأمينيــة :الواقــع
العملــي وآفــاق التطويــر  ،تجــارب الــدول  ،جامعــة حبيبــة بــن
بوعلــي بالشــلف ،آليــة العلــوم االقتصاديــة  ،العلــوم التجاريــة
وعلــوم التســيير الفتــرة . -٣الجزائــر٤/١٢ / ٢٠١٢ ،
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المراجع االجنبية والروابط االلكترونية:
WCED, 1987, World Commission on Environment and Development, Our Common Future,
Oxford: Oxford University Press.
Hobe house, L.T. (1960),Social development,
its nature and condition George Allen & unwion
Ltd,

دحمانــي ,علــي ،و مصنوعــة ,أحمــد ،)2016(،بعنــوان واقــع
المســؤولية االجتماعيــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة
حالــة مؤسســة االســمنت ومشــتقاته لشــلف
http://dspace.univ-chlef.dz:8080/jspui/handle/123456789/981

رابــح  ،بوقــرة ،وحبيبــة ،عامــر( ،بــدون ) ،دور مؤسســات
الوقــف فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة المســتديمة -
دراســة مقارنــة بيــن التجربــة الماليزيــة والتجربــة الجزائرية،
كليــة العلــوم االقتصاديــة وعلــوم التســيير ( جامعــة
مســيلة )-الجزائــر-
www.kantakji.
https://ar.wikipedia.org/wiki
= http://www.swmsa.net/articles php ? action
show&id =1657
“https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
رؤية1452هـ2030 -
http://vision2030.gov.sa/ar
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»أثر استخدام األنشطة الطالبية والبرامج التدريبية في تعزيز الوعي المجتمعي
بمتطلبات رؤية المملكة «2030
اعداد  /د .أمل رياض شاهين

أستاذ مساعد التربية وعلم النفس  -جامعة الملك خالد
مقدمة :
تعتبــر رؤيــة  2030مطلــب أساســي نحــو التنميــة المســتدامة
بالمملكــة العربيــة الســعودية وتحقيقــً للتكامــل
االقتصــادي والفكــري واالجتماعــي ولــن يتــم التنفيــذ
الفعلــي والعملــي اال بســواعد أبنــاء المملكــة وخلــق جــو
مــن االنتمــاء للرؤيــة والتعصــب نحــو تنفيذهــا ونعــرض هنــا
مضمــون الرؤيــة مــن خــال كلمــة ولــي العهــد محمــد بــن
ســلمان « يســرني أن أقـ ّدم لكــم رؤيــة الحاضــر للمســتقبل،
التــي نريــد أن نبــدأ العمــل بهــا اليــوم لِلغــد ،بحيــث تعبــر عــن
طموحاتنــا جميعــً وتعكــس قــدرات بالدنا .دائمــا مــا تبــدأ
قصــص النجــاح برؤيــة ،وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى
علــى مكامــن القــوة.
ونحــن نثــق ونعــرف أن اهلل ســبحانه حبانــا وطنــً مبــاركًا هو
أثمــن مــن البتــرول ،ففيــه الحرمــان الشــريفان ،أطهــر بقــاع
األرض ،وقبلــة أكثــر مــن مليــار مســلم ،وهــذا هــو عمقنــا
العربــي واإلســامي وهــو عامــل نجاحنــا األول .كمــا أن
بالدنــا تمتلــك قــدرات اســتثمارية ضخمــة ،وسنســعى إلــى
أن تكــون محــركا القتصادنــا ومــوردًا إضافيــا لبالدنــا وهــذا
هــو عامــل نجاحنــا الثانــي.
ولوطننــا موقــع جغرافــي اســتراتيجي ،فالمملكــة العربيــة
الســعودية هــي أهــم بوابــة للعالــم بصفتهــا مركــز ربــط
للقــارات الثــاث ،وتحيــط بهــا أكثــر المعابــر المائيــة أهميــة،
وهــذا هــو عامــل نجاحنــا الثالــث.
وهــذه العوامــل الثالثــة هــي مرتكــزات رؤيتنــا التــي
نستشــرف آفاقهــا ،ونرســم مالمحهــا معــً « وهــذه الرؤيــة
تحتــاج الــي منفــذ قــوي يتمتــع بالعلــم والثقافــة الالزمــة
للتنفيــذ ويجــب هنــا دعــم تلــك الرؤيــة بالوســائل المختلفــة
لجــذب أفــراد المجتمــع نحوهــا وتعتبــر الجامعــات مصــدر

هــام يعــج بالشــباب المتعلــم والمثقــف والــذي يعتبــر
الداعــم الرئيســي لتنفيــذ تلــك الرؤيــة فهــل تســألنا يومــً
مــاذا يعــرف الشــباب الجامعــي عــن تلــك الرؤيــة؟
مــا درجــة الوعــي لــدى الشــباب عــن متطلبــات تحقيــق
رؤيــة 2030؟ وعليــه البحــث يســلط الضــوء علــى األنشــطة
الطالبيــة والبرامــج التدريبيــة داخــل الحــرم الجامعــي
ودورهــا كوســيلة لتعزيــز وتنميــة الوعــي المجتمعــي برؤيــة
.2030
مشكلة الدراسة :
اذا كانــت وســائل االعــام وســيلة لنشــر مبــادئ ومتطلبــات
رؤيــة  2030فالجامعــة المنبــر الــذي يوضــح وينمــي الوعــي
بتلــك الرؤيــة بــل ويخلــق الجيــل القــادر علــى تنفيــذ تلــك
الرؤيــة وتحقيــق متطلباتهــا وذلــك يحتــاج إلــى وســائل
وتعتبــر األنشــطة الطالبيــة هــي أنســب وســيلة لتحقيــق
ذلــك مــن خــال النشــطة المختلفــة والبرامــج التدريبيــة
المختلفــة فقــد أوضحــت دراســة ( موســي 2008:م) والتــي
تناولــت أراء الطــاب حــول األنشــطة الطالبيــة بجامعــة
الملــك ســعود ومــن خــال النتائــج تبيــن أن الطــاب
يفضلــون األنشــطة الطالبيــة حتــى فــي تلقــي المعلومــة ،
وكذلــك دراســة ( شــلبي وأخــرون 1435:ه)والتــي تنــاول
فيهــا أثــر مرحلــة التدريــب فــي اكتســاب وإضافــة معلومــات
جديــدة وتطويــر األداء  ،ودراســة ( مزيــو 2012 :م) والتــي و
تؤيــد نتائجهــا دور األنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة المبــادئ
التربويــة مــن خــال نتائــج تلــك الدراســات تلخــص الباحثــة
التســاؤل الرئيســي للدراســة الحاليــة فــي التالــي :
مــا أثــر اســتخدام األنشــطة الطالبيــة والبرامــج التدريبية في
تعزيــز الوعــي المجتمعــي بمتطلبات رؤيــة المملكة٢٠٣٠؟
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ومن التساؤل الرئيسي تتفرع عدة تساؤالت كالتالي :
● مــا المقصــود باألنشــطة الطالبيــة ومــا هــو الوعــي
المجتمعــي ؟
● ما هي متطلبات رؤية 2030؟
● هــل اســتخدام االنشــطة الطالبيــة يزيــد مــن الوعــي
المجتمعــي برؤيــة 2030؟
● مــا أثــر اســتخدام البرامــج التدريبيــة علــى زيــادة الوعــي
المجتمعــي برؤيــة 2030؟
فرضية الدراسة :
وضعت الباحثة فرض دراسي يتمثل في التالي :
الفرض األول
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى() ۰٥،۰
بيــن متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة ودرجــات
المجموعــة الضابطــة فــي مســتوى الفهــم ألهميــة
المجموعتيــن لرؤيــة 2030
توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن المجموعــة
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة عقــب تطبيــق األنشــطة
الطالبيــة والبرامــج التدريبيــة لصالــح المجموعــة التجريبيــة
علــى اســتبانة البحــث .
أهداف البحث:

تســعى الدراســة الحاليــة الــي فهــم متطلبــات رؤيــة
2030بالمملكــة وذلــك بهــدف توصيلهــا الــي طلبــة الجامعــة
لتحقيــق الدعــم البشــري لتلــك الرؤيــة حتــى نضمــن النجــاح
الكافــي لتحقيقهــا و تتلخــص أهــداف البحــث الحالــي فــي
النقــاط التاليــة :
● التعرف على متطلبات رؤية .2030

● اكتشــاف أثــر االنشــطة الطالبيــة فــي زيــادة الوعــي
المجتمعــي بمتطلبــات رؤيــة.2030
● توضيــح أثــر البرامــج التدريبيــة فــي فهــم متطلبــات رؤيــة
 2030بالمملكــة.

● اكتشــاف أثــر البرامــج التدريبيــة فــي زيــادة الوعــي
المجتمعــي برؤيــة .2030
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أهمية الدراسة:
تعتبــر الدراســة الحاليــة االولــى التــي تتنــاول بالتطبيــق
العملــي دور االنشــطة الطالبيــة كوســيلة فــي زيــادة الوعــي
المجتمعــي برؤيــة  2030وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات
علــى أهميــة االنشــطة الطالبيــة والبرامــج التدريبيــة ومنهــا
دراســة (الســعدون 2013:م) التــي أكــد فيهــا علــى نجــاح
البرامــج التدريبيــة فــي تحســين أداء العامليــن باالدعــاء
العــام ودراســة (شــلبي وأخــرون 2015:م) وتناولــوا فيهــا
أثــر البرامــج التدريبيــة علــي تطويــر أداء العامليــن بعمــادة
التطويــر والجــودة دراســة (حســين 2005:م )و تنــاول
فيهــا الــدور الــذي تقــوم بــه االنشــطة التربويــة بمجاالتهــا
المتنوعــة لتنميــة الوعــي الوطنــي لــدى تالميــذ وبلغــت عينــة
الدراســة 1000طالــب بالمرحلــة المتوســطة وأشــارت
النتائــج الــي الــدور الهــام الــذي تلعبــه االنشــطة الطالبيــة
فــي زيــادة الوعــي الوطنــي لــدي تالميــذ المرحلــة المتوســطة
وكذلــك االســتفادة مــن برامــج االنشــطة الطالبيــة ســواء
محاضــرات أو نــدوات أو لقــاءات وغيرهــا فــي زيــادة الوعــي
المجتمعــي برؤيــة 2030بالمملكــة العربيــة الســعودية
وعليــة يمكــن تلخيــص أهميــة الدراســة الحاليــة فــي النقــاط
التاليــة :
ـ بيــان أهميــة البرامــج التدريبيــة فــي تعزيز الوعــي المجتمعي
برؤية 2030
ـ ايضــاح أثــر االنشــطة الطالبيــة فــي تعزيز الوعــي المجتمعي
برؤية 2030
ـ بيان أهمية الوعي المجتمعي لفهم متطلبات رؤية 2030
ـ الدراســة هــي االولــي مــن نوعهــا فــي عمليــة الربــط بيــن
االنشــطة الطالبيــة بالجامعــات وتعزيــز الوعــي المجتمعــي
برؤيــة 2030
ــــ تنبيــه الباحثيــن فــي المجــال التربــوي واالجتماعــي بأهميــة
التعــاون فــي اصــدار دراســات يســتفاد بهــا فــي دعــم رؤيــة
2030
منهج البحث:
اســتعانت الباحثــة بالمنهــج شــبه التجريبــي القائــم علــى

وجــود متغيــرات حيــث أنــه مناســب لذلــك النــوع مــن
الدراســات التــي تحــاول اكتشــاف أثــر متغيــر علــى أخــر
وتتمثــل متغيــرات الدراســة فــي التالــي :
المتغير المستقل  :البرامج التدريبية واألنشطة الطالبية
ـ المتغير التابع  :زيادة الوعي المجتمعي برؤية 2030
عينــة البحــث  :اســتعانت الباحثــة بعينــة الدراســة مــن
كليــة العلــوم واآلداب بمحافظــة ســراة عبيــدة التابعــة
لجامعــة الملــك خالــد بلغــت العينــة (100طالبــة) مــن جميــع
المســتويات الدراســية ويشــترط فــي عينــة الدراســة
التالــي:
● أن تكون مقيدة بأحد السنوات الدراسية
● أن تكون من طالبات الكلية المنتظمات
● أن تكــون مــن الطالبات المســتحقات لخدمات االنشــطة
الطالبية
أدوات الدراسة :
● اســتعانت الباحثــة باســتبانة الهــدف منهــا الوقــوف علــى
الوعــي المجتمعــي برؤيــة 2030بالمملكــة لــدى عينــة مــن
الطالبــات.
● تصميــم مجموعــة مــن االنشــطة الطالبيــة تتنــاول
التعريــف برؤيــة  2030ومتطلبــات تلــك الرؤيــة.
اجراءات الدراسة
● تحديــد عينــة الدراســة والتأكــد مــن تجانــس العينــة
وقســيمها الــى مجموعــة ضابطــة واخــري تجريبيــة
● تطبيــق اســتبانة الهــدف منهــا التعــرف علــى درجــة
وعــي الطالبــات بمتطلبــات رؤيــة  2030علــى المجموعتيــن
التجريبيــة والضابطــة
● تطبيــق البرنامــج التدريبــي واالنشــطة الطالبيــة مــن (
لقــاءات ،محاضــرات  ،نــدوات  ،مســابقات  )...تتنــاول رؤيــة
 2030بالمملكــة
● اعــادة تطبيــق االســتبانة مــرة أخــري علــى المجموعتيــن
التجريبيــة والضابطــة وتحليــل الفــروق البيانيــة بيــن النتائــج

● تحليــل البيانــات باســتخدام المتوســط الحســابي
واالنحــراف المعيــاري
مصطلحات الدراسة:
األنشــطة الطالبيــة  :هــي كل مــا يشــارك فيــه المتعلــم
داخــل المؤسســة التعليميــة وخارجهــا مــن أعمــال تتطلــب
مهــارات عقليــة أو يدويــة نظاميــة أو غيــر نظاميــة تعــود
عليــه بمزيــد مــن الخبــرات التــي تدعــم تعلمــه لموضوعــات
متنوعــة ( شــحاتة،2003:ص )62وهــي «كل نشــاط
تربــوي يقــوم بــه الطالــب والمــدرس خــارج نطــاق الــدرس
بمفهومــة التقليــدي و يتميــز بإتاحــة الفرصــة الختيــار
الطالــب لمــا يتــاءم وقدراتــه وميولــه ومــا يشــبع حاجاتــه
(ســعد)1993،167:
التدريــب  :هــو «عمليــة مخططــة ومنظمــة ومســتمرة،
تهــدف إلــى إكســاب العامليــن المعــارف والقــدرات
والمهــارات الجديــدة المتخصصــة والمرتبطــة بالعمــل أو
تغيــر بعــض االتجاهــات العامليــن وســلوكياتهم بشــكل
يضمــن تحســين األداء وتحقيــق أهــداف المؤسســة (
ســليمان 2005:م)
البرامــج التدريبيــة  :هــي مجموعــة مــن النشــاطات
المؤسســة والمخطــط لهــا والمســتمرة والهادفــة الــي
تزويــد القــوى البشــرية فــي المؤسســة بمعــارف معينــة ،
وتحســين وتطويــر مهاراتهــا وقدراتهــا وتغيير ســلوكياتها
واتجاهاتهــا بشــكل ايجابــي بنــاء ( عائــدة ،2008:ص)8
الوعــي المجتمعــي  :ويــرى العريفــي أن « الوعــى االجتماعــي
اتجــاه عقلــي منعكــس ،يعيــن اإلنســان علــى أن يكــون
واعيــً بنفســه وبيئتــه بدرجــات متفاوتــة مــن الوضــوح
والتعقيــد ،ويتضمــن هــذا االتجــاه :وعــى اإلنســان بوظائفــه
الجســمية والعقليــة .والوعــى بأهــداف العالــم المحيــط
بــه .وإدراك اإلنســان لنفســه كإنســان فــي المجتمــع الــذى
يعيــش فيــه .وإدراك اإلنســان لنفســه كعضــو فــي جماعــة.
وإدراك اإلنســان للعالقــات التــي تربــط بيــن الظواهــر
االجتماعيــة والمواقــف التــي يمــر بهــا ،والقيــم والمعاييــر
التــي تحــدد اســتجاباته المختلفــة فــي هــذه المواقــف.
(العريفــي 1416:ه،ص.)22
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رؤيــة 2030بالمملكــة  :هــو مشــروع الرؤيــة التــي أعدهــا
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بــأن تكــون
الســعودية العمــق العربــي واالســامي قــوة اســتثمارية
رائــدة ومحــور ربــط القــارات الثــاث.
اإلطار النظري للبحث
أوال  :األنشطة الطالبية :
تعتبــر األنشــطة الطالبيــة وبطريقــة غيــر مباشــرة مصــدر
أساســي إلحــداث حــركات التغيــر االجتماعــي فنجــد
أن أغلــب الثــورات العربيــة بــدأت مــن الجامعــة ومــن
خــال األنشــطة الطالبيــة وعليــه فــإن النشــاط الطالبــي
يلعــب دور كبيــر يمكــن اســتغالله االســتغالل االمثــل
فــي زيــادة الوعــي المجتمعــي لــدى الشــباب والترويــج
لالســتراتيجيات والمشــروعات القوميــة بالمملكــة
وتعــددت التعريفــات الخاصــة باألنشــطة الطالبيــة ويرجــع
ذلــك ألن هــذا المصطلــح شــامل فقــد عــرف قامــوس
التربيــة ل  Good .V Carterالنشــاط التربــوي بأنــه «موقــف
تعليمــي شــامل يشــارك فيــه الطالــب برغبتــه إلشــباع
حاجــة لديــه  ،وتحقيــق هــدف مرغــوب فيــه » (Dictionary
 ،)of Educationوينظــر Mackown C.
:1973
 Harryالــي االنشــطة التربويــة بأنها«جميــع ألــوان
األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة والفنيــة والعلميــة التــي
تمــارس بطريقــة حــرة ومنظمــة للترويــح أو الكتســاب
المهــارات والخبــرات خــارج نطــاق الدراســة األكاديميــة (
 ،)Mackown C. Harry:1974وعرفهــا »عرقســوس«
بأنهــا «مجموعــة مــن الخبــرات التربويــة واالتجاهــات
الســليمة التــي يكتســبها الطالــب خــارج الفصــل الدراســي
 ،بتوجيــه مــن مهنييــن متخصصيــن» ( عرقســوس 1405:ه)
وعرفهــا «الظريــف « علــي أنهــا تلــك البرامــج التــي يمارســها
الطــاب اختياريــا وغيــر متضمنــة فــي المناهــج الدراســية ،
وذلــك بدافــع ذاتــي مــن الرضــا الشــخصي الــذي ينتــج عنهــا
 ،وتقــدم هــذه البرامــج بغــرض نمــو الفــرد والجماعــة ،
وتحقيــق األهــداف االجتماعيــة المبتغــاة والمرتبطــة
بأهــداف الفــرد وأغــراض المؤسســة التعليميــة « ( الظريــف
1993:م) و تعــ ّرف دائــرة المعــارف األمريكيــة النشــاط
الطالبــي بأنــه « :تلــك البرامــج التــي تنفــذ بإشــراف وتوجيــه
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المؤسســات التربويــة التــي تتنــاول كل مــا يتصــل بالحيــاة
التعليميــة وأنشــطتها المختلفــة ســواء ذات االرتبــاط
بالمــواد الدراســية أو بالجوانــب االجتماعيــة والبيئيــة أو
ذات االهتمامــات الخاصــة مثــل نواحــي التطبيقــات العلميــة
أو العملية»(راشــد،1408،ص .)285-284وتعــ ّرف الئحــة
عمــادة شــئون الطــاب األنشــطة الطالبيــة بأنهــا :تلــك
األنشــطة الثقافيــة والفكريــة واالجتماعيــة والرياضيــة
التــي تســهم فــي بنــاء وإعــداد الشــباب الجامعــي وتحقــق
لهــم الشــخصية المتوازنــة المتكاملــة وذلــك عــن طريــق
تنميــة وصقــل طاقاتهــم ومواهبهــم ،مــن خــال لجــان
النشــاط الطالبــي االجتماعــي والثقافــي والعلمــي والفنــي
والرياضــي بحيــث يشــرف علــى هــذه اللجــان أخصائــي
اجتماعــي يرأســها أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة
وتختــص هــذه اللجــان بدراســة ووضــع خطــط النشــاط
فــي الكليات(العلــي،1422،ص.)578وال ننظــر لألنشــطة
الطالبيــة باعتبارهــا منفصلــة عــن المحتــوى التعليمــي
والمبــادئ الســائدة داخــل األنظمــة التعليميــة ( عطيــة ،
ص  )94ويــرى البعــض األنشــطة الطالبيــة بأنهــا جميــع
ألــوان األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة والفنيــة والعلميــة
التــي تمــارس بطريقــة حــرة أو منتظمــة للترويــح أو
الكتســاب مهــارات خــارج نطــاق الدراســة االكاديميــة (
أفنــدي ،1985:ص )29والنشــاط يشــمل كل مــا يشــترك
فيــه المتعلــم داخــل المؤسســات التعليميــة وخارجهــا
مــن أعمــال تتطلــب مهــارات وقــدرات عقليــة أو يدويــة أو
عمليــة تعــود عليــه بمزيــد مــن الخبــرات التــي تدعــم تعلمــه
لموضوعــات متنوعــة ( شــحاته ،2003:ص )62ويشــار إليــه
بأنهــا أنشــطة ينظــم علــى شــكل نــواد يدخلهــا الطــاب
تبعــا لميولهــم تتضمــن أنشــطة أدائيــة تنظــم علــى شــكل
جماعــات فنيــة تعــرض أعمالهــا الفنيــة علــى الطــاب مثــل
جماعــات الصحافــة والموســيقى ( بطــرس،1998 :ص)198
وتعرفــة الباحثــة اجرائيــً «هــو كل مجهــود يبذلــه الطالــب
بصــورة منظمــة تحــت اشــراف الكليــة التــي ينتمــي اليهــا
وذلــك بهــدف تعديــل ســلوك واكتســاب ســلوك جديــد
أو تعديــل اتجاهــات عامــة بهــدف اعــداد الطالــب ليكــون
انســان منتــج بالمجتمــع « ويجــدر هنــا اإلشــارة إلــى مصطلــح
األنشــطة الجماعيــة وهــي كل تفاعــل يحــدث داخــل
الجماعــة مــن عالقــات وتجــارب وخبــرات يعبــر عنهــا

أعضــاء الجماعــة حينمــا يجتمعــون ليخططــوا وينفــذوا
ويتابعــوا موضوعــا مــا أي أنــه كل ما تؤديــه الجماعة لتحقيق
حاجاتهــا ورغباتهــا ومصالحهــا ( أحمــد ،2002:ص288
وتعــرف جماعــات النشــاط بأنهــا جماعــة اختياريــة ينضــم
إليهــا الطــاب بمحــض إرادتهــم وميولهــم ســعيا وراء
إشــباع حاجتهــم وتحقيــق رغباتهــم وأهدافهــم وذلــك
مــن خــال ممارســة نشــاط معيــن ( ســعد ،2001:ص)87
أهمية األنشطة الطالبية :
إن فكــرة النشــاط وعمليــة تطبيقــه فــي العمليــة التعليميــة
هــي فكــرة قديمــة قــدم نشــأة التعليــم نفســه ،فقــد كانــت
التربيــة فــي الحضــارات القديمــة عنــد اإلغريــق والرومــان
عبــارة عــن نشــاطات ،اهتمــت بالخطابــة والموســيقا
والمناظــرة والرياضــة البدنيــة ،والرســم (ســالم،2002،ص2
)5؛(شــحاته،1418،ص .)21أمــا فــي الجامعــات األوروبيــة فــي
العصــور الوســطى فقــد خلــت الجامعــات مــن ممارســة
الطــاب لوســائل الترفيــه والتســلية ،واعتبــرت كثي ـ ًرا مــن
وســائل التســلية جريمــة يعاقــب عليهــا ،بــل إن اللوائــح
الجامعيــة اعتبرتهــا أداة إلفســاد األخــاق وصــرف الطلبــة
عــن العلــم فضــا عــن إخاللهــا بالنظــام .وبالرغــم مــن ذلــك
فقــد مــارس الطــاب فــي تلــك الحقبــة ألوانــً مــن األنشــطة
الترفيهيــة مثــل الشــعر والعــزف علــى اآلالت الموســيقية
ولعــب الشــطرنج .وفــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر
الميــادي قــام بعــض الطــاب بممارســة تمثيليــات كان
لهــا أثــر واضــح فيمــا بعــد فــي نشــأة الدرامــا الحديثــة فــي
فرنســا وإنجلتــرا (عاشــور،1959،ص .)190-189ولقــد
مــر النشــاط الالصفــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
بعــدة مراحــل ،ففــي المرحلــة األولــى ،كان الطــاب فيهــا
ينظمــون أنشــطتهم غيــر المعتــرف بهــا .وفــي المرحلــة
الثانيــة ،كان هنــاك عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
يشــرفون علــى األنشــطة الطالبيــة غيــر المعتــرف بهــا
رســميًا .وفــي المرحلــة الثالثــة ،كان هنــاك مــن بيــن أعضــاء
هيئــة التدريــس مــن يتبنــى األنشــطة الطالبيــة المعتــرف
بهــا رســميًا .وفــي المرحلــة الرابعــة ،خصــص لألنشــطة
الطالبيــة وقــت فــي الجــدول الدراســي .وفــي المرحلــة
الخامســة ،أجريــت خاللهــا محــاوالت إلدخــال األنشــطة
فــي المنهــج الصفــي .أمــا فــي المرحلــة السادســة ،فقــد ظهــر

مفهــوم جديــد للمنهــج يضــم كافــة األنشــطة الطالبيــة
التــي يمارســها الطــاب وكان ذلــك فــي عــام 1935م
(ســالم ،2002 ،ص.)26
ولقــد بينــت نتائــج الدراســات واألبحــاث العلميــة والمؤلفــات
المختلفــة فــي حقــل التربيــة والتعليــم أن األنشــطة
الطالبيــة تعتبــر مــن أهــم الوســائل التربويــة التــي تســهم
فــي بنــاء وتربيــة المتعلميــن فــي جميــع المراحــل التعليميــة
مــن جميــع الجوانــب العقليــة والنفســية والبدنيــة
واالجتماعيــة ،باإلضافــة إلــى الخبــرات المتنوعــة التــي
يكتســبها الطــاب مــن ممارســتهم ومشــاركتهم فــي
األنشــطة المختلفــة ومــن هــذه الدراســات دراســة كل
مــن دبــوز وبيتــي ( )Dobosz and Beaty,1999التــي
أجريــت علــى عينــة مــن 60طالبــً مــن طــاب المرحلــة
الثانويــة وأوضحــت نتائجهــا أن الطــاب الذيــن يمارســون
الرياضــة يظهــرون قــدرة قياديــة أكبــر مــن غيرهــم مــن
غيــر الممارســين لألنشــطة الطالبية.كمــا أكــدت دراســة
كل مــن رتشــارد واليزابيــث عــام 1999م (Richard and
 )Elizabeth,1999التــي أجريــت علــى  219طالبــا في الســنة
األخيــرة مــن الدراســة أن المشــاركة فــي النشــاط الرياضــي
ال تعــوق النجــاح األكاديمــي أو تمنــع مــن المشــاركة فــي
األنشــطة الطالبيــة األخــرى .كذلــك بينــت نتائــج دراســة
كولــي وزمالئــه ( )Cooley and others,1992التــي
أجريــت علــى  5639طالبــً مــن طــاب المرحلــة الثانويــة
فــي المــدن والريــف ،أن  %70مــن الطــاب مشــاركين فــي
واحــد أو أكثــر مــن األنشــطة المنهجيــة اإلضافيــة ،وأن
 %24مــن الطــاب مشــاركين فــي النشــاط الرياضــي ،و%6.3
مشــاركين فــي األنديــة الحكوميــة ،وأن مشــاركة الطــاب
فــي األنشــطة المنهجيــة اإلضافيــة كان عامــا مهمــا فــي
خفــض تجريــب الطــاب واســتخدامهم للدخــان وأنــواع
المخــدرات .وقــد بينــت الدراســة أن المشــاركين فــي
األنشــطة المنهجيــة اإلضافيــة أقــل احتمــا ًال الســتخدام
المخــدرات مــن نظرائهــم غيــر المشــاركين .وأوضحــت
دراســة شــينج و يــاو ( )Cheng and Yau,1998أن
النتائــج األوليــة لممســوحات الطــاب فــي مقاطعــة تورنتــو
فــي كنــدا ،بينــت أن معظــم الطــاب مــن المســتوى الســابع
والثامــن كانــوا مشــاركين فــي األنشــطة المنهجيــة
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اإلضافيــة  curricular-Extraوحوالــي  %60مــن هــؤالء الطالب
كانــوا متطوعيــن فــي مدارســهم ،وأن معظــم معــدالت
الطــاب الدراســية ومهاراتهــم االجتماعيــة كانــت جيــدة.
ويلخــص أحــد الباحثيــن أهميــة األنشــطة الطالبيــة فــي
المجــاالت التاليــة:
تحقيق الصحة البدنية
إن الصحــة البدنيــة للطــاب تســتفيد مــن أنــواع معينــة مــن
النشــاط الطالبــي  ،كأنــواع الرياضــة البدنيــة المختلفــة ،
والكشــافة  ،والجوالــة  ،وهــذه األنشــطة جميعهــا تــدرب
الجســم وتنميــه.
استثمار وقت الفراغ
ومــن األهــداف التربويــة التــي يســعى التربويــون لتحقيقهــا
اســتثمار الطــاب ألوقــات فراغهــم بإشــباع رغباتهــم
وهواياتهــم بمــا يعــود عليهــم بالنفــع مــن خــال
ممارســتهم ألنــواع الرياضــة المختلفــة والمشــاركة فــي
الجمعيــات الدينيــة واألدبيــة والفنيــة وغيرهــا.
تنمية المهارات األساسية للتعلم الذاتي والمستمر
تعمــل األنشــطة الطالبيــة علــى تنميــة بعــض المهــارات
األساســية للتعلــم الذاتــي والمســتمر ،وخاصــة التــي تتضمــن
قــراءة الكتــب والمراجــع ،وكتابــة التقاريــر ،واالشــتراك
فــي المناقشــات المفيــدة ،كمــا أنهــا تنمــي مهــارات
متصلــة بالتطبيقــات العلميــة ،ومهــارات التفاهــم الشــفوي
والكتابــي ،والتعامــل الناجــح.
تنمية العالقات االجتماعية
تمكــن األنشــطة الطالبيــة فــي الجامعــة الطــاب مــن
اكتســاب المهــارات والخبــرات مــن خــال االشــتراك فــي
الجماعــات المختلفــة حيــث يكتســبون صفــات مــن شــأنها
تنميــة العالقــات االجتماعيــة الســليمة علــى أســاس الخلــق
القويــم الــذي ينــادي بــه اإلســام الحنيــف.
تنمية القدرة على االعتماد على النفس
يعمــل النشــاط الطالبــي الجامعــي علــى تنميــة االعتماد على
النفــس نتيجــة للمواقــف العديــدة والمتنوعــة التــي يتطلبهــا
النشــاط ،باإلضافــة إلــى الممارســات الحــرة والتدريــب علــى
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حســن التصــرف والســلوك المــرن الهــادف للوصــول إلــى
األهــداف التربويــة المنشــودة ،التــي تــؤدي إلــى اكتســاب
الطالــب الجامعــي الثقــة فــي نفســه فــي اتخــاذ القــرارات
المناســبة فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة.
تنمية القدرة على التخطيط
ينمــي النشــاط الطالبــي الجامعــي القــدرة علــى التخطيــط
ورســم الخطــط الجماعيــة ،ســواء فــي األنشــطة الرياضيــة
المختلفــة ،أو فــي أنشــطة الجماعــات المتنوعــة ،باإلضافــة
إلــى التكيــف مــع البيئــة وخدمتهــا.
المســاعدة فــي اكتشــاف مواهــب الطــاب ،يســاعد
النشــاط الطالبــي علــى اكتشــاف مواهــب الطــاب
وقدراتهــم وصقلهــا واالســتفادة منهــا.
تنمية المواطنة
تقــدم األنشــطة الطالبيــة معلومــات وأفــكارًا عــن
الخدمــات العامــة ،والمؤسســات المحليــة ،حيــث تنمــي
هــذه األنشــطة الطالبيــة عــادات ومهــارات العمــل
الجماعــي ســواء كتابعيــن أو قــادة ،مــع احتــرام حقــوق
الغير(راشــد،1408 ،ص .)276 -274
وبنــاء علــى ذلــك فــإن النشــاط الطالبــي بشــكل عــام
يهــدف إلــى تحقيــق مــا يلــي:
● تعميــق فهــم الطالــب لإلســام وااللتــزام بــه عقيــدة
وفكــرًا وســلوكًا.
● اإلســهام فــي تكويــن شــخصية الطالــب الجامعــي
المتكاملــة المتوازنــة.
● اســتثمار أوقــات الطــاب فــي برامــج هادفــة ومفيــدة
للكشــف عــن مواهبهــم وقدراتهــم وصقلهــا وتنميتهــا.
● إكســاب الطــاب المهــارات والعــادات التــي تســاعدهم
ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع( .الصبيحي،1422،ص)69
● تدريــب الطــاب علــى القيادة والطاعة وتحمل المســؤولية،
وغــرس روح التعــاون واإليثــار والتضحية والعطاء.
● تأكيــد واجــب الطــاب فــي خدمــة بالدهــم والتفاعــل مــع
قضايــا مجتمعهــم وأمتهــم( .الحربــي1422 ،هـــ ،ص،)595

● توثيــق الصــات بيــن الطــاب وأســاتذتهم بمــا يحقــق
للطــاب االســتفادة مــن خبراتهــم وســلوكهم.
● إتاحــة الفرصــة للطــاب للتعــرف علــى بعــض النواحــي
اإلداريــة واالجتماعيــة التــي قــد ال تتــاح لهــم فرصــة تعلمهــا
داخــل القاعــات الدراســية.
● ربــط الطالــب بالجامعــة بعــد التخــرج مــن خــال تقويــة
شــعوره باالنتمــاء لهــا وفائــدة اســتمرار صلتــه بالجامعــة
(،خيــاط،1422،ص ،)812ولكــي تنهــض األنشــطة الطالبيــة
بمســؤولياتها تجــاه الطــاب فــي صــورة تتوافــق مــع
التطلعــات نحــو بنــاء شــخصياتهم علم ًّيــا وســلوك ًّيا يذكــر
بعــض الباحثيــن عــد ًدا مــن العوامــل التــي تدعــم نهــوض
األنشــطة الطالبيــة فــي الجامعــات ومنهــا:
● العمــل علــى تنفيــذ توصيــة رؤســاء ومديــري الجامعــات
ومؤسســات التعليــم العالــي فــي دول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة فــي اجتماعهــم الخامــس التــي
نصــت علــى «اعتبــار النشــاط غيــر المنهجــي – وفــق الخطــة
التــي تضعهــا كل جامعــة – جــزءًا مــن العمليــة التعليميــة
ومتطلبــً مــن متطلبــات الجامعــة يؤخــذ باالعتبــار عنــد
ترقيــة أعضــاء هيئــة التدريــس وال يتخــرج الطالــب إال بعــد
إنهائــه ،وعلــى الجهــات المختصــة فــي الجامعــة وضــع
الصيغــة التنفيذيــة لهــذه التوصيــة للعمــل بموجبهــا»؛ أي
العمــل علــى تخصيــص مقــرر عــن األنشــطة الطالبيــة
ضمــن مقــررات الكليــة لــه طابــع عملــي( .عمــادة شــؤون
الطــاب،1407،ص.)8
● العمــل علــى وضــع اآلليــة المناســبة لالســتفادة مــن
أبحــاث ودراســات وتوصيــات لجنــة عمــداء شــؤون الطــاب
فــي جامعــات دول مجلــس التعــاون وغيرهــا.
● إعــادة عمــل نــدوة عمــادات شــؤون الطــاب فــي
الجامعــات الســعودية لدراســة برامــج النشــاط وتقويمهــا
وســبل تطويرهــا.
● العمــل علــى إيجــاد التنســيق بيــن الجامعــات الســعودية
فــي مجــال التخطيــط لبرامــج األنشــطة الطالبيــة وتطويرها،
وتنظيــم برامــج مشــتركة فيمــا بينهــا.
● تفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي دعم األنشــطة الطالبية

بحيــث تتكامــل الجهــود لخدمــة المجتمــع وتنميــة شــبابه،
وعمـ ًا بتوصيــات رؤســاء ومديــري الجامعــات ومؤسســات
التعليــم العالــي فــي جامعــات دول مجلــس التعــاون فــي
اجتمـــاعهم الســابع ( الريــاض فبرايــر 1998م ) بــأن تقــوم
عمــادات شــؤون الطــاب بتنظيــم مســاهمات القطــاع
الخــاص فــي المناشــط الطالبيــة.
● التنســيق مــع األقســام العلميــة عنــد وضــع خطــة
النشــاط ســواء فــي نوعيــة البرامــج أم أوقــات تنفيذهــا.
● اعتبــار الجوانــب التطبيقيــة فــي المــواد العلميــة ضمــن
النشــاط الطالبــي وفــق منهجيــة توضــع بالتنســيق بيــن
القائميــن علــى النشــاط واألقســام العلميــة.
● تنويــع األنشــطة الطالبيــة وشــموليتها ،بحيــث تحتــوي
علــى برامــج مشــوقة للطــاب تلبــي حاجاتهــم ورغباتهــم.
● التأكيــد علــى أهميــة الحوافــز المعنويــة للطــاب
المشــاركين والمتميزيــن فــي مشــاركاتهم ورصــد جوائــز
ماديــة وتقديــرات ســنوية للطــاب المشــاركين ،وتطويــر
نظــام منحهــا.
● االهتمــام بالجوانــب اإلعالميــة لألنشــطة الطالبيــة
وتأكيــد أهميتهــا ،وتوعيــة الطــاب وأوليــاء األمــور
والمجتمــع بضــرورة تلــك األنشــطة فــي بنــاء شــخصية
الطالــب المتكاملــة.
ثانيًا  :الوعي المجتمعي
يعــرف مصطلــح الوعــي فــي اللغــة علــى أنــه « :الفهــم
وســامه اإلدراك “  -ويعــرف الوعــي بأنــه  « :اتجــاه عقلــي
َ
يمكــن الفــرد مــن إدراك نفســه والبيئـــة المحيطـــة بـــه
بدرجــات متفاوتــة مــن الوضــوح والتعقيــد « ( .مذكــور1975،
،ص - (644ويعــرف الوعــي االجتماعــي ،فــي دائــرة
المعــارف البريطانيــة بأنــه  « :هــو الفهـــم وســـامة اإلدراك،
ويقصــد بــاإلدراك هنــا معرفــة اإلنســان لنفـــسه ،والمجتمـــع
الـــذي يعـــيش فيـــه “ ((، dictionary،1984 ،310.pكمــا
ويعــرف الوعــي االجتماعــي بأنــه  « :مجموعــة مـــن
المفاهيــم والتصــورات واآلراء والمعتقــدات الشــائعة
لــدى األفــراد فــي بيئــة اجتماعيــة معينـــه ،والتــي تظهــر فــي
البدايــة بصــورة واضحــة لــدى مجموعــة منهــم تــم تبنيهــا
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اآلخــرون؛ إلقنـــاعهم بأنهــا تعبــر عــن موقفهــم» (حلــس،
صابــر، 2002 ،ص  (91-87الوعــى هــو نتيجــة للتفاعــل بيــن
أنفســنا وعالمنــا المــادي المحيــط بنــا ،وهــو يلعــب دورًا هامــً
فــي التطــور االجتماعــي ،ســواء كان هــذا الــدور إيجابيــً أو
ســلبيًا ،فاألفــكار التــي توجــد لــدى النــاس قــد تســاعد علــى
تطــور المجتمــع أو قــد تكــون عائقــً أمــام هــذا التطــور.
ولمصطلــح الوعــى تاريــخ ممتــد فــي الفهــم البشــرى للــذات
والعالــم « .ويســتخدم مصطلــح الوعــى بطــرق عديــدة:
لوصــف شــخص أو مخلــوق آخــر بكونــه متيقظًا وحساســً،
ولوصــف شــخص أو مخلــوق آخــر بكونــه يــدرك شــيء مــا،
ولإلشــارة إلــى خاصيــة مــن حــاالت الذهــن مثــل اإلدراك
واإلحســاس والتفكيــر والتــي تميــز هــذه الحــاالت عــن
حــاالت الذهــن ) ( ):2009 P William,ويشــتق مفهــوم
الوعــى فــي اللغــة العربيــة مــن الفعــل وعــى غيــر الواعــي
فقــد « ورد فــي قامــوس محيــط المحيــط ،وعــى الشــيء
والحديــث يعيــه وعيــً :حفظــه وتدبــره وقبلــه وجمعــه
وحــواه ،وأوعــى الشــيء والــكالم :حفظــه وجمعــه،
ووعــى الغــام :ناهــز اإلدراك .فالوعــى يعنــى لغــة اإلحاطــة
بالشــيء وحفظــه واســتيعابه والتعامــل معــه أو تدبــره .إنهــا
حالــة إدراك الشــيء وتعقله(.بطــرس  )2011:أمــا فــي اللغــة
اإلنجليزيــة « ،فترجــع كلمــة الوعــى  Consciousnessإلــى
الكلمــة الالتينيــة  Conscientiaو التــي تعنــى حرفيــً المعرفــة
المشــتركة .Knowledge Shared
إن الوعــى ظاهــرة متعــددة األوجــه ،و ُتســتخدم
العديــد مــن المصطلحــات لوصــف جوانبهــا المختلفــة،
مثــل conscious, aware of, ,Consciousness
 ،experienceفــكل هــذه الكلمــات لهــا معــان مختلفــة في
ســياقات مختلفــة وبالنســبة ألشــخاص مختلفيــن ،وبالتالــي
فــإن التعميمــات حــول معناهــا يصبــح بالضــرورة محــدود
القيمــة ».وغالبــً مــا ُتســتخدم كلمتــي «»Awareness
و» »Consciousnessعلــى نطــاق واســع باعتبارهمــا
مترادفتــان ،ولكــن « مــن األفضــل فهمهــا علــى اعتبــار أن
األخيــرة هــي شــكل خــاص مــن أشــكال األولــى  ...فــي
الواقــع فــإن كلمــة « »awareمشــتقة مــن األصــل األنجلــو
سكســونى « »gewaerوالتــي تعنــى شــيئًا مثــل أن تكــون
علــى علــم  being informedأو أن تعــرف ،know to
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فالمعنــى األصلــي لكلمــة  awarenessيتصــل باكتســاب
الخبــرة وبالخبــرة نفســها .بينمــا األصــل اللغــوي لكلمــة
 consciousnessتشــير إلــى معنــى أكثــر تحديــدًا ،وهــى
تتألــف مــن الكلمتيــن الالتينيتيــن » «cumو» «sciereوالتــي
يمكــن ترجمتهــا إلــى أن تعــرف عــن ،to know about
والتــي تشــير إلــى بعــض الخصائــص االنعكاســية للوعــى
بالنظــر إلــى الخبــرات2002( :Mario ,Vaneechoutte (.
كمــا « يشــير مصطلــح اإلدراك  Awarenessإلــى المعالجة
التــي تحــدث نتيجــة تفاعــل النظــام العصبــي للحيوانــات مــع
بيئتهــا .والتــي تظهــر فــي قــدرة الحيــوان األساســية فــي الــرد
علــى المحفــزات البيئيــة.
وهــذا المصطلــح يرتبــط بمصطلحــات مثــل :الحساســية
واإلدراك والشــعور والمعرفــة ،بينمــا الوعــى
 Consciousnessيشــير إلــى القــدرة علــى إدراك الــذات
بوصفهــا موضوعــً يتعلــق بالماضــي والحاضــر والمســتقبل،
بمــا فــي ذلــك انعــكاس الــذات بوصفهــا كائنــً مــدركًا
لبيئتــه المحيطــة.
وهــو يرتبــط بمصطلحــات معينــة مثــل :الخبــرة والذاتيــة
والتفكيــر الواعــي .وبالتالــي فإنــه ليــس مــن الضــروري
أن يرافــق اإلدراك  Awarenessوجــود الوعــى
.Consciousness
ولذلــك فــإن الحيــوان يمكــن أن يكــون مــدركًا aware
ولكنــه ال يكــون واعيــً  ،consciousبينمــا اإلنســان يكــون
مــدركًا وواعيــً  conscious and awareفي نفس الوقت.
وقــد يجــادل البعــض فــي أن الطفــل ذو العاميــن مــن العمــر
يكــون مــدركًا ولكنــه ليــس واعيــً ،إال أنــى أرى أنــه يكــون
واعيــً ولكنــه وعــى غيــر مكتمــل conscious fully not
وإنمــا يملــك شــك ًال محــدودًا مــن الوعــى يناســب مرحلــة
تطــوره اإلنســاني ،وذلــك ألنــه يكــون قــادرًا علــى الربــط
بيــن األحــداث الماضيــة والمســتقبلية التــي تؤثــر فــي حياتــه.
( )Arp, Robert,:2006ولذلــك «،يمكــن تقســيم الوعــى
إلــى عمليــة  accessوظاهــرة  ،phenomenalعمليــة
الوعــى تعمــل مــع عمــل المعلومــات فــي عقولنــا ألغــراض
لفظيــة أو منطقيــة أو للســيطرة الســلوكية ،فعندمــا
ننظــر أو نتأمــل أو نتذكــر شــيئًا فــإن كل ذلــك يعمــل فــي

إطــار عمليــة الوعــى .أمــا الوعــى كظاهــرة فإنــه يتعامــل
مــع الخبــرة ذاتهــا ،بمــا تشــمله مــن أحاســيس وألــوان أو
أشــكال ملونــة ومشــاعر),Tsvetkov, Artem:2008 ( ».
كمــا يمكــن أيضــً تصنيــف جوانــب الوعــى ومــا يتصــل بــه
مــن ظواهــر فــي ثــاث فئــات أساســية هــي:
 .1الوعــى المعرفــي :Cognitive Consciousness
و ُيشــار إليــه أيضــً بوصفــه وعيــً عمديــً ومتعديــً ،فهــو
يســتلزم وجــود عالقــة عقليــة بموضــوع أو كائــن،
ويشــمل ظواهــر مثــل التفكيــر ،وأن يصبــح علــى وعــى
بوجــود شــخص آخــر ،وحضــور لمشــكلة مــا ،ومعرفــة
الحقائــق حــول مجــال معيــن .فــي اللغــة اإلنجليزيــة،
تشــير كلمــة  awarenessإلــى اختيــار أكثــر طبيعيــة
مــن كلمــة  consciousnessعندمــا نقصــد الجانــب
المعرفــي مــن الوعــى .ومــع ذلــك ،فــإن مصطلــح
 consciousnessنــادرًا مــا يقتصــر اســتخدامه علــى
المعنــى المعرفــي ،علــى ســبيل المثــال ،المصطلحــات
السيســيولوجيا والسياســية ،الوعــى الطبقــي والوعــى
بيــن النوعيــن والوعــى البيئــي ،فــإن الوعــى هنــا يقــف على
االهتمــام المعتــاد والمعرفــة عــن قضايــا هــذا الموضــوع.
القاســم المشــترك لجميــع أنــواع الوعــى المعرفــي هــو
توجههــا نحــو هــدف أو موضــوع ،قــد يكــون ملموســً أو
مجــردًا.
 .2الوعى الظاهراتــى :Consciousness Phenomenal

أو بمصطلــح بديــل جيــد الوعــى التجريبــي ،فــإن الوعــى
الشــعوري غالبــً مــا يعطــى شــعورًا مشــابهًا ولكنــه
أيضــً يمكــن أن يكــون لــه دالالت أخــرى .فالنائــم الــذى
ال يحلــم ال يملــك أي خبــرات حاليــة ،وبالتالــي فهــو ليــس
واعيــً بالمعنــى الظاهراتــى .وعلــى العكــس مــن ذلــك،
فــإن الشــخص المســتيقظ عــادة مــا يملــك خبــرات
حســية وإدراكيــة ،ويشــعر بالعواطــف ،ويســتمتع
بالصــور العقليــة ،وكل ذلــك يخــص الوعــى الظاهراتــى.

 .3وعــى التحكــم  :Consciousness Controlففــي
فهمنــا الســليم ألنفســنا ولآلخريــن ،كمــا فــي العديــد
مــن نظريــات علــم النفــس واألمــراض النفســية ،فــإن
الوعــىيعطــىدورًافــيبــدءأوالســيطرةعلــىالســلوك.

فنحــن نتحــدث عــن فعــل األشــياء بوعــى أو بــدون وعــى
مقصــود .ويتحــدث علمــاء النفــس وعلمــاء الفســيولوجيا
العصبيــة عــن الســلوك التلقائــي اآللــي مقابــل الســلوك
الــذى يتحكــم فيــه الوعــى .مثــال جيــد لهــذا التمييــز األخيــر،
يتمثــل فــي تحكمنــا الالوعــي العــادي فــي وضــع الجســم
مقابــل المحــاوالت الواعيــة لعــدم الســقوط عنــد فشــل
التحكــم اآللــي فــي الجســم لســبب داخلــي أو خارجــي.
ويــرى ماركــس أن اإلنســان يتفــوق علــى الحيــوان ويتميــز
عليــه بالوعــي .وهــذا الوعــي يبــدأ ،بمجــرد أن يبــدأ اإلنســان
فــي إنتــاج وســائل العيــش ،تلــك الوســائل التــي تتحــدد
بدايــة بظــروف الطبيعــة وإمكاناتهــا.
وعليــه فعندمــا ينتــج النــاس هــذه الوســائل يبــدؤون فــي
إنتــاج حياتهــم الماديــة والعقليــة .ويــرى ســكوت  Scottأن
« الوعــى هــو اســتيعاب أو االنتبــاه إلــى الظواهــر المتصــورة
أو التــي يتــم تجربتهــا .ويرتبــط وعــى الشــخص بالعالــم مــن
خــال توســط الحــواس باعتبارهــا الوســيلة التــي يتــم مــن
خاللهــا بنــاء التوجهــات ودورات العمــل.
وبالتالــي ،فــإن ممارســة االنتبــاه والتفكيــر والحكــم تســمح
بدرجــة مــن الســيطرة الواعيــة علــى الغرائــز الموروثــة مــن
خــال التقييــم العملــي للوســائل وتأجيــل اإلشــباع .إنهــا
القــدرة علــى الوعــى التــي تســمح للبشــر تدريجيــً بالتأقلــم
مــع الواقــع الخارجــي والتكيــف معــه باعتبــاره وســيلة
لتحقيــق أهدافهــم2011:( .م  ), Scott, Johnويعرفــه
جيلــت ومــا كميــان  Gillet & McMillanبأنــه :حالــة
مــن االســتعداد تتكــون مــن العديــد مــن األفعــال العقليــة
المشــتركة والتــي مــن خاللهــا نعــى هــذا الموضــوع أو ذاك
فــي البيئــة أو فــي نفســه»(  )Gillet, Grant R:2001كمــا
يعرفــه كــوان  Cowanبأنــه» :طريقــة تصــور النــاس للطــرق
الطبيعيــة والعاديــة للقيــام باألشــياء ،وأنمــاط كالمهــم
وتصرفهــم االعتياديــة ،وفهمهــم البديهــي أو المنطقــي
للعالــم )Cowan, Dave:2004( «.ووفقــً لماركــس،
ليــس وعــى البشــر هــو الــذى يحــدد وجودهــم ،بــل علــى
العكــس ،يتحــدد وعيهــم بوجودهــم االجتماعــي.
فالوعــى هــو نتيجــة للتفاعــل بيــن أنفســنا وعالمنــا المــادي
المحيــط بنــا ،ولذلــك فهــو منتــج تاريخــي .واإلنســانية كمــا
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يقــول ماركــس تتأســس بواســطة العالــم المــادي ،والــذى
فقــط مــن خــال انخراطنــا فيــه نســتطيع ممارســة قوتنــا
أو ســلطتنا ويتــم تأكيــد واقعهــا:) Eagleton, Terry .
 )2011ويعــرف ماركــس الوعــى االجتماعــي بأنــه مجمــوع
األفــكار والنظريــات واآلراء والمشــاعر االجتماعيــة
والعــادات والتقاليــد التــي توجــد لــدى النــاس ،والتــي تعكــس
واقعهــم الموضوعــي .وبمــا أن الوجــود االجتماعــي للنــاس
يتصــف بالتعقيــد والتنــوع ،فــإن الوعــى االجتماعــي يتصــف
أيضــً بالتعقيــد والتنــوع.
ويــدل اســتعراض التاريــخ االجتماعــي أنــه مــع تغيــر الوجــود
االجتماعــي للنــاس يتغيــر أيضــً وعيهــم االجتماعــي ...
كمــا أكــد ماركــس أيضــً علــى أن الوعــى االجتماعــي
يتصــف بخاصيــة االســتقاللية النســبية فــي تطــوره.
فالوعــى االجتماعــي قــد يتخلــف عــن تطــور الوجــود
االجتماعــي أو قــد يســبقه وتتضــح االســتقاللية النســبية
للوعــى االجتماعــي فــي اســتمرارية التطــور .فالوعــى
ليــس فــي عالقــة ســلبية مــع الوجــود ولكــن الوعــى يؤثــر
تأثيــرًا إيجابيــً علــى الوجــود االجتماعــي (.احمــد 2007 :م)
بينمــا يعــرف أ وليــدوف الوعــى االجتماعــي بأنــه» :إعــادة
إنتــاج البشــر للواقــع االجتماعــي فــي شــكل أفــكار
وتصــورات ورؤى فــي مرحلــة معينــة مــن التطــور التاريخــي.
فالوعــى االجتماعــي هــو إذن اإلحاطــة بالواقــع مــن قبــل
طبقــة محــددة أو فئــة اجتماعيــة أو المجتمــع بأســره».
(أوليــدوف )1986:ويــرى العريفــي أن »الوعــى االجتماعــي
اتجاه عقلي منعكس ،يعين اإلنسان على أن يكون واعيًا
بنفســه وبيئتــه بدرجــات متفاوتــة مــن الوضــوح والتعقيــد،
ويتضمــن هــذا االتجــاه :وعــى اإلنســان بوظائفــه الجســمية
والعقليــة .والوعــى بأهــداف العالــم المحيــط بــه .وإدراك
اإلنســان لنفســه كإنســان فــي المجتمــع الــذى يعيــش فيــه.
وإدراك اإلنســان لنفســه كعضــو فــي جماعــة .وإدراك
اإلنســان للعالقــات التــي تربــط بيــن الظواهــر االجتماعيــة
والمواقــف التــي يمــر بهــا ،والقيــم والمعاييــر التــي تحــدد
اســتجاباته المختلفــة فــي هــذه المواقــف ( ».العريفي )1416 :
ويشــير عبــد الباســط عبــد المعطــى إلــى أن للوعــى
االجتماعــي ثالثــة مســتويات وثالثــة أبعــاد ،كالتالــي:
(عبــد المعطــى1984:م) المســتوى األول :الوعــى اليومــي
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المباشــر :الــذى اهتــم بــه الوظيفيــون أكثــر مــن غيــره ،وهــو
تعبيــر عــن خبــرة الحيــاة اليوميــة المباشــرة وحاجــات
البشــر اليوميــة ،أي أنــه أكثــر ارتباطــً بالوجــود العيانــي
المباشــر ،ولذلــك فهــو تفصيلــي وتجزيئــي ،ويتســم
بالعفويــة والتلقائيــة ،ويرتبــط بالخصائــص النفســية
االجتماعيــة للبشــر ،التــي تعكــس وجــودًا اجتماعيــً لــه
خصائصــه ومكوناتــه ،ونظــرًا ألن الوجــود االجتماعــي
المرحلــي ،والخصائــص النفســية المتعينــة بنــاء عليــه ليســا
منقطعــي الصلــة بمراحــل تاريخيــة مضــت ،فــإن خصائــص
أنمــاط مــن وجــود اجتماعــي ســابق ،وخصائــص نفســية
اجتماعيــة مرتبطــة بهمــا ،تنعكــس هــي األخــرى مــن
خــال الخبــرات اليوميــة والمباشــرة للجماهيــر .المســتوى
الثانــي :الوعــى النظــري األيديولوجــي  :الــذى يعكــس وجــودًا
طبقيــً محــددًا ،ويأتــي إدراكًا وتصــورًا طبقييــن للمجتمــع
ومــا يحويــه مــن عالقــات ،ومــا توجــد بينهمــا مــن تناقضــات،
وأيضــً تصــورًا للعالقــة بالطبيعــة ســواء كانــت عالقــات
ســيطرة وخضــوع مــن البشــر أو للبشــر ،وخبرتهــم
الماضيــة فــي الســيطرة عليهــا ،ومــا اخترعــوه مــن فنــون
فــي االنتــاج والعمــل والتفاعــل والتنظيــم ..الــخ.
ويحــاول مــن منظــور تاريخــي ومعاصــر فهــم جوهــر الواقــع
االجتماعــي وظاهراتــه والقوانيــن األساســية التــي تحكــم
ســيرورته.
المســتوى الثالــث :الوعــى العلمــي :الــذى طورتــه قــوى
اإلنتــاج ،وتوظفــه لخدمــة مصالــح انتاجيــة وأيديولوجيــة،
وهــو أيضــً نتــاج لتراكمــات الماضــي ،واالتصــال العلمــي مــع
مجتمعــات أخــرى ،إن اســتعارة أو تبعيــة أو تطويعــً .وأمــا
عــن األبعــاد ،فهــي تشــير إلــى وجــود وعــى فــردى :يعبــر عــن
فــرد محــدد لــه ظروفــه النوعيــة الخاصــة ،ويعكــس وجــودًا
فرديــً عيانيــً محــددًا.
وإلــى وعــى جماعــي أو جماهيــري :يعنــى وعــى طبقــة
محــددة أو مجتمــع محــدد ،وهــو إدراك وتصــور طبقيــان
للمجتمــع والطبيعــة .وإلــى وعــى مجتمعــي :يعكــس
الوجــود االجتماعــي ككل ،لكــن بتضاريســه وتبايناتــه
وتناقضاتــه ،ويشــير إلــى إدراك وتصــور القضايــا المجتمعيــة
األساســية.

وهــذه المســتويات واألبعــاد ال توجــد منعزلــة عــن بعضهــا،
أو عــن تاريــخ المجتمــع ،ألنهــا ديناميــة متفاعلــة جدليــً.
وكال المســتويين الفــردي واالجتماعــي يتبــادالن التأثيــر
والتأثــر مــن منظــور جدلــي ،ويحتــاج فهــم الواحــد منهمــا
لفهــم اآلخــر ،إال أن التمييــز بينهمــا يكشــف عــن أمريــن:
يوضــح األول أن األبعــاد المعرفيــة المختلفــة التاريخيــة
والمعاصــرة ،بمــا فــي ذلــك األيديولوجيــا ،تؤثــر فــي الوعــى
االجتماعــي باإلضافــة إلــى تأثــره بتفاعــل وعــى األفــراد.
ويوضــح الثانــي درجــة انعــكاس الواقــع وشــكل هــذا
االنعــكاس ومحتــواه .فالوعــى الفــردي انعــكاس مباشــر
وعيانــي للوجــود الفــردي ،فــي حيــن أن الوعــى االجتماعــي
يحــوى درجــات أكثــر تعميمــً وتجريــدًا ،ويهــم هنــا تمييــز
الوعــى االجتماعــي بأنــه يعكــس الروابــط والعالقــات بيــن
الظاهــرات واألفــراد والجماعــات والطبقــات.
فالوعــى االجتماعــي هــو الــذى يعمــم خبــرة الوعــى المباشــر
ويكســبها شــك ًال ومحتــوى اجتماعييــن ،يعمقهمــا
وينشــرهما بيــن أعضــاء الجماعــة والطبقة وبيــن الجماهير،
وبالتالــي تندمــج اإلدراكات الفرديــة وتتكامــل فــي تصــورات
جماعيــة ،ممــا يكســبها طابعــً موضوعيــً ،ميزانــه مصالــح
الجماعــة وتصوراتهــا.
ويؤكــد تشــارلز كولــي  Cooleyأن « الوعــى االجتماعــي
 Social consciousnessأو الوعــى بالمجتمــع
 society of awarenessال يمكــن فصلــه عــن الوعــى
الذاتــي  ،self-consciousnessألننــا بالــكاد نســتطيع
التفكيــر فــى أنفســنا إال باإلحالــة إلــى جماعــة اجتماعيــة
مــن نــوع مــا ،وال إلــى الجماعــة بــدون اإلشــارة إلــى أنفســنا.
فاألمــران يســيران معــً جنبــً إلــى جنــب ،ومــا نحــن علــى
وعــى بــه حقــً ليــس أكثــر أو أقــل مــن الــكل الشــخصي
أو االجتماعــي المعقــد ،الــذى يتــم تأكيــده اآلن علــى وجــه
الخصــوص أو بصفــة عامــة .وبصفــة عامــة ،فــإن معظــم
وعينــا االنعكاســي لحــاالت عقلنــا الواعــي ،تصبــح بالتالــي
وعيــً اجتماعيــً ،ألن إحساســنا بعالقتنــا باآلخريــن ،أو
بعالقــات اآلخريــن ببعضهــم ،يمكــن بالــكاد أن تفشــل فــي
أن تكــون جــزءًا منهــا.
فالــذات والمجتمــع توأمــان ،ونحــن نعــرف أحدهمــا فــي

نفــس اللحظــة التــي نعــرف فيهــا اآلخــر )]18[(».كمــا يــرى
شــليتز  Schlitzوآخــرون أن « النظــرة إلــى العالــم هــي أحــد
جوانــب الوعــى  ...وهــى تشــمل المعتقــدات واالفتراضــات
والمواقــف والقيــم واألفــكار التــي تشــكل نموذجــً شــام ًال
للواقــع ،وهــى تشــمل أيضــً صياغــات وتفســيرات الماضــي
والحاضــر والمســتقبل«.
وبالتالــي فــإن نظــرة النــاس إلــى العالــم تؤثــر فــى كل جانــب
مــن جوانــب كيفيــة فهــم العالــم مــن حولهــم والتفاعــل
معــه ،وهــى تؤثــر تأثيــرًا عميقــً علــى األهــداف والرغبــات
الفرديــة والمشــتركة ،وتشــكيل التصــورات والدوافــع
والقيــم الواعيــة وغيــر الواعيــة علــى حــد ســواء .كمــا
تشــكل الســلوك البشــرى فــي العالقــات والتفاعــات
الفرديــة واالجتماعيــة ،فــي كل لحظــة مــن اليــوم.
وهــم يعرفــون الوعــى االجتماعــي بأنــه « :اإلدراك الواعــي
لكوننــا جــزءًا مــن مجتمــع مترابــط مــن اآلخريــن « .وبهــذه
الطريقــة ،فالوعــى االجتماعــي يشــير إلــى مســتوى واضــح
مــن الوعــى لــدى الفــرد بكونــه جــزءًا مــن كل أكبــر.
وهــو يشــمل المســتوى الــذى يعــي فيــه الفــرد كيــف يتأثــر
باآلخريــن ،وكذلــك كيــف يمكــن أن تؤثــر أفعالــه فــي
اآلخريــن .ويشــمل أيضــً فهــم أن هنــاك العديــد مــن
العوامــل تشــكل الخبــرة التــي تكمــن تحــت عتبــة الوعــى.
وهــم يفرقــون بيــن عــدة مســتويات للوعــى االجتماعــي؛
ففــي المســتوى األكثــر ضيقــً مــن الوعــى االجتماعــي ،نجــد
نقصــً واضحــً فــي وعــى األفــراد بارتباطهــم باآلخريــن ،وإلــى
أي مــدى يؤثــرون أو يتأثــرون باآلخريــن .أمــا فــي المســتوى
األكثــر اتســاعًا مــن الوعــى ،يصبــح النــاس أكثــر وعيــً
بترابطهــم مــع اآلخريــن ،وقدرتهــم علــى التأثيــر والتأثــر
بهــم.
وعندمــا تتحــول النظــرة إلــى العالــم مــن الوضــع األولــى
للتمركــز حــول الــذات إلــى وضــع آخــر تــدرك فيــه الــذات
باعتبارهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن كل أكبــر ،يصبــح النــاس
أكثــر تعاطفــً ،وتقبــ ًا للعمــل كــوكالء للتغييــر اإليجابــي
فــي مجتمعاتهــم المباشــرة ومــا وراءهــا.
وينظــرون إلــى تنميــة الوعــى االجتماعــي باعتبارهــا« :عمليــة
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تنطــوي علــى زيــادة الوعــى بالســياق التاريخــي واالجتماعــي،
والقــدرة علــى التفكيــر المجــرد عــن الزمــان والمــكان ،ومــا
وراء ظــروف الحيــاة اليوميــة المباشــرة ،لفهــم التجربــة
الفرديــة بوصفهــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن منظومــة أوســع
للعالقــات االجتماعيــة«.
وترتبــط تنميــة الوعــى االجتماعــي بسلســلة مــن التحــوالت
فــي النظــرة إلــى العالــم ،كمــا أن تعزيــز الوعــى االجتماعــي
يحفــز تحــوالت أخــرى فــي النظــرة إلــى العالــم .ويمكــن
تحديــد خمســة مســتويات من الوعــى االجتماعي ،تشــمل:
 .1التضميــن ،حيــث يتشــكل الوعــى بــدون وعــى حقيقــي
بالعوامــل االجتماعيــة والثقافيــة والبيولوجيــة ،والــذى
يعتبــر نوعــً مــن الوعــى قبــل االجتماعــي.
 .2انعكاســية الــذات ،حيــث يكتســب النــاس الوعــى
بكيفيــة تشــكل خبراتهــم بواســطة العالــم
االجتماعــي عبــر التفكيــر والممارســات التأمليــة.
 .3االرتبــاط ،حيــث ال يكــون النــاس مدركــون للبيئــة
االجتماعيــة فقــط ،ولكنهــم يبــدؤون فــي تعبئــة النيــة
للمســاهمة فــي الخيــر األكبــر مــن خــال بعــض الطــرق
الموجهــة نحــو الخــارج.
 .٤التعاونيــة ،حيــث يــرى النــاس أنفســهم علــى أنهــم
جــزء مــن الجماعــة والبــدء فــي العمــل مــع اآلخريــن
للمشــاركة فــي إنشــاء أو تشــكيل البيئــة االجتماعيــة
مــن خــال األعمــال التعاونيــة ،مثــل االســتقصائيات
الجماعيــة ،والتواصــل والتعلــم.
 .5التجــاوب ،حيــث يظهــر النــاس شــعورًا بالترابــط
الضــروري مــع اآلخريــن فــي مجــال الخبــرات المشــتركة
وبــروز هــذا الشــعور فــي الفئــات االجتماعيــة ،والــذى
يحفــز علــى التحــول االجتماعــي .ومــن هنــا يمكننــا
تعريــف الوعــى االجتماعــي بأنــه( :الصــورة الذهنيــة
للفــرد عــن واقعــه االجتماعــي ،والمتمثلــة فــي مجموعــة
األفــكار والمشــاعر والســلوكيات التــي تعبــر عــن
إدراكــه لهــذا الواقــع ،والتــي غالبــً مــا تكــون مســتمدة
مــن هــذا الواقــع ،ثــم تعــود لتؤثــر فــي فهــم الفــرد
لهــذا الواقــع ،و ُتشــكل اســتجابته تجاهــه) (« .أميــن
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2006:م) وتعرفــه الباحثــة فــي إطــار مقتضيــات البحــث
الحالــي إجرائيــً بأنــه « مجموعــة األفــكار والمشــاعر
والتصــورات اإليجابيــة التــي يكونهــا الفــرد نحــو رؤيــة
المملكــة  2030وتؤثــر باإليجــاب علــى اســتجاباته
نحوهــا ) وتســعى الباحثــة مــن خــال ذلــك إلــى تكويــن
الوعــي االيجابــي المجتمعــي نحــو رؤيــة  2030بالمملكــة
لتحقيــق األهــداف التاليــة :
● زيادة وعي األفراد بمتطلبات رؤية 2030
● االنتمــاء لفكــرة رؤيــة  2030وزيــادة الحمــاس نحــو
تنفيذ هــا .
● المشــاركة فــي نجــاح تلــك الرؤيــة والمســاعدة علــى
تحقيــق متطلباتهــا.
● تدريب الشباب على استراتيجيات تحقيق رؤية .2030
● الربــط بيــن رؤيــة  2030والمجتمــع مــن خــال مجموعــة
الشــباب الجامعــي .
ثالثًا  :التدريب:
يمثــل التدريــب أكثــر األدوات جــدوى للتطويــر ،فمــن خاللــه
يتــم صقــل مهــارات وقــدرات األفراد ،وإكســابهم أســاليب
جديــدة لــأداء ،وتنميــة معارفهــم حــول بعــض المفاهيــم
المتعلقــة بمجــاالت أعمالهــم ،ومــن خــال تطويــر الفــرد
فــي قدراتــه ،ومهاراتــه ،ومعارفــه  ،ينعكــس ذلــك إيجابــً
علــى أدائــه ،ويســهم فــي تطويــر مكونــات المنظمــة
األخــرى تباعــً( .الغامــدي ،١٤٣١،هـــ ص ( ١٠٧ونظــرًا للتطــور
الهائــل والســريع فــي العصــر الحالــي وخاصــة فــي مجــال
التقنيــة والتكنولوجيــا وفــي شــتى المجــاالت بشــكل
عــام ،ويحــاول المســؤولين فــي هيئــة التحقيــق واالدعــاء
العــام بمواكبتــه هــذه التطــورات بالتركيــز علــى تدريــب
منســوبيها عــن طريــق تقديــم البرامــج التــي تناســب مجــال
عملهــم وتالمــس الواقــع ،وتــؤدي إلــى تطويــر أداء العامليــن
فيهــا ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ البرامــج التدريبيــة لجميــع
منســوبي الهيئــة فــي شــتى المجــاالت المختلفــة التــي لهــا
عالقــة بأعمــال الهيئــة  .مفهــوم التدريــب  :هنــاك تعاريــف
متعــددة للتدريــب ومــن هــذه التعاريــف مــا يلــي :
 . ١التدريــب نشــاط مخطــط يهــدف إلــى إحــداث تغييــرات

فــي المتدربيــن مــن ناحيــة معلوماتهــم ومعارفهــم
ومهاراتهــم وســلوكياتهم بمــا يجعلهــم الئقيــن ألداء
أعمالهــم بكفايــة وإنتاجيــة عالية(.حجــازي،٢٠١٠،ص) ٨
 . ٢أيضــً عــرف التدريــب بأنــه محاولــة لتغييــر ســلوك األفراد
ممــا يجعلهــم يســتخدمون طرقــا  ١٤وأســاليب مختلفــة
فــي أداء األعمــال بجعلهــم يســلكون شــكال مختلفــا بعــد
التدريــب عــن مــا كانــوا عليــه قبلــه( .الخاطــر،٢٠١٠،ص ٣ ١١
( والتدريــب مــن وجهــة نظــر «عيســى« ٢٠١٠،هــو الجهــد
المنظــم والمخطــط لــه لتزويــد القــوى البشــرية فــي الجهــاز
اإلداري بمعــارف معينــة وتحســين وتطويــر معارفهــا
وقدرتهــا وتغيــر ســلوكها واتجاهاتهــا بشــكل إيجابــي
بنــاء ( .عيســى،٢٠١٠،ص ) ٤ ٣٩التدريــب عمليــة مخططــة
لتصحيــح األداء والمعرفــة والمهــارات مــن خــال تجربــة
تعليميــة بهــدف الوصــول إلــى أداء أكثــر فاعليــة - ٥ .
التدريــب هــو مجموعــة الطــرق المســتخدمة فــي تزويــد
العامليــن الجــدد أو الحالييــن بالمهــارات الالزمــة ألداء
وظائفهــم بنجــاح( .أبــو النصــر ، ٢٠٠٩ ،صــــــ. ) 16-9
تعريــف آخــر يــرى أن التدريــب هــو عمليــة مخططــة تقــوم
باســتخدام أســاليب وأدوات بهــدف خلــق وتحســين
وصقــل المهــارات والقــدرات لــدى الفــرد وتوســيع نطــاق
معرفتــه لــأداء الكــفء مــن خــال التعلــم لرفــع مســتوى
كفاءتــه وبالتالــي كفــاءة المنشــأة التــي يعمــل فيهــا
كمجموعــة عمــل  .ومــن وجهة نظــر الباحث فــان التدريب
هــو الجهــود المســتمرة التــي يقــوم بهــا المســؤولين فــي
هيئــة التحقيــق واالدعاء العام بشــكل مخطــط ومدروس،
والتــي تهــدف إلــى تزويــد العامليــن فــي الهيئــة بالمعــارف
والقــدرات والمهــارات وكذلــك الخبــرات المتجــددة  ،مــن
اجــل تحســين أداء العامليــن فيهــا وقــد وضــح الســعدون
مقومــات نجــاح عمليــة التدريــب كالتالــي-:
 . ١إن التدريــب عمليــة مســتمرة وهــذه نتيجــة حتميــة ألن
هنــاك تغيــرًا مســتمرًا فــي طبيعــة الوظيفــة .
 .٢إن التدريــب نشــاط مخطــط حيــث أن هنــاك أهــداف
محــددة يســعى التدريــب إلــى تحقيقهــا .
 .٣إن عمليــة التدريــب تهــدف إلــى إكســاب العامليــن بعــض
القــدرات والمهــارات التــي تمكنهــم مــن أداء األعمــال

المنوطــة بشــكل فعــال .
 .٤التدريــب يســاهم فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة عــن
طريــق صقــل قــدرات ومهــارات الموظفيــن ممــا ينعكــس
بصــورة ايجابيــة علــى وضــع وأهــداف المنظمــة موضــع
التنفيــذ  ( .الســعدون ،2013:ص)15
 .٥تحقيــق االنســجام والتوافــق بيــن الفــرد والوظيفــة عــن
طريــق تزويــده بالقــدرات والمهــارات ذات الصلــة الوثيقــة
بطبيعــة الوظيفــة( .الســواط؛وآخرون،٢٠٠٧،ص.)١٥٩-١٥٨
ثالثًا  :متطلبات رؤية 0302
أعلــن خــادم الحرميــن الشــريفين فــي الجلســة المنعقــدة
الجتمــاع مجلــس الــوزراء يــوم االثنيــن الموافــق
 2016/4/25عــن موافقــة المجلــس علــى مشــروع ” رؤيــة
الســعودية  ” 2030الــذي تحــدث عنهــا ولــي ولــي العهــد األمير
محمــد بــن ســلمان مســبقا  ،وكان يترقبهــا وينتظرهــا
جمــوع الشــعب الســعودي
أهداف رؤية المملكة 0302
● زيــادة الطاقــة االســتيعابية الســتقبال ضيــوف الرحمــن
المعتمريــن مــن ( )8مالييــن إلــى ( )30مليــون معتمــر.
● رفــع عــدد المواقــع األثريــة المســجلة فــي اليونســكو إلــى
الضعــف علــى األقــل تصنيــف  3مــدن ســعودية بيــن أفضــل
 100مدينــة فــي العالــم .
● رفــع إنفــاق األســر علــى الثقافــة والترفيــه داخــل المملكــة
مــن ( )%2.9إلــى .%6
● رفــع نســبة ممارســي الرياضــة مــرة علــى األقــل أســبوعيًا
مــن ( )% 13ال.%60
● االرتقــاء بمؤشــر رأس المــال االجتماعــي مــن المرتبــة
( )26إلــى المرتبــة .15
● زيادة متوسط العمر المتوقع من ( )74إلى ( )80عاما.
● تخفيض معدل البطالة من ( )%11.6إلى .)%7
● رفــع مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي
إجمالــي الناتــج المحلــي مــن ( )%2إلــى .)%35
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● رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن ()%22
إلى .)%30

● تقــدم ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات
اللوجســتية مــن المرتبــة ( )45إلــى ( )25عالميــا و( )1إقليميــً.

● رفــع حجــم اقتصادنــا وانتقالــه مــن المرتبــة ( )19إلــى
المراتــب الـــ ( )15األولــى علــى مســتوى العالــم.

رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن ( )%16إلــى ()%50
علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي.

● رفــع نســبة المحتــوى المحلــي فــي قطــاع النفــط والغــاز
مــن ( )%40إلــى .%75
● رفــع قيمــة أصــول صنــدوق االســتثمارات العامــة مــن
( )600مليــار إلــى مــا يزيــد علــى ( )7تريليونــات ريــال ســعودي.
● االنتقــال مــن المركــز ( )25فــي مؤشــر التنافسـ ّية العالمــي
إلــى أحــد المراكــز ( )10األولــى.
● رفــع نســبة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي من()%3.8إلــى المعــدل العالمــي
(.)%5,7
● الوصــول بمســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن ( )%40إلــى (.)%65
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زيــادة اإليــرادات الحكوميــة غيــر النفطيــة مــن ( )163مليــارًا
إلــى ( )1تريليــون ريــال ســنويًا.
● الوصــول مــن المركــز ( )82إلــى المركــز ( )20فــي مؤشــر
فاعليــة الحكومــة.
● الوصــول مــن المركــز ( )36إلــى المراكــز الـــ ( )5األولــى فــي
مؤشــر الحكومــات اإللكترونيــة.
● رفــع نســبة مدخــرات األســر مــن إجمالــي دخلهــا مــن
( )%6إلــى(.)%10
● رفــع مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن أقــل مــن ( )%1الــى(.)%)5
● الوصــول إلــى ( )1مليــون متطــوع فــي القطــاع غيــر الربحــي
ســنويًا مقابــل ( )11ألــف.

اآلن رؤيــة المملكــة  2030هــي رؤية شــاملة متكاملة تتحول
فيهــا المملكــة مــن مرحلــة التخطيــط الــى مرحلــة التنفيــذ
الفعلــي مــن خــال مجموعــة مــن االســتراتيجيات ولتحقيق
ذلــك تــم وضــع اآلليــات والترتيبــات الالزمــة لتحقيــق «رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية  »2030قــام المجلــس بتطويــر
نظــام حوكمــة متكامــل؛ لضمــان مأسســة العمــل ورفــع
كفاءتــه وتســهيل تنســيق الجهــود بيــن الجهــات ذات
ّ
يمكــن المجلــس مــن المتابعــة الفاعلــة
العالقــة؛ بمــا
والشــكل التالــي يوضــح نمــوذج الحوكمــة فــي ظــل رؤيــة
المملكــة . 2030

وتم توضيح اليات التنفيذ كالتالي :

التوجهــات واالعتمــاد مجلــس
علــى مســتوى رســم ّ
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بنــاء علــى تفويــض
مجلــس الــوزراء ،يتولــى المجلــس وضــع اآلليــات
والترتيبــات الالزمــة لتحقيــق »رؤيــة المملكــة العربيــة
والتوجهــات
الســعودية  ،«2030ويشــمل ذلــك رســم الــرؤى
ّ
والبرامــج والرفــع بهــا ،والبــت فيمــا يطــرأ علــى البرامــج
والمبــادرات مــن تعديــل أو تحديــث ،كمــا يتولــى المجلــس
البــت فيمــا مــن شــأنه إعاقــة تحقيــق البرامــج التنفيذيــة
ّ
ألهدافهــا فيمــا يقــع ضمــن اختصاصاتــه.
اللجنــة الماليــة تتولــى اللجنــة وضــع وتحديــث آليــات اعتمــاد
تمويــل البرامــج والمبــادرات بمــا فــي ذلــك تطويــر إطــار

النفقــات متوســطة المــدى ،كمــا تتولــى اللجنــة إعــداد
وتحديــث اآلليــات التفصيليــة التــي يتــم مــن خاللهــا اعتمــاد
المتطلبــات الماليــة للبرامــج والمبــادرات ويشــمل ذلــك
دراســة المتطلبــات الماليــة للبرامــج والمبــادرات وتخطيــط
التدفقــات النقديــة لهــا والرفــع بشــأنها.
الفريــق اإلعالمــي بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
يتولــى الفريــق اإلعالمــي فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة ترســيخ الصــورة الذهنيــة لـ»رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  ،»2030ويشــمل ذلــك توحيــد الرســائل
الموجهــة للــرأي العــام وتصحيــح مــا قــد يكــون خاط ًئــا منهــا

وتطويــر الخطــط اإلعالميــة لـــ «رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  »2030والبرامــج التنفيذيــة المرتبطــة بهــا
إلطالقهــا للجمهــور تعزيــزًا لمبــدأ الشــفافية.
للجنــة االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة تتولــى اللجنة االســتراتيجية في مجلس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة مســؤولية تقديــم الدعــم فــي الشــؤون
االســتراتيجية للمجلــس ،بمــا فــي ذلــك اقتــراح صياغــة
االســتراتيجيات المحققــة لـــ »رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  ،«2030وترجمتهــا إلــى برامــج تنفيذيــة ،ومتابعــة
تنفيذهــا ،وذلــك مــن خــال إشــرافها علــى مكتــب اإلدارة
االســتراتيجية ،ودراســة كل مــا يرفعــه المكتــب إليهــا.
كمــا تتو ّلــى اللجنــة كذلــك دورًا هامــً فــي حــل العوائــق
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والمشــكالت التــي تواجــه تنفيــذ االســتراتيجيات والبرامــج
والمشــروعات المحققــة لتوجهــات المجلــس مــن خــال
البــت فيمــا يرفعــه إليهــا مكتــب اإلدارة االســتراتيجية أو
للبــت فيــه .وتعقــد اللجنــة
القيــام برفعــه إلــى المجلــس
ّ
اجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها مــرة واحــدة كل ثالثــة
أشــهر علــى األقــل ،أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك
بحســب مــا يقــدره رئيــس اللجنــة.
مكتــب اإلدارة االســتراتيجية فــي مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة يتبــع مكتــب اإلدارة االســتراتيجية
للجنــة االســتراتيجية حيــث يمثــل المكتــب الــذراع
التنفيذيــة لهــا .ويتولــى المكتــب دراســة وتحليــل ســبل
ترجمــة »رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  »2030إلــى
خطــط وبرامــج تنفيذيــة ومــن ثــم اإلشــراف والمتابعــة
المســتمرة علــى تقــدم تلــك الخطــط والبرامــج التنفيذيــة،
ومــدى تحقيقهــا لمســتهدفاتها مــن خــال التقاريــر الــواردة
إليــه ،وتحديــد الفجــوات والرفــع إلــى اللجنــة االســتراتيجية
بشــكل دوري بمــا يــرى مالءمتــه مــن توصيــات .كمــا يتولــى
المكتــب دورًا هامــً فــي تذليــل العقبــات والمشــكالت التــي
ُت َص َّعــد إليــه ودراســة أســباب تأخــر أو تعثــر المبــادرات (إن
وجــدت) وإعــداد ملــف متكامــل ســعيًا نحو إيضــاح الحقائق
وتقريــب وجهــات النظــر والبــت فيهــا أو رفعهــا إلــى اللجنــة
االســتراتيجية فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
للنظــر فــي شــأنها.
مكتــب إدارة المشــروعات فــي مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة يتولــى المكتــب مســؤولية متابعــة
المشــروعات والقــرارات التــي يصدرهــا مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة ،ويشــمل ذلــك مــدى تحقيــق أهــداف
والتزامــات «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،»2030
ومــا يــراه المجلــس مــن أولويــات أو مبــادرات نوعيــة
ضمــن البرامــج التنفيذيــة الســاعية لتحقيقهــا .ويشــمل
ذلــك التأكــد مــن تطبيــق منهجيــات إدارة المشــروعات
وتقســيمها إلــى محافــظ وتحليــل االعتماديــات والمخاطــر
المرتبطــة بذلــك بمــا يدعــم تحقيــق النتائــج المرجــوة.
كمــا يتولــى المكتــب مســؤولية متابعــة ســير المعامــات
مــن وإلــى المجلــس والعكــس ،ويقــوم المكتــب بالتواصــل
مــع الجهــات فــي هــذا الصــدد لجمــع التقاريــر الخاصــة بذلــك
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والتــي تمكنــه مــن متابعــة التنفيــذ وإدارة المخاطــر ويشــمل
ذلــك تعريــف التحديــات وتصعيدهــا ومتابعــة مــدى التــزام
الجهــات ذات العالقــة بالتعــاون وقيامهــا بمســؤولياتها
وتســهيل تنفيــذ البرامــج ،والرفــع لمكتــب اإلدارة
االســتراتيجية بشــكل دوري.
تمثّــل الــوزارة الجهــة الداعمــة للجهــات ذات العالقــة
واألجهــزة الحكوميــة فــي التخطيــط االســتراتيجي
والتنفيــذي ،وزارة االقتصــاد والتخطيــط بنــاء علــى توجيــه
مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة أو فــي حــال
طلــب الجهــات ذلــك.
كمــا ّ
توفــر الــوزارة المعلومــات الالزمــة مــن بيانــات
وإحصــاءات ودراســات إلــى الجهــات ذات العالقــة ،وتعمــل
علــى مواءمــة الخطــط القطاعيــة والمناطقيــة بيــن الجهات
ذات العالقــة.
مركــز اإلنجــاز والتدخــل الســريع يمثــل المركــز الــذراع
الداعمــة لمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة فــي عملــه
مــع الجهــات التنفيذيــة بغــرض تحقيــق «رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  »2030وذلــك مــن خــال تقديــم
الدعــم فــي تصميــم المبــادرات وإنجازهــا وتنفيذهــا .كمــا
يتدخــل المركــز بنــاء علــى توجيــه مــن مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة فــي حــال التعثــر فــي تنفيــذ أي مــن
المبــادرات المشــمولة فــي البرامــج التنفيذيــة المحققــة لـــ
«رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  .»2030ويقــوم المركــز
برفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس حــول البرامج والمشــروعات
والمهمــات التــي تــم تكليفــه بهــا.
ثال ًثا :على مستوى اإلنجاز
الجهــات التنفيذيــة »لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 «2030مــن وزارات وهيئــات وأجهــزة حكوميــة هــي
المعنيــة فــي الجهــات التنفيذيــة المقــام األول بتطويــر
وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع والمبــادرات ،وتنســيق الجهــود
والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى فــي ســبيل
تحقيــق النتائــج المرجــوة .كمــا يكــون رئيــس كل جهــة
هــو المســؤول األول عــن اإلنجــاز وحــل اإلشــكاالت
والتحديــات الداخليــة التــي تعيــق تحقيــق األهــداف وإنجــاز
المبــادرات ويشــمل ذلــك رفــع التقاريــر وتوفيــر المعلومــات

للجهــات ذات العالقة المركــز الوطنــي لقيــاس أداء
األجهــزة العامــة .
ينــاط بالمركــز تعزيــز الشــفافية لجميــع األطــراف ذات
العالقــة عبــر متابعــة مــدى التقــدم الحاصــل تنفيــذ البرامــج
والمبــادرات وتحقيــق المســتهدفات ،و مســتوى
بشــكل دوري ،بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن مــدى التــزام
الجهــات بتحقيــق األهــداف الوطنيــة المشــتركة وإبــراز أي
تعثــر أو تأخيــر فــي تقــدم تنفيــذ المبــادرات والرفــع بذلــك
إلــى الجهــات ذات العالقــة بشــكل مســتمر .كمــا يتولــى
المركــز إشــراك المجتمــع فــي متابعــة أداء البرنامــج
واألجهــزة المعنيــة مــن خــال نشــر لوحــات مؤشــرات
األداء وتقاريــر دوريــة مدققــة  -بحســب نظامــه الداخلــي
وبالتنســيق مــع الفريــق اإلعالمــي  -حــول مختلــف البرامــج

التنفيذيــة المحققــة لـ»رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 »2030كمــا يعمــل المركــز كذلــك علــى بنــاء وتفعيــل
آليــات متابعــة وقيــاس أداء األجهــزة العامــة ضمــن الجهــات
المنفــذة للبرامــج والمبــادرات.
آلية التصعيد
نظــرًا إلــى أهميــة وجــود آليــة واضحــة لحــل اإلشــكاالت
التــي قــد تواجــه التنفيــذ وتصعيــد كل مــا مــن شــأنه
أن يعــوق تحقيــق األهــداف المرجــ ّوة ضمــن منظومــة

حوكمــة «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،»2030فقــد
ُاعتمــدت آليــة تضــع مســؤولية حــل العوائــق علــى األجهــزة
تحمــل تلــك
التنفيذيــة فــي المقــام األول ،وتعــزّز مــن
ّ
الجهــات لمســؤولياتها ،وترفــع درجــة إحاطــة الجهــات
المعنيــة بأســباب تأخــر أو تعثــر تنفيــذ المبــادرات ،وتفعــل
دور المســاءلة والمحاســبة فــي حــال تط ّلــب األمــر ذلــك.
ويتــم ذلــك وفــق مســتويات متعــ ّددة بحســب عمــق
وتعقيــد المشــاكل والفتــرة الزمنيــة الالزمــة لح ّلهــا ،حيــث
تقــع مســؤولية التصعيــد علــى كل جهــة فــي مســتويات
بنــاء علــى مــا يتط ّلبــه حــل المشــكلة
التصعيــد أدنــاه،
ً
وبشــرط أال تتجــاوز مــ ّدة حــل العوائــق وتفاديهــا فــي
أي جهــة أســبوعين وبمتابعــة مــن مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة ،وتهــدف هــذه اآلليــة إلــى رفــع كفــاءة
اإلنجــاز وســرعة حــل المشــكالتً ،
وفقــا لآلتــي:

المســتوى األول  :يتــم حــل العوائــق والتعامــل معهــا
داخــل الجهــة المنفــذة للبرامــج والمبــادرات وبإشــراف
مباشــر مــن رئيــس الجهــة (مثــال :الوزيــر المختــص) ويعـ ّول
علــى رئيــس الجهــة حــل معظــم المشــاكل التنفيذيــة فــي
هــذا المســتوى وذلــك قبــل تصعيدهــا إلــى مســتوى أعلــى فــي
حــال كان مــا يعــوق التقــدم ال يقــع ضمــن إطــار صالحياتــه.
المســتوى الثانــي ُ :يطلــب مــن مكتب اإلدارة االســتراتيجية
التابــع لمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة المشــاركة
دراســة الموضــوع وإعــداد ملــف متكامــل ســعيًا نحــو
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إيضــاح الحقائــق وتقريــب وجهــات النظــر والحصــول
علــى المعلومــات الالزمــة لذلــك مــن جميــع الجهــات ذات
العالقــة ســعيا نحــو حــل العوائــق المصعــدة لــه .وال يتــم
الرفــع إلــى اللجنــة االســتراتيجية إال عنــد تعــذر معالجــة مــا
يعيــق تقــدم اإلنجــاز علــى هــذا المســتوى.

االســتبانة وعرضهــا علــى المتخصصيــن وجــاء شــكلها
النهائــي كالتالــي
نتائج الدراسة :

المســتوى الثالــث  :تقــوم اللجنــة االســتراتيجية بالبــت
فيمــا يرفــع لهــا مــن مكتــب اإلدارة االســتراتيجية ضمــن
اختصاصاتهــا ،وفــي حــال تعــذر ذلــك ،قــد تــرى اللجنــة
الحاجــة إلــى رفــع الموضــوع إلــى مجلــس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة للبــت فيــه.
المســتوى الرابــع  :يعــرض الموضــوع على مجلس الشــؤون
االقتصاديــة والتنميــة للبــت فــي مــن العــرض الســابق هــل تم
تعريــف الشــباب بماهيــة رؤيــة المملكــة  2030؟ هــل يعلــم
أغلــب الشــباب بأهــداف الرؤيــة أو مــا تســعى الــي تحقيقــه ؟
والبرامــج التدريبيــة المقتــرح تنفيذهــا تشــمل جميــع
الحقائــق الســابقة وتــم وضعهــا فــي كتيــب بســيط
لعضــوات هيئــة التدريــس لشــرحها للطالبــات واشــتراك
أكبــر قــدر مــن الطالبــات وتــم وضعهــا كمعلومــات
وحقائــق فــي التالــي :
برامــج األنشــطة الطالبيــة ( محاضــرات ــــ نــدوات ــــ لقــاءات
ــــ منافســات ـــــ مقترحــات وأعمــال فنيــة البرامــج التدريبيــة
المكثفــة التــي تتنــاول مــا ســبق عــن رؤيــة  2030و الجــدول
يوضــح توزيــع البرامــج علــى األنشــطة الطالبيــة المختلــف
كالتالــي
المناقشات
واللقاءات
عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

4

6

عدد الساعات

نبذة
عند كل
محاضرة

المحاضرات

4

الندوات

البرامج
التدريبية

شكل االستبانة التي تم تصميمها
بنــاء علــى الهــدف مــن تصميــم االســتبانة والــذي يتمثــل فــي
التالــي ( :الوقــوف علــى المعلومــات المتوفــرة لــدى أعضــاء
هيئــة التدريــس والطالبــات عــن رؤيــة  )2030تــم تصميــم
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الفــرض األول  :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى( ) ۰٥،۰بيــن متوســطي درجــات المجموعــة
التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الضابطــة فــي مســتوى
الفهــم ألهميــة المجموعتيــن لرؤيــة  2030للتحقــق مــن
صحــة هــذه الفرضية  ،اســتخرجت المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة  ،الســتجابات عينــة الدراســة علــى
المقيــاس كلــه وعلــى كل عامــل مــن عواملــه ،والختبــار
داللــة الفــروق بيــن متوســطات االســتجابة  ،اســتخدمت
اختبــار «ت «  ،Test-Tوالجــدول يبيــن ذلــك.

العامل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أهمية
رؤية 2030
للمجموعتين

61

2.99

0.85

91

3.07

0.92

61

3.36

0.91

91
61

3.40
2.32

0.93
0.82

91

2.48

0.79

61

2.94

0.77

91

3.03

0.78

القيمة
الصعوبة
المقياس كله

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن قيمــة »ت« للمقيــاس كلــه
قــد بلغــت ( )0.687وجميعهــا قيــم غيــر دالــة إحصائيــً
عنــد مســتوى ( ،)0.05≥αممــا يعنــي عــدم وجــود فــروق
ذات داللــة إحصائيــة ممــا ســبق يتضــح التالــي :أن كال
المجموعتيــن لــم تــدرك أهميــة رؤيــة  2030ويعــود ذلــك
لنقــص المعلومــات لــدى المجموعتيــن
الفــرض الثانــي  :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد

العامل

مدي المعلومات المتوفرة
حول رؤية2030

القيمة
الصعوبة
المقياس كله

درجات الحرية

قيمة “ت “

مستوى الداللة

150

0.561

0.576

150

0.224

0.823

150

1.246

0.215

150

0.687

0.487

مســتوى( ) ۰٥،۰بيــن متوســطي درجــات المجموعــة
التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الضابطــة فــي مســتوى
المعلومــات المتوفــر لرؤيــة  2030للتحقــق مــن صحــة
هــذه الفرضيــة  ،اســتخرجت المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة  ،الســتجابات عينــة الدراســة علــى
المقيــاس كلــه وعلــى كل عامــل مــن عواملــه ،والختبــار
داللــة الفــروق بيــن متوســطات االســتجابة  ،اســتخدمت
اختبــار «ت «  ،Test-Tوالجــدول يبيــن ذلــك.

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

61

2.95

0.85

91

3.09

0.92

61

3.21

0.91

91

3.29

0.93

61

2.31

0.82

91

2.42

0.79

61

2.84

0.77

91

3.00

0.75

درجات الحرية

150

قيمة “ت “

0.561

مستوى
الداللة

0.543

150

0.224

0.799

150

1.246

0.217

150

0.687

0.498
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يشــير الجــدول الســابق إلــى أن قيمــة «ت» للمقيــاس كلــه
قــد بلغــت ( )0.687وجميعهــا قيــم غيــر دالــة إحصائيــً عنــد
مســتوى ( ،)0.05 ≥ αممــا يعنــي عــدم وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائية
العامل

أهمية رؤية 2030

القيمة

الصعوبة

المقياس كله

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

14.60

2

7.30

داخل المجموعات

104.55

147

0.71

المجموع

119.15

149

بين المجموعات

7.09

2

3.54

داخل المجموعات

118.54

147

0.81

المجموع

125.63

149

بين المجموعات

14.96

2

7.48

داخل المجموعات

82.28

147

0.56

المجموع

97.24

149

بين المجموعات

12.08

2

6.04

داخل المجموعات

78.68

147

0.54

المجموع

90.76

149

يبيــن الجــدول الســابق أن قيمــة »ف« قــد بلغــت للمقيــاس
كلــه ( )11.285وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــً عنــد
مســتوى( ،) 0.05 ≥ αممــا يعنــي وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة.
الفــرض الرابــع  :توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن
المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة عقــب تطبيق
األنشــطة الطالبيــة والبرامــج التدريبيــة لصالــح المجموعــة
التجريبيــة علــى اســتبانة محــور المعلومــات المتوفــرة لــدى
المجموعتيــن رؤيــة . 2030
يبيــن الجــدول الســابق أن قيمــة »ف« قــد بلغــت للمقيــاس
كلــه (  )10.911وجميعهــا قيــم دالــة إحصائيــً عنــد
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الفــرض الثالــث :توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن
المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة عقــب تطبيق
األنشــطة الطالبيــة والبرامــج التدريبيــة لصالــح المجموعــة
التجريبيــة علــى اســتبانة محــور أهميــة رؤيــة . 2030
قيمة »ف «

10.261

4.395

13.363

11.285

الداللة اإلحصائية

0.000

0.014

0.000

0.000

مســتوى( ،) 0.05 ≥ αممــا يعنــي وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة
تحليــل النتائــج  :تعــود الفــروق بيــن المجموعتيــن علــى
االســتبانة للعوامــل التاليــة :
أثر البرامج التدريبية على المجموعة الضابطة
● مــا تــم تقديمــة مــن معلومــات حــول رؤيــة  2030خــال
اللقــاءات المتعــددة والبرامــج المقدمــة خــال األنشــطة
المتعــددة للنشــاط الطالبــي داخــل الكليــة
● تعــاون عضــوات هيئــة التدريــس وزيــادة االطــاع حــول
رؤيــة 2030

● الدعاية التي تم تنفيذها لحث الطالبات على الحضور
توصيات الدراسة :

توصــي الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن أن
تســاهم فــي رفــع الوعــي المجتمعــي والثقافــة العامــة حــول
رؤيــة  2030كالتالــي :
● دعــم الــدورات التدريبيــة المقدمــة لعضــوات هيئــة
التدريــس حــول رؤيــة  2030لزيــادة المعلومــات لديهــن
واشــعارهن بأهميــة الرؤيــة لتطويــر المملكــة« جعــل جــزء
مــن محاضــرات العضــوات ( نبــذة عــن رؤيــة 2030
● ادخــال رؤيــة ومتطلبــات  2030فــي برامــج األنشــطة
الطالبيــة
● تكثيــف البرامــج التدريبيــة المقدمــة للطالبــات حــول رؤيــة
2030
● ادراج محاضــرات خاصــة بشــرح متطلبــات رؤيــة 2030
داخــل األنشــطة الطالبيــة
● عمل لقاءات مع متخصصين حول رؤية 2030
● مقترحــات الطالبــات حــول اليــة تنفيــذ رؤيــة 2030
وادراجهــا كمســابقات بيــن الطالبــات
● توفير برامج لإلداريات لشرح أهمية رؤية 2030
● دعــم المطويــات واللوحــات التــي تعــرض معلومــات
حــول رؤيــة 2030
المراجع
1ـ أحمــد  ،أميــرة عبــد العزيــز (2002م)  :تصــور مقتــرح لــدور
خدمــة الجماعــة فــي ربــط النشــاطات الطالبيــة بالمغيــرات
الناتجــة عــن العولمــة  ،كليــة الخدمــة االجتماعيــة  ،جامعــة
القاهــرة .
2ـ أحمــد  ،عبــد اهلل ( : )1406أوقــات الفــراغ لــدى الشــباب ،
رســالة ماجســتير  ،كليــة اآلداب  ،جامعــة الملــك ســعود .
3ـ ابــو النصــر ،مدحــت (2009م) مهــارات المــدرب المتميــز
المجموعــة العربيــة للتدريــب والنشــر ،ط.1
4ـ أفنــدي  ،محمــد رســمي (1985م )  :العالقــة بيــن مكونــات

المســئولية االجتماعيــة واالنشــطة المدرســية والجامعــة
لــدى طــاب دور المعلميــن  ،رســالة ماجســتير  ،جامعــة
عيــن شــمس .
 5أميــن  ،عبيــر ( : )2006تزييــف وعــى الشــباب بيــن العولمةوالدعــاة الجــدد ،الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب ،القاهرة.
 -6أو ليــدوف(1982م)  :الوعــى االجتماعــي ،ترجمــة
ميشــيل كيلــو ،دار ابــن خلــدون ،بيــروت.
7ـ الخاطــر ،فايــز (2010م)  :اســتراتيجية التدريــب الفعــال
،دار اســامة للنشــر والتوزيــع  ،عمــان .
8ــــ الحربــي ،عبــد اهلل حمــود ،النشــاط الطالبــي ،ورقــة عمــل
مقدمــة فــي اللقــاء الســنوي التاســع للجمعيــة الســعودية
للعلــوم التربويــة والنفســية فــي جامعــة الملــك ســعود:
النشــاط الطالبــي ودوره فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة
فــي الفتــرة مــن  9-7صفــر 1422هـــ،
9ـ الســعدون  ،فهــد (2013م) دور البرامــج التدريبيــة
التخصصيــة فــي تحســين اداء العامليــن فــي هيئــة التحقيــق
واالدعــاء العــام بمنطقــة الريــاض  ،جامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم االمنيــة  ،رســالة ماجســتير  ،قســم العلــوم االدارية.
10ـ الســواط  ،طلــق عــوض اهلل وأخــرون (2007م)  :االدارة
العامــة :المفاهيــم والوظائــف واالنشــطة ،دار الحافــظ
للنشــر والتوزيــع  ،جــدة .
11ــــ العلــي ،ســعد إبراهيــم .بعــض العوامــل المؤثــرة علــى
المشــاركة فــي األنشــطة الطالبيــة بجامعــة الملــك
ســعود ،بحــث مقــدم فــي اللقــاء الســنوي التاســع للجمعيــة
الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية فــي جامعــة الملــك
ســعود :النشــاط الطالبــي ودوره فــي العمليــة التربويــة
والتعليميــة فــي الفتــرة مــن  9-7صفــر 1422هـــ ،الريــاض
12ـ العريفــي  ،محمــد ســعود(1416ه) :العالقــة بيــن الوعــي
المجتمعــي والحــد مــن انتشــار العقاقيــر المخــدرة  ،رســالة
ماجســتير  ،المركــز العربــي للدراســات األمنيــة والتدريــب ،
جامعــة ســعود .
13ـ الغامــدي  ،عميــر (2012م)  :التنميــة المهنيــة لعضــو
هيئــة التدريــس فــي كليــات التربيــة بالجامعــات الســعودية
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فــي ضــوء معاييــر المجلــس الوطنــي االمريكــي لالعتمــاد
تعليــم المعلميــن NCATEتصــور مقتــرح  ،رســالة دكتــوراه
 ،جامعــة ام القــري
14ـــــ الصبيحــي ،محمــد ســليمان .النشــاط الطالبــي فــي
الجامعــات الســعودية الواقــع والمأمــول ،بحــث مقــدم
فــي اللقــاء الســنوي التاســع للجمعيــة الســعودية للعلــوم
التربويــة والنفســية فــي جامعــة الملــك ســعود :النشــاط
الطالبــي ودوره فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة فــي الفتــرة
مــن  9-7صفــر 1422هـــ ،الريــاض
15ـ بطرس ،فهيمة لبيب (1998م)  :دور األنشــطة الطالبية
فــي تنميــة بعــض القيــم الخلقيــة لــدى طــاب جامعــة المنيــا ،
مجلــة التربيــة وعلــم النفــس  ،كليــة التربيــة  ،مجلد 12
16ــــ حجــازي ،مصطفــى ( 2005م) :اإلنســان المهــدور،
دراســة تحليليــة نفســية اجتماعيــة ،المركــز الثقافــي
العربــي ،الــدار البيضــاء .2005 ،ص226
17ـ حجــازي  ،وجــدى حامــد (2010م)  :التدريــب فــي القــرن
الحــادي والعشــرين  ،دار التعليــم الجامعــي  ،االســكندرية .
18ـ حســين ،محمــود (2005م)  :دور األنشــطة الطالبيــة
فــي اكســاب قيــم المشــاركة لــدى طــاب جامعــة األزهــر
 ،رســالة ماجســتير  ،كليــة التربيــة  ،جامعــة االزهــر.
19ـ حلــس  ،موســى  ،ناصــر مهــدي (2005م)  :األســرة
والمجتمــع  ،سلســلة دراســات  ،المجتمــع الفلســطيني ،
غــزة .
20ـ حلــس  ،موســى  ،ناصــر  ،مهــدي (2010م)  :دور وســائل
االعــام فــي تشــكيل الوعــي المجتمعــي لــدى الشــباب
الفلســطيني  ،دراســة ميدانيــة  ،جامعــة االزهــر .
21ــــ خيــاط ،ســامي عبــد الرحمــن .تطــور حجــم الخدمــات
الصفيــة والــا صفيــة المقدمــة للطــاب مــن خــال تجربــة
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ،ورقــة عمــل
مقدمــة فــي المؤتمــر العالمــي عــن خــادم الحرميــن
الشــريفين وإنجازاتــه (المحــور التربــوي) فــي الفتــرة مــن
1422/8/29-26هـــ ،جامعــة الملــك ســعود ،الريــاض،
22ـ عبــد المجيــد  ،هيثــم  ،شــلبي أحمــد وأخــرون (2015م)
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دراســة تقييميــة ألثــر البرامــج التدريبيــة فــي عمــادة التطويــر
والجــودة  ،جامعــة حائــل.
23ــــ عرقســوس  ،مــراد ســليمان  :التخطيــط لألنشــطة
غيــر الصفيــة فــي المــدارس الثانويــة للبنيــن بمنطقــة مكــة
المكرمــة  ،رســالة ماجســتير  ،كليــة التربيــة  ،جامعــة أم
القــرى  1405 ،هـــ
24ـ عطيــة  ،شــعبان  ،واخــرون (2004م)  :المعجــم
الوســيط ،ط، 4مكتبــة الشــروق الدوليــة  ،القاهــرة .
25ـ عيســى ،ســليم (2010م)  :ادارة شــؤون االفــراد  ،دار
اســامة للنشــر  ،عمــان .
26ـ عائــدة  ،نعمــان (2008م)  :عالقــة التدريــب بــأداء األفــراد
العامليــن فــي اإلدارة الوســطى دراســة حالــة  ،تعــز  ،اليمــن ،
رســالة ماجســتير منشــورة
27ــــ عاشــور ،ســعيد عبــد الفتــاح(1959م )  :الجامعــات
األوروبيــة فــي العصــور الوســطى ،مكتبــة النهضــة
المصرية،ط ،1القاهــرة،
28ــــ عمــادة شــؤون الطــاب .النشــاط الطالبــي مــن خــال
توصيــات نــدوات عمــادات شــؤون الطــاب ،مركــز النشــر
العلمــي ،جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،وزارة التعليــم
العالــي ،المملكــة العربيــة الســعودية ،جدة1407،هـــ.
29ــــ عبــد الباســط ،عبــد المعطــى(  )1981اتجاهــات
نظريــة فــي علــم االجتمــاع ،سلســلة عالــم المعرفــة،
العــدد  ،44المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب،
الكويــت ،أغســطس - .أحمــد  ،ســمير نعيــم (2006م):
 ،النظريــة فــي علــم االجتمــاع ،ط  ،10د .ن ،القاهــرة.
 -30عبــد الباســط ،عبــد المعطــى(1983م) :الوعــى التنموي
العربــي ،ممارســة بحثيــة ،دار الموقــف العربــي للصحافــة
والنشــر والتوزيــع ،القاهــرة .
31ــــ ســعد  ،محمــد الظريــف ( 1992م)  :المعوقــات التــي تحــد
مــن دور اإلحصائــي االجتماعــي المدرســي  ،مجلــة الخدمــة
االجتماعيــة  ،القاهــرة  ،الجمعيــة المصريــة لإلحصائييــن
االجتماعييــن.
32ـ ســعد  ،محمــد ظريــف (2001م)  :دور مقتــرح لألخصائــي
االجتماعــي مــع جماعــات النشــاط المدرســي لوقايــة

الطــاب مــن االدمــان  ،مجلــة العلــوم االنســانية  ،كليــة
الخدمــة االجتماعيــة  ،جامعــة حلــوان .

42ــــ مزيــو ،منــال عمــار(2012م)  :الــدور التربــوي لألنشــطة
الطالبيــة فــي تنميــة بعــض المبــادئ التربويــة لــدى طالبــات
المرحلــة المتوســطة بتبــوك  ،قســم التربيــة وعلــم
النفــس ،جامعــة تبــوك

34ـــــ ســعد  ،عبــد المنعــم فهمــي (1991م) :األنديــة الصيفيــة
المدرســية بيــن الواقــع المتــاح والمســتقبل الطمــوح ،مجلــة
كليــة تربيــة بنهــا أغســطس .

43ـ عبــد المجيــد ،هشــام ،شــلبي ،عمــاد ،عبــد اهلل ،مجــدي
( : )1435دراســة تقييميــة ألثــر البرامــج التدريبيــة فــي عمــادة
الجــودة والتطويــر  ،جامعــة حائــل .

33ـ ســليمان  ،الفــارس  ،وأخــرون (2005م)  :ادارة المــوارد
البشــرية  ،مكتبــة الغــد  ،ط ،1دمشــق  ،ســوريا .

35ــــ ســالم ،محمــد(2002م) :عالقــة النشــاط المدرســي
الالصفــي للتربيــة اإلســامية باإلنجــاز األكاديمــي لهــا فــي
المدرســة المتوســطة ،رســالة التربيــة وعلــم النفــس،
العــدد  ،17الجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية
فــي جامعــة الملــك ســعود ،الريــاض.
36ــــ شــحاته ،حســن(1418هـ ) النشــاط المدرســي
مفهومــه ووظائفــه ومجــاالت تطبيقــه ،الــدار المصريــة
اللبنانية،ط ،4القاهــرة،
37ـ شــحاتة ،حســن بنجــر  ،أمنــة (2003م)  :تطويــر
النشــاط الطالبــي فــي كليــات التربيــة للبنــات إلثــراء البيئــة
التربويــة التعليميــة  ،اللقــاء التاســع للجمعيــة الســعودية
للتربيــة وعلــم النفــس  ،جامعــة ســعود.
38ـــــ راشــد ،علــي :الجامعــة والتدريــس الجامعــي ،دار
الشــروق،ط،1جدة1408،هـ.
39ـــــ عطيــة  ،عبــد الصــادق ( 1996م)  :دراســة تقويميــة
لبرامــج النشــاط المدرســي بمــدارس المرحلــة االبتدائيــة
بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية ،
مجلــة كليــة تربيــة بنهــا  ،مجلــد  ،7ع .21
40ـــــ موســى  ،محمــد هانــي (  : )2008دراســة تقويميــة
لألنشــطة الطالبيــة بكليــة المعلميــن جامعــة الملــك
ســعود فــي ضــوء آراء طالبهــا  ،مؤتمــر مناهــج التعليــم
والهويــة الثقافيــة ،دار الضيافــة ،جامعــة عيــن شــمس ،م
،4يوليــو
41ـ مذكــور  ،ابراهيــم واخــرون (1985م)  :معجــم العلــوم
االجتماعيــة  ،ط ، 1القاهــرة  ،الهيئــة العامــة المصريــة
للكتــاب .
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الدور المقترح لكليات التربية في الجامعات السعودية في تفعيل برنامج التحول
الوطني لروية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠
الباحثة :د .سمية بنت عزت شرف

أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفسي المساعد – وكيلة كلية التربية
جامعة أم القرى – مكة المكرمة

مقدمة الدراسة:
يعــد التعليــم حجــر األســاس فــي تطويــر المجتمــع ورقيــه،
حيــث يــؤدي دورا ً هامــا ً كونــه يمتلــك مســار العمليــة
المتقدمــة فــي الســـلم التربـــوي  ،وهـــو اإلطــار الــذي تنبثــق
مــن خاللــه مهمــة التطويــر والتجديــد ،ومنــه تبــدأ عمليــة
التأثيــر فــي األجيــال المتعاقبــة القادمــة  ،ومنــه يبــدأ العمــل
علــى تحســين أداءهــا وتقويــم أهدافهــا وذلــك بتكريــس
التــواؤم بيــن مخرجاتــه وبيــن متطلبــات المجتمــع وذلــك
مــن خــال العمــل علــى خلــق الترابــط الفاعــل بيــن البرامــج
التربويــة والبحـــث العلمـــي من جهــة ومتطلبــات ســوق
العمــل مــن جهــة أخــرى فــي ضوء خطــط التنميــة الوطنيــة
(  . )2016،leen
وتحظــى كليــات التربيــة بعنايــة بالغــة واهتمــام كبيــر فــي
مختلــف الجامعــات المحليــة والدوليــة  ،وذلــك لرســالتها
المجيــدة فــي اعــداد المعلــم وتميزهــا بالتخصصــات
المختلفــة التــي تخــدم مؤهالتــه العلميــة واســتعداداته
العمليــة ومهاراتــه الشــخصية والمعرفيــة واالداريــة
والوجدانية .وتحتضــن هــذه الكليــات مــا يقــارب 200,000
طالــب وطالبــة ،ويمثلــون أكثــر  %35مــن نســبة عــدد الطالب
الملتحقيــن بالجامعــات الســعودية الحكوميــة فــي مختلــف
التخصصــات العلميــة واألدبيــة والنظريــة والتطبيقيــة (
العيســى . ) 2011،
ولمــا كانــت عليــه اهــداف كليــات التربيــة التــي تســتمدها
مــن االهــداف الرئيســية للجامعــات ؛ تأتــي أهميتهــا البالغــة
فــي اإلرشــاد التربــوي وتشــكيل مالمــح المجتمــع و إنتــاج
جيــل متعلــم مثقــف يؤثــر بطريقــة فعالــه وإيجابيــة فــي
إعــداد النشــأ الصالــح وتعليمهــم وتربيتهــم وفقــً لمــا

ترتضيــه الشــريعة االســامية الغــراء ولمــا تكــون لــه حاجــة
المجتمــع والوطــن ( الموســى (، ) 2014،حســن . ) 2015،
وانطالقــً مــن الــدور المأمــول لكليــات التربيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية فــي إحــداث تنميــة بشــرية متوازنــة
يمثــل فيهــا الفــرد الغايــة التربويــة الســامية  ،حيــث تســهم
هــذه التنميــة فــي تطويــر المجتمع فــي كافــة جوانبــه
االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية ،أصبــح
لزامــً عليهــا أن تتبنــى خططــً إرشــادية واضحــة وتضــع
برامــج توعيــة رائــدة وفقــً لرؤيــة ديناميكيــة متطــورة تأتــي
شــاملة لمتطلبــات التنميــة البشــرية بمــا يســهم فــي خدمــة
مجتمعاتهــا المحلــي واالقليمــي والدولــي.
وفــي عــام  ٢٠١٦وضعــت المملكــة العربيــة الســعودية
تصــورًا كامـ ًا يشــمل رويــة تنمويــة اقتصاديــة لتطويــر البــاد
فــي مختلــف المجــاالت الحيويــة  ،حيــث كان التعليــم أحــد
تلــك المجــاالت التــي جــاء لتعزيزهــا برنامــج التحــول الوطني
الســعودي  ٢٠٢٠وفقــً ألهــداف ومؤشــرات مقننــة  .ومــن
هنــا تظهــر أهميــة الدراســة والتــي تقتضــي الوقــوف علــى
الــدور اإلرشــادي المالئــم والــذي يفتــرض أن تقدمــه كليــات
التربيــة فــي الجامعــات الســعودية لتحقيــق التطلعــات
المســتقبلية الدوليــة فــي شــأن التعليــم  ,حيــث أن هــذا
التصــور الموحــد يعمــل علــى توحيــد الجهــود اإلرشــادية
فــي كليــات التربيــة و يضــع الخطــط المالئمــة ويســاعد
علــى التخطيــط للمبــادرات الوطنيــة ذات الصلــة باألهــداف
االســتراتيجية التــي حددهــا البرنامــج لــوزارة التعليــم  ،كمــا
يضمــن أن تســير المخرجــات وفــق المســتهدفات لتحقيــق
أبــرز المؤشــرات التــي تــم وضعهــا مســبقًا بدقــة عاليــة
وقياســية.
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مشكلة الدراسة :
انطالقــً مــن دور كليــات التربيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية فــي المســاهمة التنمويــة واالقتصاديــة
والمعرفيــة للبــاد ،ومــن خــال اهتمــام وزارة التعليــم
ببرنامــج التحــول الوطنــي  2020والــذي جاء ليســاعد الجهات
الحكوميــة والــوزارات المعنيــة لتحقيــق مؤشــرات التقــدم
فــي المجــاالت المخصــص لهــا ،بذلــك أصبــح لزمــً علــى
الكليــات تبنــي أدوار واضحــة مبنيــة علــى أهــداف رائــدة
ومنطقيــة تخــدم المؤشــرات ذات الصلــة االســتراتيجية
والتــي يمكــن قياســها بصــورة كميــة ومعرفيــة  .ونظــرًا
لحداثــة الموضــوع و منعــً ألن يكــون هنالــك خلــط بيــن
األدوار واالهــداف ،و بيــن التدريــب واإلرشــاد ،جــاءت هــذه
الدراســة للوقــوف علــى الــدور المقتــرح بصــورة مســحية
وذلــك مــن وجهــة نظــر اعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات
التربويــة فــي كليــات التربيــة بالجامعــات الســعودية .
وبذلك يصبح تساؤل الدراسة الرئيس هو :
مــا هــو الــدور المقتــرح لكليــات التربيــة فــي الجامعــات
الســعودية فــي تفعيــل برنامــج التحــول الوطنــي لرويــة
المملكــة العربيــة الســعودية  ٢٠٣٠؟
هدف الدارسة :
تهــدف الدراســة الحاليــة للكشــف عــن الــدور المقتــرح
لكليــات التربيــة فــي الجامعــات الســعودية لتحقيــق
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال االهــداف
االســتراتيجية لــوزارة التعليــم والتــي جــاء بهــا برنامــج
التحــول الوطنــي .٢٠٢٠
اهمية الدراسة :
تشــكلت اهميــة الدراســة النظريــة والتطبيقيــة فــي النقــاط
التاليــة :
تعتبــر الدراســة االولــى مــن نوعهــا ( فــي حــدود علــم الباحثــة
) والتــي تهتــم بربــط أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي
الســعودي  2020بالــدور اإلرشــادي لكليــات التربيــة فــي
الجامعــات الســعودية .
تعتبــر الدراســة الحاليــة مؤشــر لتوجيــه الخدمــات
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االرشــادية نحــو الوجهــة الصحيحــة والمالئمــة لمتطلبــات
الرؤيــة االقتصاديــة التنمويــة للمملكــة العربيــة الســعودية .
فــي ضــوء مــا تتمخــض عنــه الدراســة الحاليــة مــن أدوار
ارشــادية مختلفــة سيســهل علــى كليــات التربيــة وضــع
تصــور برامجــي يخــدم أهدافهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية
بصــورة ايجابيــة .
لــم تخصــص الدراســة الحاليــة ركــن مــن أركان العمليــة
التعلميــة ؛ بــل جــاءت معنيــة بــأدوار كافــة األركان ممــا
يعطيهــا طابــع الشــمولية والتكامليــة فــي الكشــف عــن
األدوار اإلرشــادية بصــورة ايجابيــة غيــر محــددة.
تأتــي الدراســة الحاليــة ضمــن الدراســات الموجهــة لتطويــر
النمــو المهنــي واألكاديمــي لكليــات التربيــة وذلــك مــن
خــال تطويــر العمليــة التربويــة وفقــً لألهــداف الوطنيــة فــي
مواجهــة المســتجدات ومعالجــة المشــكالت و تحقيــق
التقــدم محليــً واقليميــً وعالميــً.
مصطلحات الدراسة :
الــدور  :هــو الــدور التفاعلــي المبنــي علــى البرامــج اإلرشــادية
التــي تقدمهــا المؤسســة للنهــوض بــأركان العمليــة
التعليميــة ( الموســى . ) 2014،
( التعريــف االجرائــي )  :هــو الــدور المقتــرح الــذي يمكــن ان
تقدمــه كليــات التربيــة فــي الدراســة الحاليــة مــن وجهــة
نظــر اعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات التربويــة فــي تلــك
الكليــات بالجامعــات الســعودية،وذلك مــن خــال البرامــج
اإلرشــادية ذات االهــداف العلميــة التربويــة المختلفــة والتــي
تختــص بالمعلــم والمتعلــم والمناهــج التعليميــة والبيئــة
العلميــة باإلضافــة إلــى الوســائل التعلميــة المســتخدمة .
كليــات التربيــة  :هــي ضمــن الكليــات االكاديميــة التــي
تحويهــا معظــم الجامعــات الســعودية الحكوميــة
والمعنية بإعــداد الكفــاءات الوطنيــة تربويــً وأكاديميــً
ومهنيــً فــي إطــار العقيــدة اإلســامية الســمحة للقيــام
بمهــام التدريــس فــي مختلــف مراحــل التعليــم العــام فــي
المملكــة .باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي اعــداد الكفــاءات
التربويــة التــي لهــا دور مهنــي فــي المدرســة مثــل القيــادات
التربويــة  ،واألخصائييــن النفســيين  ،ومختصــي تقنيــات

التعليــم  ،وغيرهــم (حســن . )2015،

برامــج الدراســات العليــا ذات الصلــة .

( التعريــف االجرائــي )  :هــي الكليــات المعنيــة بالدراســة
الحاليــة داخــل جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية .

توجيــه المنســوبين مــن اعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
والهيئــة اإلداريــة الوجهــة الروحيــة و األخالقيــة .

برنامــج التحــول الوطنــي  :برنامــج تنقيــدي للمســاهمة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،٢٠٣٠وذلــك
مــن خــال ادراك التحديــات التــي تواجــه بعــض الجهــات
الحكوميــة ومســاعدتها فــي تحقيــق اهدافهــا ( التحــول
الوطنــي .)٢٠١٦ ،

تطويــر المناهــج التعليميــة فــي مختلــف التخصصــات
التربويــة .

( التعريــف االجرائــي )  :هــو البرنامــج الــذي يســتند علــى
اهدافــه الــدور االرشــادي المقتــرح لكليــات التربيــة مــن
وجهــة اعضــاء هيئــة التدريــس والقيــادات التربويــة .
منهج الدراسة :
المنهــج الوصفــي والــذي يعتمــد علــى وصــف الظاهــرة
كماهــي موجــودة فــي المجتمــع ( أبــو عطيــة   . ) 2010،
االطار النظري :
تتطــرق الدراســة فــي هــذا الجانــب إلــى أهــداف كليــات
التربيــة بمختلــف اقســامها ،ثــم لخطــة التحــول الوطنــي
واهــداف وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية
فــي ضوئهــا ،باإلضافــة إلــى التحديــات التــي تواجــه كليــات
التربيــة ودورهــا المأمــول فــي تحقيــق مجتمــع المعرفــة
،ويأتــي ذلــك كمــا هــو موضــح فيمــا يلــي :
أهداف كلية التربية :
إعداد المعلم ذو الكفايات العالية .
اعــداد القــوى العاملــة فــي المدرســة واإلدارة التربويــة مــن
معلميــن وموجهيــن ومــدراء ومرشــدين .
تنميــة قــدرة الطالــب علــى فهــم النظريــات والمداخــل
المتعلقــة بالمناهــج التربويــة .
تعريــف الطالــب بأســاليب التطويــر والتخطيــط واالدارة
والبنــاء للهيــكل التعليمــي .
االسهام في رفع المستويات التعليمية في البالد .
تطويــر المعلــم والنهــوض بمســتواه مــن خــال توفيــر

تحقيــق الشــراكات المجتمعيــة بمــا يخــدم العمليــة
التعليميــة .
المشــاركة فــي اثــراء البحــوث العلميــة فــي مختلــف
التخصصــات التربويــة .
تدريــب العامليــن فــي الميــدان التربــوي أثنــاء الخدمــة لرفــع
معنوياتهــم وزيــادة خبراتهــم وتعزيــز وتنميــة مهاراتهــم
المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة .
دمــج التقنيــة فــي التعليــم بمــا يحقــق الريــادة واالبــداع
واالبتــكار فــي البيئــة التعلميــة و لــدى العامليــن لهــا .
وقــد تــم جمــع هــذه االهــداف مــن خــال االطــاع
علــى أهــداف مجموعــة مــن كليــات التربيــة الملتحقــة
بالجامعــات الســعودية فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،مثــل
جامعــة أم القــرى ،جامعــة الملــك ســعود ،جامعــة الملــك
عبــد العزيــز ،جامعــة األميــرة نــورة وغيرهــا .
أقسام كلية التربية :
تختلــف كليــات التربيــة مــن حيــث وجــود االقســام او
عدمهــا ،كمــا تختلــف فــي البرامــج المقدمــة فــي هــذه
االقســام ،و غالبــً مــا تحتــوي كليــات التربيــة علــى االقســام
التاليــة :
● ادارة وتخطيط تربوي.
● تربية اسرية.
● تربية اسالمية ومقارنة.
● تربية بدنية.
● تربية خاصة.
● تربية فنية.
● رياض أطفال.
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● علم نفس.
● مناهج وطرق تدريس.
باإلضافــة إلــى بعــض المراكــز والمكاتــب مثــل :مركــز
تقنيــات التعلــم ،مركــز الــدورات التدريبيــة ،مكتــب التربيــة
العمليــة وغيرهــا.
التحديات التي تواجه كليات التربية :
زيادة اعداد الطالب والطالبات في التخصصات التربوية.
قلــة اعــداد اعضــاء هيئــة التدريــس والفنييــن القائميــن علــى
العمليــة التعليميــة.

رؤية المملكة العربية السعودية : ٢٠٣٠
فيمــا يلــي مختصــر عــن الرؤيــة الوطنيــة التنمويــة للمملكــة
وبرامجهــا المرافقــة وفقــا لمــا جــاء فــي ( التحــول الوطنــي
: ) 2016،
الرؤيــة  « :الســعودية  ..العمــق العربــي واإلســامي ..قــوة
اســتثمارية رائــدة ..ومحــور ربــط القــارات الثــاث «.
محاور الرؤية :
 -مجتمع حيوي.

ضعــف مســتوى التعليــم المقــدم فــي بعــض البرامــج
التربويــة.

 -اقتصاد مزهر.

زيادة المخرجات مع قلة التوظيف في بيئة العمل .

 -وطن طموح.

قلــة برامــج تأهيــل الخريجيــن لســوق العمــل وفقــد الصلــة
بهــم بعــد التخــرج .

كيف نحقق الرؤية :

اســتخدام بعــض األســاليب التقليديــة فــي القيــاس التقويــم
والتــي ال تتناســب مــع متطلبــات العصــر الحالــي .
الفجــوة بيــن التعليــم العــام والتعليــم العالــي لعــدم ارتبــاط
المقــررات النظريــة بالواقــع العملــي.
متطلبــات تطويــر البنيــة التحتيــة للمبانــي والمعامــل و ورش
العمــل والمختبــرات ( الموســى . ) 2014،
دور كليــات التربيــة فــي الجامعــات فــي التحــول إلــى
مجتمــع المعرفــة :
ممــا ال شــك فيــه أن الحــراك الجامعــي مــن خــال الكليــات
ُيحــدث معالجــة متداخلــة لكثيــر مــن التحديــات التــي تواجــه
المجتمع،وذلــك مــن خــال تقديــم البرامــج التعليميــة
التــي مــن شــأنها إحــداث نقلــة معرفيــة وفقــً للمتطلبــات
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ,و ُتعنــى كليــات التربيــة
بتقديــم البرامــج اإلرشــادية واالستشــارات التربويــة
المختلفــة مــن خــال تخصصاتهــا الثريــة والمرتبطــة بقضيــة
المعلــم والمتعلــم بشــكل جوهــري ومباشــر للعديــد مــن
القطاعــات ؛ لــذا لــزم عليهــا تبنــي مبــدأ توطيــن الشــراكات
المجتمعيــة مــع القطــاع الخــاص وتعزيــزه وتنميتــه مــن
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خــال خطــط اســتراتيجية واضحــة باالضافــة إلــى دعــم
اســتمرار تلــك الشــراكات علــى المــدى الطويــل.

»نضــع مــن خــال هــذه الوثيقــة تصــورًا واضحــا ورؤيــة
طموحــة لوطننــا فــي عــام (1452هـــ – 2030م) ،وتع ـ ّد هــذه
الوثيقــة الخطــوة األولــى فــي توجهنــا الجديــد نحــو تطبيــق
أفضــل الممارســات العالميــة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل
لوطننــا .وألجــل تحقيــق آمالنــا وتطلعاتنــا ،بدأنــا بالفعــل
بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التــي أســهمت ومه ـ ّدت الطريــق
أمــام بنــاء هــذه الرؤيــة«  ،ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر:
برنامج إعادة هيكلة الحكومة.
برنامج الرؤى والتوجهات.
برنامج تحقيق التوازن المالي.
برنامج إدارة المشروعات.
برنامج مراجعة األنظمة.
برنامج قياس األداء.
برنامج التحول االستراتيجي لشركة أرامكو السعودية.
العامة.
برنامج إعادة هيكلة صندوق االستثمارات
ّ
برنامج رأس المال البشري.

برنامج الشراكات االستراتيجية.

● المساهمة في توليد الوظائف.

برنامج التوسع في التخصيص.

● المساهمة في تعزيز الشراكة مع للقطاع الخاص.

برنامج تعزيز حكومة العمل الحكومي.

● المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي.

برنامج التحول الوطني.

● المساهمة في التحول الرقمي.

و ُتعنــى الدراســة الحاليــة ببرنامــج التحــول الوطنــي وذلــك
مــن حيــث تســليط الضــوء علــى أهــداف ومؤشــرات وزارة
التعليــم والتــي مــن خاللهــا يمكــن تحديــد الــدور االرشــادي
لكليــات التربيــة فــي الجامعــات الســعودية .

المرحلــة األولــى :حصــر تحديــات الجهــات فــي ســبيل
تحقيــق الرٔويــة ووضــع أهــداف مرحليــة حتــى عــام . ٢٠٢٠

برنامج التحول الوطني :
اطلــق برنامـــــج التحــــّول الوطنـــــي للمســـــاهمة فـــــي
تحقيـــــق « رٔويــة المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية» 2030
و ادراك التحديـــــات التـــــي تواجـــــه الجهــات الحكوميـــــة
القائمــة علــى القطاعــات اقتصاديـــــة والتنمويــة فــي ســـــبيل
تحقيقهـــــا .وحــددت الجهــات المشـــــاركة فــي البرنامــج
أهــداف اســـــتراتيجية لتحقيـــــق أهــداف « رٔويــة المملكـــــة
العربيـــــة الســـــعودية  » 2030ومجابهــة هــذه التح ّديــات
بنــاء علــى مســـــتهدفات محـــــ ّددة  ،ومـــــن
ٕالــى العــامً 2020
ثـــــم تحديـــــد المبـــــادرات الزمـــــة لتحقيـــــق هـــــذه اهــداف
بشـــــكل ســـــنوي  ،وبنـــــاء خطــط تفصيليـــــة لهـــــا تعتمـــــد
علـــــى مؤشــرات مرحليـــــة لقيـــــاس االداء ومتابعتـــــه  ،وقــد
انطلـــــق البرنامج فـــــي عامه أول علـــــى مســـــتوى  24جهـــــة
حكوميـــــة علـــــى ٔان يتـــــم إضافة جهات أخرى في أعـــــوام
المقبلــة.
خطوات برنامج التحول الوطني :
التحــول
● تحقـــــقًا ألليـــــة عمـــــل ومخرجـــــات برنامـــــج ّ
الوطنـــــي تــم تحديــد الخطــوات التاليــة :
● تحديــد اهــداف اســتراتيجية ومســتهدفات للجهــات
المشــاركة.
● ترجمــة االهــداف االســتراتيجية الــى مبــادرات تنفيذيــة
خاصــة بالجهــات.
● تعزيـــز العمــل المشــترك لتحقيــق االهــداف الوطنيــة
المشــتركة.

أليه العمل :

المرحلــة الثانيــة :تطويــر مبــادرات داعمــة بشــكل ســنوي
لتحقيــق االهداف االســتراتيجية.
المرحلــة الثالثــة :تطويــر الخطــط التنفيذيــة التفصيليــة
لتنفيــذ المبــادرات.
المرحلــة الرابعــة :تعزيز الشــفافية ونشــر المســتهدفات
والنتائج.
المرحلــة الخامســة :المراجعــة والتحســين المســتمر ،و
إطــاق مبــادرات جديــدة ،وضــم جهــات إضافيــة.
الجهات المشتركة في التحول الوطني :
تــم اطــاق برنامــج التحــول الوطنــي فــي مســتواه االول علــى
 ٢٤جهــة وهي كالتالي :
● وزارة العدل .
● وزارة المالية .
● وزارة التعليم .
● وزارة الصحة .
● وزارة االقتصاد والتخطيط .
● وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات .
● وزارة التجارة واالستثمار .
● وزارة الشؤون البلدية والقروية .
● وزارة الخدمة المدنية .
● وزارة الثقافة واالعالم .
● وزارة البيئة والمياه والزراعة .
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● وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .

الهــدف االســتراتيجي الثامــن  :رفــع مشــاركة القطــاع
االهلــي والخــاص فــي التعليــم .

● وزارة االسكان .

الدراسات السابقة :

● وزارة العمل والتنمية االجتماعية .
● وزارة النقل .
● وزارة الحج والعمرة .
● الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
● الهيئة العامة للرياضة .
● الهيئة العامة لالستثمار .
● الهيئة العامة للغذاء والدواء .
● الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
● معهد االدارة العامة .
● مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
● مدينة الملك عبداهلل للطاقة الذرية والمتجددة .

االهداف االستراتيجية المتعلقة بوزارة التعليم :

الهــدف االســتراتيجي االول  :اتاحــة خدمــات لكافــة
شــرائح الطــاب.
الهــدف االســتراتيجي الثانــي  :تحســين اســتقطاب
المعلميــن وإعدادهــم وتأهيلهــم وتطويرهــم.
الهــدف االســتراتيجي الثالــث  :تحســين البيئــة التعليميــة
المحفــزة لألبــداع واالبتكار.
الهــدف االســتراتيجي الرابــع  :تطويــر المناهــج واســاليب
التدريس والتقويم.
الهــدف االســتراتيجي الخامــس  :تعزيــز القيــم
والمهــارات األساســية للطلبــة.
الهــدف االســتراتيجي الســادس  :تعزيــز قــدرة نظــام
التعليــم لتلبيــة متطلبــات التنميــة واحتياجــات ســوق
العمــل.
الهــدف االســتراتيجي الســابع  :تنويــع مصــادر تمويــل
مبتكــرة وتحســين الكفــاءة الماليــة لقطــاع التعليــم.
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فــي هــذا الجــزء يتــم عــرض الدراســات العلميــة ذات الصلــة
بالموضــوع الحالــي ،مــع العلــم انــه ال توجــد دراســة ســابقة
فــي موضــوع الدراســة الحاليــة ( وفقــً لحــدود علــم الباحثــة)،
وقــد اشــتمل العــرض علــى تسلســل تأريخــي ثــم تعقيــب
علــى مجمــل الدراســات المعروضــة وهــي علــى النحــو التالي:
دراســة ( معــروف  : ) ٢٠١٣ ،هدفــت الدراســة إلــى إبــراز
دور كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية فــي خدمــة
المجتمـــع المحلـــي من وجهــة نظــر أســاتذتها ،واتبع
الباحــث المنهــج الوصفــي  ،و اشــملت عينــة الدراســة
جميــع أســاتذة كليــات التربيــة المســتجيبين بالجامعــات
الفلســطينية فــي محافظــات غــزة ،وتكونــت أداة الدراســة
مــن االســتبانة التــي تقيــس الخدمــات والمعوقــات والتــي
تحــدد دور كليــات التربيــة بالجامعــات الفلســطينية فــي
خدمـــة المجتمـــع.
وأظهــرت نتائــج الدارســة أنــه يجــب أن يكــون للكليــات دور
فــي مجــال التوعيــة و التثقيــف  ،و دعــم البحــوث  ،والتدريــب
والتأهيــل والتعليــم المســتمر  ،تقديــم االستشــارات
العلميــة .وأوصــت الدراســة بضرورة تأهيــل اعضــاء هيئــة
التدريــس لتفعيــل دورهــم فــي خدمــة المجتمــع  ،واالتصــال
بالمؤسســات العالميــة والمنظمــات ذات الصلــة بشـــؤون
خدمـــة المجتمـــع المحلـــي لالســتفادة مــن خبراتهــا وإتاحــة
الفرصــة للمشــاركة فــي أعمالهــا  ،وتشــجيع الباحثيــن
فــي كليــات التربيــة علــى إجــراء بحــوث تطبيقيــة تخــدم
مجتمعهــم ومشــجعة لالبتــكار و اإلبــداع .
دراســة ( طاهــر  : ) ٢٠١٣ ،هدفــت الدراســة إلــى إبــراز دور
كليــات التربيــة فــي تنميــة المجتمــع وتطويــره .اســتخدمت
الدراســة المنهــج التجريبــي حيــث كانــت العينــة مجموعــة
مــن أســاتذة وقيــادات كليــات التربيــة فــي الوطــن العربــي
،واظهــرت النتائــج ضــرورة الوقــوف علــى واقــع كليــات
التربيــة فــي الوطــن العربــي ومتطلبــات الرقــي بهــا  ،و تدعيــم
أســاليب القيــاس والتقويــم الحديثــة وتوظيفهــا لتحقيــق
الجــودة فــي التعليــم بكليــات التربيــة  ،ودراســة ســبل

تطويــر برامــج تلــك كليــات واســتخدام التقنيــات الحديثــة
فــي برامــج إعــداد المعلــم بمــا يســهم فــي إحــداث تنميــة
بشــرية متكاملــة  ،وتبــادل الخبــرات والتجــارب العربيــة
لتحقيــق معاييــر التميــز بهــا لخدمــة أغــراض التنميــة
البشــرية.
دراســة ( مصطفــى  : ) ٢٠١2 ،هدفــت الدراســة الــى معرفــة
دور كليــة التربيــة فــي التنميــة الثقافيــة لطالبهــا  ،اشــتملت
الدراســة علــى عينــة مــن طــاب وطالبــات الدراســات العليــا
فــي جامعــة الســويس ،واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي
 ،وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى ضــرورة مشــاركة كليــات
التربيــة فــي تطويــر المناهــج الدراســية ،وزيــادة االهتمــام
باألنشــطة الالصفيــة ،وتشــجيع الطــاب والطالبــات
علــى زيــارة المكتبــات الجامعيــة ،والحــرص علــى تنميــة
مهاراتهــم الثقافيــة عــن طريــق المشــاركة الفاعلــة فــي
المجتمــع واالطــاع علــى المســتجدات فــي المجــاالت
الثقافيــة المختلفــة  .وأوصــت الدراســة بضــرورة مواكبــة
التغيــرات والتحديــات المحيطــة بإعــداد المعلــم المثقــف
والمتخصــص وتأهيلــه وتدريبــه مــن قبــل كليــات التربيــة
وذلــك بمــا يتناســب مــع البيئــة والمجتمــع وثقافتــه.
دراســة ( الطيب  : ) ٢٠١٢ ،هدفت الدراســة الى إظهار دور
كليــات التربيــة فــي إعــداد وتدريــب المعلــم ،واســتخدمت
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي ،واشــتملت عينــة
الدراســة علــى مجموعــة مــن االســاتذة والقيــادات فــي
كليــة التربيــة جامعــة الخرطــوم  .واظهــرت الدراســة
أربعــة أدوار وهي  :توضيــح دور المعلــم فــي العمليــة
التعليميــة ،والوقــوف علــى التجربــة الســودانية خــال
الحقــب المختلفــة  ،ومناقشــة الســلبيات وااليجابيــات التــي
صاحبــت إعــداد المعلــم ،و وضــع رؤى مســتقبلية إلعــداد
المعلــم.
وتكمــن أهميــة الدراســة فــي ثالثــة نقــاط وهــي  :تعــرض
الدراســة للتجــارب المختلفــة واالنمــاط المتعــددة إلعــداد
المعلــم ،والوقــوف علــى االيجابيــات والســلبيات فــي إعــداد
المعلــم ،ومســاعدة القائميــن علــى أمــر التعليــم فــي وضــع
سياســات واضحــة إلعــداد العلــم .وأوصــت الدراســة
بضــرورة مراجعــة تطبيــق أهــداف برنامــج البكالوريــوس

االساســية ،وإعــادة النظــر فــي تصميــم برامــج كليــات
التربيــة ،وإعــادة النظــر فــي التقنيــات المســتخدمة للتدريــس
والتقويــم ،وتبنــي معاييــر الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي فــي
البرامــج التــي تقدمهــا الكليــات.
دراســة ( عبــد الرحمــن  : ) ٢٠١١ ،هــدف الدراســة إلــى كشــف
دور كليــة التربيــة فــي تدعيــم بعــض القيــم لــدي طالبهــا
والتعــرف علــي القيــم المرتبطــة بمهنــة التعليــم الالزمــة
لطــاب الكليــة ،واقتصــرت الدراســة علــي تنــاول بعــض
القيــم فــي المجــاالت اآلتيــة-:
القيــم المعرفيــة والقيــم االساســية والقيــم الدينيــة والقيم
االقتصاديــة والقيــم االجتماعيــة والقيــم المرتبطــة بمهنــة
التعليــم ،وتمثلــت عينــة الدراســة مــن طــاب وطالبــات
جميــع الفــرق الدراســية بكليــة التربيــة و 48عضــو هيئــة
تدريــس و 36طالــب وطالبــة مــن الدبلــوم التربــوي ،وقــد
أظهــرت بعــض نتائــج الدراســة أن الــدور االيجابــي المحــدود
فــي تنميــة وتدعيــم بعــض القيــم المعرفيــة والقيــم
االجتماعيــة والدينيــة لــدي الطــاب ،والــدور االيجابــي لبعــض
اعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يميلــون إلــى مناقشــة وتبــادل
اآلراء مــع الطــاب ،كمــا أظهــرت أن األنشــطة الالصفيــة
التــي تقــوم علــى أســس علميــة ســليمة تبنــي شــخصية
مســتقلة وتشــجع علــى حرية الرأي والفكر لــدي الطالب   .
دراســة ( الطريــري  : ) ٢٠١٠ ،هدفــت الدراســة إلــى تقديــم
تصــور مقتــرح عن الــدور الــذي تقــوم بــه كليــات التربيــة فــي
التعليــم العــام ،وكذلــك الــدور المســتقبلي بشــأن تطويــر
التعليــم العــام .واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي
حيــث تــم تحديــد أربــع مرتكــزات أساســية لشــرح دور
كليــات التربيــة وهــي :
المرتكــز األول :واقــع كليــة التربيــة ودورهــا الحالــي مــن
حيــث إعدادهــا ونظمهــا العامــة.
و المرتكــز الثانــي :واقــع التعليــم العــام مــن حيــث عــدد
المــدارس والطــاب والمعلميــن والفصــول.
والمرتكز الثالث  :واقع خبرات كلية التربية العالمية.

والمرتكــز الرابــع :رأي بعــض خبــراء التربيــة بشــأن الــدور
المستقبلي.
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وأظهــرت نتائــج الدراســة أن دور كليــات التربيــة يتمثــل فــي
مهمتيــن أساســيتين همــا  :تخريــج معلميــن أكفــاء وعلــى
مســتوى عــال مــن الجــودة .والمســاهمة فــي إصــاح التعليــم
العــام وذلــك باســتهداف إنتــاج نظريــات وفكــر تربــوي
مــرن ،وإيجــاد حــراك اجتماعــي بشــأن التربيــة ومعالجــة
المشــاكل التربويــة ،باإلضافــة إلــى إعــادة تشــكيل البيئــة
التربويــة وإعــادة صياغتهــا ،مشــيرًا إلــى ضــرورة اتبــاع
المهمتــان لمعاييــر وأســس ســليمة وآليــات مناســبة.
دراســة ( بهــو  : ) ٢٠٠٨ ،هدفــت الدراســة الــى معرفــة
التطلعــات المســتقبلية التــي تســهم فــي تعزيــز دور
مؤسســات التعليــم العالــي المختلفــة لتكويــن مجتمــع
المعرفــة العربــي والتحديــات والمعوقــات التــي يمكــن
مواجهتهــا  .واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي  ،و كان
االســتبيان المفتــوح أهــم أدواتهــا  ،وأظهــرت بعــض النتائــج
اهميــة تفعيــل دور اعــداد المعلــم مــن خــال كليــات
التربيــة فــي المجتمــع العربــي بحيــث يتــم االهتمــام بزيــادة
التخصصــات فــي االقســام التربويــة  ،وزيــادة البحــوث
التطبيقيــة  ،وزيــادة مســتوى التأهيــل والتدريــب للطــاب و
للمعلميــن والقيادييــن واعضــاء هيئــة التدريــس.
التعليق على الدراسات السابقة :
من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح لنا ما يلي :
معظــم الدراســات اســتخدمت المنهــج الوصفــي وهــو
المنهــج المســتخدم فــي الدراســة الحاليــة لمالئمتــه
لموضــوع الدراســة.
عينــات بعض الدراســات اشــتملت على الطــاب والطالبات
،والبعــض اآلخــر اشــتملت علــى القيــادات واالســاتذة فــي
كليــات التربيــة وتتفــق عينــة الدراســة الحاليــة مــع العينــة
األخيــرة .
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أوصــت اغلــب الدراســات بضــرورة مواكبــة التطــور
فــي المجتمعــات والتغلــب علــى التحديــات فــي العمليــة
التعليميــة وفقــً لمــا يســهل الــدور المســتقبلي لكليــات
التربيــة ،وتخصــص الدراســة الحاليــة برنامــج التحــول
الوطنــي كموجــه لبوصلــة التصــور المســتقبلي للــدرو
االرشــادي المناطــة بــه كليــات التربيــة فــي المملكــة العربية
الســعودية وذلــك مــن خــال ربــط اهــداف كليــة التربيــة
باألهــداف االســتراتيجية الخاصــة بــوزارة التعليــم ،وهــذا
يعــد حديــث نســبيًا عــن ماهــة مطــروح فــي الدراســات
الســابقة .
عينة الدراسة :
ُســحبت عينــة الدراســة مــن كليــات التربيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية حيــث يبلــغ عددهــا ( )22كليــة .
وتمثلــت عينــة الدراســة فــي القيــادات التربويــة و اعضــاء
هيئــة التدريــس المتعاونيــن مــع الدراســة ،حيــث بلــغ
عددهــم  500عضــو هيئــة تدريــس ( 355ســيدة 145،رجــل)
مــن منســوبي ومنســوبات كليــات التربيــة بالجامعــات
الســعودية الحكوميــة.
ادوات الدراسة:

■ االستبيان المفتوح (اعداد الباحثة):
أعــدت الباحثــة اســتبيان الكترونــي مفتــوح survey
 .inc monkeyالســتطالع آراء أعضــاء هيئــة التدريــس

والقيــادات التربويــة عــن الــدور اإلرشــادي المقتــرح لكليــات
التربيــة فــي الجامعــات الســعودية نحــو تفعيــل برنامــج
التحــول الوطنــي المحقــق لرؤيــة المملكــة  .2030وأشــتمل
االســتبيان علــى المعلومــات العامــة ( االســم االختيــاري
،الجنــس ،المســتوى التعليمــي ،المنصــب إن وجــد ،الجامعــة
) ،ثــم تــم عــرض ســؤال مفتــوح وهــو علــى النحــو التالــي :

اســتخدمت بعض الدراســات الســابقة االســتبيان المفتوح
لحصــر األدوار و وجهــات النظــر ،وهــو مــا تســتخدمه
الدراســة الحاليــة أيضــً.

مــا هــو الــدور المقتــرح لكليــات التربيــة فــي الجامعــات
الســعودية فــي تفعيــل برنامــج التحــول الوطنــي لرويــة
المملكــة العربيــة الســعودية  ٢٠٣٠؟

شــملت الدراســات أدوار الكليــات فــي مجموعــة مــن
الــدول والمجتمعــات العربيــة المختلفــة ،وتختــص الدراســة
الحاليــة بــدور كليــات التربيــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .

نتائج الدراسة :
لإلجابــة علــى تســاؤل الدراســة ،تــم حصــر اإلجابــات علــى
االســتبيان المفتــوح و جمعهــا فــي نقــاط حتــى يســهل

تحديــد مهــام الــدور االرشــادي المعنيــة بــه كليــات التربيــة
فــي الجامعــات الســعودية مــن خــال المســاهمة فــي
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم والتــي
جــاء بهــا برنامــج التحــول الوطنــي  .وممــا ســبق تبيــن أن
الــدور اإلرشــادي لكليــات التربيــة مــن وجهــة نظــر اعضــاء
هيئــة التدريــس والقيــادات التربويــة قــد انحصــر فــي النقــاط
التاليــة :
تأهيــل وتدريــب وتطويــر الكــوادر البشــرية مــن القيــادات
التعليميــة واإلداريــة التربويــة ( المديــر  ،الوكيــل  ،ا لمراقــب،
المرشــد النفســي  ،المعلــم ).
تطوير مهارات الطالب و تنمية شخصيته .
تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس.
تطوير أساليب القياس والتقويم .
تهيئة البيئة التعلمية من حيث البنية التحتية.
ســد الفجــوة بيــن التعليــم العــام والتعليــم العالــي مــن
خــال تأهيــل الخرجيــن لبيئــة العمــل .
رفــع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي التعليــم ( التعليــم
األهلــي).
تعزيــز الشــراكات المجتمعيــة والمســاعدة فــي توفيــر
مصــادر التمويــل المبتكــرة.
توجيــه البحــث العلمــي التربــوي للنواحي التجريبيــة الداعمة
لإلبــداع واالبتكار .
االهتمــام بمرحلــة ريــاض األطفــال واالهتمــام بالبنيــة
التحتيــة للمنشــآت الخاصــة بهــم وتطويــر وتأهيــل معلمــة
ريــاض األطفــال.
االهتمــام بتعليــم فئــات االحتياجــات الخاصــة واالهتمــام
بالبنيــة التحتيــة للمنشــآت الخاصــة بهــم وتطويــر وتأهيــل
معلــم االحتياجــات الخاصــة.
وبحســاب النســب المئويــة والتكــرارات باســتخدام
البرنامــج االحصائــي ( )spssأتضــح ترتيــب النقــاط وفقــً
للنســب كمــا يلــي:
تأهيــل وتدريــب وتطويــر الكــوادر البشــرية مــن القيــادات

التعليميــة واإلداريــة التربويــة (المدير،الوكيــل ،المراقــب
المرشــد النفســي ،المعلــم ،أعضــاء هيئــة التدريــس )
بنســبة . %20
تطوير مهارات الطالب وتنمية شخصيته بنسبة . %18
ســد الفجــوة بيــن التعليــم العــام والتعليــم العالــي مــن
خــال تأهيــل الخرجيــن لبيئــة العمــل بنســبة . %10
تطوير أساليب القياس والتقويم بنسبة . %9
توجيــه البحــث العلمــي التربــوي للنواحي التجريبيــة الداعمة
لإلبــداع واالبتكار بنســبة . %8
االهتمــام بمرحلــة ريــاض األطفــال ،واالهتمــام بالبنيــة
التحتيــة للمنشــآت الخاصــة بهــم ،وتطويــر وتأهيــل معلمــة
ريــاض األطفــال بنســبة . %8
االهتمــام بتعليــم فئــات االحتياجــات الخاصــة ،واالهتمــام
بالبنيــة التحتيــة للمنشــآت الخاصــة بهــم ،وتطويــر وتأهيــل
معلــم االحتياجــات الخاصــة بنســبة . %8
تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس بنسبة . %7
تعزيــز الشــراكات المجتمعيــة والمســاعدة فــي توفيــر
مصــادر التمويــل المبتكــرة بنســبة . %6
تهيئة البيئة التعلمية من حيث البنية التحتية بنسبة . %3
رفــع مشــاركة القطــاع الخــاص فــي التعليــم ( التعليــم
األهلــي ) بنســبة . %3
تفسير النتائج :

أظهــرت نتائــج الدراســة بصــورة اجماليــة أن لكليــات
التربيــة فــي الجامعــات الســعودية دور إرشــادي هــام فــي
تفعيــل برنامــج التحــول الوطنــي لرويــة المملكــة العربيــة
الســعودية ، ٢٠٣٠وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية لــوزارة التعليــم والتــي جــاء بهــا
برنامــج التحــول الوطنــي  .حيــث تســهم تلــك الكليــات فــي
بنــاء اقتصــاد المعرفــة و التنميــة االقليميــة المســتدامة مــن
خــال الدعــم اإلرشــادي المقــدم مــن التخصصــات التربويــة
المختلفــة .كمــا تســاهم فــي مواجهــة التحديــات وخلــق
الفرصــة المســتقبلية التــي تضمــن لنــا مســتقب ًال تعليميــً
مزدهــرًا محليــً واقليميــً ودوليــً.
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وإن لهــذا الــدور اإلرشــادي أوجــه متعــددة يكمــن أهمهــا
 وفقــً لنتائــج الدراســة الحاليــة  -فــي إعــداد الكــوادرالبشــرية المؤهلــة مــن خــال التعليــم والتدريــب والتأهيــل
للمعلــم وللقيــادات التربويــة واعضــاء هيئــة التدريــس
،حيــث تتفــق الدراســة الحاليــة مــع نتائــج كافــة الدراســات
الســابقة مثــل دراســة ك ًال مــن ( بهــو  ) ٢٠٠٨ ،و ( الطريــري
 ) ٢٠١٠ ،و ( مصطفــى  )٢٠١2 ،و( طاهــر  ) ٢٠١٣ ،و ( معــروف ،
 ) ٢٠١٣و ( خجــا  ) 2015،وغيرهــا ،ولعلــل هــذا االتفــاق يوضــح
لنــا المهمــة األســمى التــي تنــاط بهــا كليــة التربيــة فــي إعــداد
و تهيئــة المعلميــن والمعلمــات والقيــادات ذات الكفــاءة
العاليــة للرقــي بالعمليــة التربويــة والتعليميــة  .باإلضافــة إلــى
أن هــذه المهمــة مــن شــأنها ضمان زيــادة مســتوى الكفاءة
المهنيــة والتحســن المســتمر ممــا يحقــق التوافــق النفســي
والمهنــي واالنتــاج العالــي لــدى الكــوادر وذلــك بمــا يتوافــق
مــع متطلبــات العصــر .وممــا ال شــك فيــه أن هــذه المهمــة
تتفــق تمامــً مــع الهــدف االســتراتيجي الثانــي لــوزارة
التعليــم فــي برنامــج التحــول الوطنــي .
وبمــا أن الطالــب هــو المحــور الفعــال واألساســي فــي
العمليــة التربويــة جــاءت نتائــج الدراســة الحاليــة بضــرورة
تقديــم الدعــم الوجدانــي والمعرفــي والمهــارى والجســدي
لــه وذلــك مــن خــال اســهامات كليــات التربيــة فــي
تطويــر مهاراتــه وتنميــة شــخصيته وفقــً لبرامــج إرشــادية
متخصصــة مــن شــأنها التركــز علــى الجوانــب التــي تصنــع
منــه شــخصية قياديــة معطــاءه قــادرة علــى العمــل ،كمــا ان
الدعــم المقــدم يســهم فــي تقديــم نمــاذج عمليــة للمعلــم
المســتقبلي والــذي يمثــل الجــزء األهــم فــي عمليــة التطويــر
والبنــاء لألجيــال القادمــة  .وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة
الخاصــة بهــذا الــدور مــع نتائــج دراســة ( عبــد الرحمــن ) ٢٠١١ ،
وهــي بدورهــا تتفــق مــع الهــدف االســتراتيجي األول والرابــع
والخامــس.
ومــن أهــم مهــام الــدور المقتــرح لكليــات التربيــة هــو ســد
الفجــوة بيــن التعليــم العــام والتعليــم العالــي مــن خــال
تأهيــل الخرجيــن لبيئــة العمــل ،والحــرص علــى متابعتهــم
بالشــكل الــذي يحقــق لهــم التكامــل بيــن الخبــرات
النظريــة األكاديميــة والخبــرات العمليــة التطبيقيــة
،وطبيعــة هــذا التكامــل يأتــي مــن خــال تنظيــم الحقائــق
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والمعلومــات والخبــرات الميدانيــة واألفــكار المســتقبلية
ومواجهــة التحديــات وســد الفجــوة بيــن كليــات التربيــة
ومــدارس التعليــم العــام بكافــة مراحلهــا التعليميــة .
كمــا و ان لتطويــر المناهــج التعليميــة وطــرق التدريــس
وأســاليب القيــاس والتقويــم دور بالــغ األهميــة فــي تحســين
قــدرات الطــاب التحصيليــة وتنــوع مهاراتهــم المعرفيــة
والوجدانيــة والســلوكية ممــا يؤهلهــم إلــى اجتيــاز
اختبــارات القيــاس المحليــة واالقليميــة المعتمــدة وهــذا
يتفــق مــع الهــدف االســتراتيجي الرابــع و الســادس لــوزارة
التعليــم وفقــً لبرنامــج التحــول الوطنــي .
ويعــد البحــث العلمــي نــواة المجتمــع المعرفي واالقتصادي
لــذا كان توجيــه البحــث العلمــي التربــوي للنواحــي التجريبية
الداعمــة للبيئــة التربويــة الفعالــة والمشــجعة لإلبــداع
واالبتــكار والخدمــة المجتمعيــة هــو احــد مهــام الــدور
اإلرشــادي المناطــة بــه كليــات التربيــة فــي الجامعــات
الســعودية ،لــذا تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج
دراســة (معــروف (، )٢٠١٣ ،ســويلم  )2011،والخاصــة
بتشــجيع الباحثيــن التربوييــن علــى خــوض غمــار االبــداع
مــن خــال بحــوث تربويــة أصيلــة و ذات قيمــة علميــة عاليــة
وقابلــة للتطبيــق المحــاكاة .
كمــا يعــد االهتمــام بتعليــم فئــات االحتياجــات الخاصــة
و تعليــم ريــاض األطفــال واالهتمــام بالبنيــة التحتيــة
للمنشــآت الخاصــة بهــم ،وتطويــر وتأهيــل معلمــة ريــاض
األطفــال و معلــم االحتياجــات الخاصــة ،ومكافحــة الجهــل
واالميــة مــن األهــداف األساســية لكليــات التربيــة فــي
الجامعــات الســعودية ؛ حيــث أن تطويــر البرامــج اإلرشــادية
التعليميــة الخاصــة بهــم و متابعــة مســتجدات المجتمــع
المحلــي والدولــي و محــاكاة الخبــرات العالميــة التــي تضمــن
اقبــال المجتمــع علــى مؤسســات ريــاض االطفــال مــا قبــل
المدرســة ومؤسســات الرعايــة الخاصــة بــذوي االحتياجات
الخاصــة ومــدارس محــو االميــة مــن أهــم مؤشــرات قيــاس
األداء فــي الهــدف االســتراتيجي األول لــوزارة التعليــم
والخــاص بإتاحــة خدمــات التعليــم لكافــة شــرائح الطــاب.
كمــا أظهــرت النتائــج ضــرورة تبنــي كليــات التربيــة للبنيــة
التحتيــة المنهجيــة والداعمــة لإلنتــاج الطالبــي والمشــجعة

علــى االبتــكارات والمســاعدة علــى توظيفهــا فــي
المشــاريع النمائيــة التــي تدفــع بالتعليــم نحــو المســاهمة
فــي تكويــن مجتمــع معرفــي اقتصــادي قائــم علــى العلــم
والعمــل االبتــكاري وريــادة األعمــال ،ومثــل هــذه المبــادرات
تعــزز مــن الوعــي فــي ضــرورة اقامــة مشــروعات تربويــة
وشــراكات مجتمعيــة تســاعد علــى توفيــر مصــادر لتمويــل
االبتــكارات واالبداعــات إلــى جانــب ربــط المخرجــات
باالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل مــن خــال تهيئــة
بيئــة تعليميــة فاعلــة فنيــً وإداريــً وتدريبيــ ُا وتســويقي ُا
حيــث تســمح بزيــادة مســاحة االجــواء المالئمــة لتفجيــر
الطاقــات الكامنــة لــدى الطــاب واعطــاء فرصــة لهــم
ليأخــذوا مكانهــم الطبيعــي فــي طليعــة المجتمــع  .كمــا
تســاعدهم علــى تحقيــق الجوائــز والميداليــات واالوســمة
المحليــة واالقليميــة والعالميــة وهــذا مــن اهــم مؤشــرات
قيــاس األداء فــي الهــدف االســتراتيجي الثالــث لــوزارة
التعليــم والخــاص بتحســين البيئــة التعليميــة المحفــزة
لإلبــداع واالبتــكار.
التوصيات :
ضــرورة بنــاء برامــج ارشــادية تحقــق الربــط و الموائمــة بيــن
اهــداف كليــات التربيــة وبيــن االهــداف االســتراتيجية لرؤيــة
المملكة العربية الســعودية .٢٠٣٠
ضــرورة تصميــم مبــادرات تربويــة فرديــة تخدمهــا االقســام
داخــل كل كليــة بحيــث تســاهم فــي تحقيــق المؤشــرات
الموضوعــة لقيــاس االهــداف االســتراتيجية بــوزارة التعليم
فــي برنامــج التحــول الوطني.
ضــرورة تصميــم مبــادرات تربويــة جماعيــة تشــترك
فيهــا كليــات التربيــة واألقســام المناظــرة فــي جامعــات
المملكــة وذلــك مــن شــأنه توحيــد الجهــود و تحقيــق
االهــداف واالنجــاز بشــكل منظــم و موحــد.
ضــرورة الوقــوف علــى الواقــع و دراســة التحديــات للمناهــج
الدراســية وطــرق التدريــس والتقويــم و وضــع خطــط
ارشــادية مســتقبلية تتضمــن معالجــة للمشــكالت التربوية
الموجــودة وتطويــر للخدمــات المتاحــة بمــا يضمــن جــودة
المخرجــات وأصالتهــا.

تحســين وتعديــل الخطــط الدراســية الجامعيــة والمناهــج
التعليميــة لمــا يؤهــل الطــاب الجتيــاز االختبــارات الدوليــة
مثــل  PIRLS، PISA، TIMMS :وغيرهــا .
تشــجيع مشــاركة الطــاب لقضايــا المجتمــع وتطلعاتــه
مــن خــال برامــج االنشــطة الالصفيــة مثــل المشــاركة
فــي االنديــة الرياضيــة والمؤسســات الترفيهيــة و التاريخيــة
والتعليميــة المختلفــة .
ضــرورة تفعيــل مركــز الــدورات داخــل كليــات التربيــة مــن
خــال برامــج ارشــادية تخــدم التطويــر المهنــي والقيــادي
للمعلميــن والقيــادات التربويــة.
ضــرورة مشــاركة المــدراس ودور الرعايــة النهاريــة األهليــة
فــي الجوانــب التعليميــة مــن حيــث ســد االحتياجــات
واشــباع المتطلبــات والتوظيــف والتدريــب والتأهيــل
للكــوادر البشــرية وتطويــر البنيــة التحتيــة.
ضــرورة تفعيــل الشــراكات مــع القطــاع الخــاص و رجــال
االعمــال الراغبيــن فــي االســتثمار فــي مجال التعليــم ،وذلك
مــن خــال عقــد المشــاريع المشــتركة واالتفاقيــات التــي
تعــود علــى الكليــات بالمنفعــة فــي اإلنتــاج والمخرجــات .
تبنــي وجــود البنيــة التحتيــة التربويــة الداعمــة لالبتــكار
واالختــراع والمشــاريع التربويــة المعرفيــة فــي كليــات
التربيــة ممــا يســتوجب زيــادة عــدد المبانــي التعليميــة
المجهــزة وتمكيــن مســاهمة القطــاع الخــاص فيهــا.
ضــرورة تبنــي فكــرة انشــاء كليــات تربويــة غيــر حكوميــة
مســتقلة برؤيــة ورســالة واهــداف تربويــة تخــدم التطلعــات
الوطنيــة المســتقبلية فــي نظــام التعليــم ،وذلــك تحقيقــً
لمشــاركة القطــاع األهلــي والخــاص فــي التعليــم العالــي .
ضــرورة عمــل رابطــة للخريجيــن التربوييــن مــن خــال
مركــز موحــد يهــدف إلــى تقديــم احصائيــة ســنوية مفصلــة
للخريجيــن فــي مختلــف التخصصــات ومــن مختلــف كليــات
التربيــة فــي الجامعــات الســعودية ،حيــث انهــا تســاعد
فــي توفيــر فــرص العمــل المتاحــة فــي القطاعيــن الخــاص
والعــام ،باالضافــة إلــى تقديمهــا لبيانــات نوعيــة ورقميــة عــن
احتيــاج ســوق العمــل ومــدى التطبيــع والتوظيــف للخرجيــن
كل عــام .
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المراجع العربية :

أبــو عطيــة ،أحمــد (  . ) 2010دور كليــات التربيــة فــي التنميــة
البشــرية ،بحــث غيــر منشــور ،كليبــة التربيــة ،جامعــة
الفاتــح ،ليبيــا.
بهــو  ،عفــاف (  . ) ٢٠٠٨تفعيــل دور التعليــم الجامعي العربي
فــي تأســيس مجتمــع المعرفــة وفــق الرؤيــة المســتقبلية
،بحــث علمــي غيــر منشــور ،كليــة التربيــة ،جامعــة بنهــا
،مصــر .
برنامــج التحــول الوطنــي ( .) ٢٠١٦شــبكة المعلومــات
اإللكترونيــة ،الموقــع االلكترونــي :
حســن ،عبــد اهلل (  . ) 2015التربيــة والتعليــم «دراســة
مقارنــة»  .عالــم الكتــاب الحديــث ،األردن.
خجــا ،بارعــة (  .) 2015تصــور مقتــرح لتطويــر برامــج التنميــة
المهنيــة لمعلمــات العلــوم فــي ضــوء االتجاهــات العالميــة
المعاصــرة .المؤتمــر العلمــي الخامــس إلعــداد المعلــم
،كليــة التربيــة ،جامعــة ام القــرى ،المملكــة العربيــة
الســعودية .
طاهــر  ،دولــة (  .) ٢٠١٣دور كليــات التربيــة فــي تطويــر
المجتمــع .شــبكة المعلومــات اإللكترونيــة ،الموقــع
االلكترونــي :
الطريــري  ،عبــد الرحمــن ( .) ٢٠١٠تصــور مقتــرح عــن دور
كليــات التربيــة لتطويــر التعليــم فــي المملكــة العربيــة
الســعودية  .شــبكة المعلومــات اإللكترونيــة ،الموقــع
االلكترونــي :
الطيــب  ،محمــد (  .) ٢٠١٢دور كليــات التربيــة فــي إعــداد
وتدريــب المعلــم  .بحــث علمــي غيــر منشــور ،كليــة التربيــة
،جامعــة الخرطوم،الســودان .
عبــد الرحمــن  ،هاشــم ( .) ٢٠١١دور كليــات التربيــة فــي
تنميــة وتدعيــم بعــض القيــم لــدى طالبهــا « دراســة ميدانيــة
« بكليــة التربيــة بالمنيــا  .رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة
،كليــة التربيــة ،جامعــة المنيــا ،مصــر .
العيســى ،أحمــد ( .) 2011إعــداد المعلــم «كليــة التربيــة
نموذجــا»  .شــبكة المعلومــات اإللكترونيــة ،الموقــع
االلكترونــي:
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مصطفــى  ،نجــاء ( .) ٢٠١2دور كليــات التربيــة بجامعــة قنــاة
الســويس فــي التنميــة الثقافيــة لطالبهــا  .رســالة ماجســتير
غيــر منشــورة ،كليــة التربيــة ،جامعــة قنــاة الســويس
،مصــر
معــروف  ،حســام (  .)٢٠١٣دور كليــات التربيــة بالجامعــات
الفلســطينية فــي خدمــة المجتمــع المحلــي مــن وجهــة
نظــر اســاتذتهم .رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة
التربيــة ،جامعــة األزهــر بغــزة ،فلســطين
الموســى ،عبــد اهلل (  . ) 2014التربيــة والتعليــم  .عالــم
الكتــاب الحديــث ،األردن .
المراجع األجنبية :
Jon،Adam(2014) .Counseling Psychology
Specialization. Journal of Psychological
Studies. Vol(30)،No(2)،pp 235-270.
Zora،leen ( 2016 ). Counseling Education
programs . The New Science of Success.
London: Jossey-Bass.
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تفعيل متطلبات الشراكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة ودورها في تحقيق
رؤية المملكة العربية السعودية ()2030
إعداد  /د.نجالء محمد علي إبراهيم

( أستاذ علم النفس المساعد بقسم رياض األطفال بكلية التربية ( بجامعتي بنها وحفر الباطن )
الملخص
اســتهدف البحــث الحالــي التعــرف علــى أهميــة تفعيــل
متطلبــات الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة
ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( ،)2030وتحديــد أهــم الصعوبــات التــي تحــول دون إقامــة
عالقــة تعاونيــة فعالــة بيــن األســرة والمدرســة ،وأيضــً
التعــرف علــى أهــم الفوائــد المتوقعــة مــن تفعيــل الشــراكة
بيــن األســرة والمدرســة وأهــم اآلليــات الالزمــة لتطويرهــا
بشــكل أفضــل لتحقيــق رؤيــة ( ،)2030ولتحقيــق هــذا
الهــدف اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي
لمفهــوم الشــراكة المجتمعيــة ومتطلبــات تفعليهــا بيــن
األســرة والمدرســة ودورهــا فــي تحســـين وتطـــوير العمليـــة
التعليميـــة والنهــوض بهــا ،ولذلــك يحــاول البحــث الحالــي
ألقــاء الضــوء علــى المالمــح الرئيســة للرؤيــة واالســتفادة
مــن نشــاطاتها وبرامجهــا المختلفــة لبنــاء جيــل قــادر علــى
تحمــل المســؤولية االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة
وغيرهــا ،ولـــذلك تســـتعرض الدراســـة مفهــوم الشـــراكة
وأهدافهــا ومجاالتهــا وإلقــاء الضــوء علـــى فوائــد الشــراكة
التــي تجنيهــا األســرة والمدرســة متمثلــة فــي الطالــب
والمعلــم ،ومعوقــات الشــراكة المجتمعيــة وكيفيــة
التغلــب عليهــا ومتطلبــات الشــراكة المجتمعيــة بيــن
األســرة والمدرســة وكيفيهــا تفعليهــا لتحقيــق رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية ( ،)2030وفــي النهايــة تقــدم
الدراســة مقتــرح برنامــج لتفعيــل متطلبــات الشــراكة
المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة ودورهــا فــي تحقيــق
رؤيــة ( ،)2030وخرجــت الدراســة بمجموعــة توصيــات كان
أهمهمــا مــا يلــي :
 .1ضــرورة تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة

والمدرســة والعمــل علــى تطويرهــا ألنهــا أصبحــت
مطلبــً هامــً لتطويــر المخرجــات التعليميــة بمــا يناســب
احتياجــات ســوق العمــل وطبيعيــة المجتمــع فــي
الوقــت الحالــي.
 .2تحويــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة
إلــى شــراكة حقيقــة وتفعليهــا علــى أرض الواقــع بمــا
يتناســب مــع أوليــاء األمــور للقيــام بدورهــم المنــوط
بهــم فــي العمليــة التعليميــة ،واالســتفادة مــن خبــرات
أوليــاء األمــور فــي شــتي الجوانــب.
.3تعميــق العالقــة بيــن األســرة والمدرســة واالســتفادة
مــن خبــرات أوليــاء األمــور ونشــر ثقافــة الشــراكة
المجتمعيــة وأهميتهــا.
 .4اهتمــام المجتمعــات اآلن بالتعليــم ووضعــه ضمــن
أولوياتهــا والتزاماتهــا التــي تســعي جاهــدة لتحقيقهــا؛
ولقــد بــرز ذلــك فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( )2030والتــي أعلنــت عــن ضــرورة تفيعــل دور اآلبــاء فــي
العمليــة التعليميــة لتحقيــق أقصــى فائــدة.
.5طــرح العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التــي تعمــل علــى
تنميــة الوعــي بأهميــة عمليــة الشــراكة المجتمعيــة
وأهميتهــا فــي تحقيــق رؤيــة ( ، )2030وذلــك لتطويــر
وتحســين المخرجــات التعليمــة .
الكلمــات المفتاحيــة :الشــراكة المجتمعيــة -األســرة-
المدرســة -رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (.)2030
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prerequisite for the development of educational
outcomes to suit the needs of the labor market
and society at the moment.
Convert the community partnership between
family and school into a true partnership and
activate it in reality to suit parents to do their role
assigned to them in the educational process،
and benefit from the experiences of parents in
various aspects.
Strengthen the relationship between family and
school and benefiting from the experiences
of parents and spreading the culture of the
community partnership and its importance.
Communities must Care about education
now and place it among its priorities and
commitments that strives to achieve; it has
emerged in the vision of the Kingdom of Saudi
Arabia (2030)، which declared the need to
activate the role of parents in the educational
process to achieve maximum benefit.
Offering a multitude of initiatives and programs
that seek to improve the awareness of the
importance of community partnership and its
importance in realizing the vision (2030)، so as
to develop and improve instruction outputs.
Keywords: Community Partnership - Family School – Vision of the Kingdom of Saudi Arabia
(2030).

: اإلطار العام للبحث: أو ًال
المقدمة
يعــد مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة مفهومــً جديــدًا فــي
 فهــي تلعــب دورًا كبيــرًا فــي معالجــة الكثيــر،المجتمعــات
 وتمثــل الشــراكة،مــن القضايــا التربويــة والتعليميــة
المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة أحــد العوامــل الهامــة
لتفعيــل دور المدرســة وتحســين كفاءتهــا فــي المجاليــن
التربــوي والتعليمــي وربطهمــا بخطــة التنميــة العامــة
 وتوضــح األدبيــات فــي مجــال التطويــر التربــوي،للمجتمــع
أهميــة هــذه العالقــة ودورهــا فــي تحســين مســتوي كفــاءة

Current search Targeted to identify the
importance of Activation of Community
Partnership Requirements between the Family
and the School and its role in Achieving the
Vision of the Kingdom of Saudi Arabia (2030)،
and to identify the main difficulties that prevent
the establishment of an effective cooperative
relationship between the family and the school،
and also to identify the most important expected
benefits of activating the partnership between
the family and school and the most necessary
mechanisms to develop it to achieve the vision
(2030). to achieve this goal، the researcher
used the descriptive and analytical approach to
describe and analyze the concept of community
partnership and the requirements of activated
between the family and the school and its role
in the improvement and development of the
educational process، and therefore current
research is trying to focus light on the main
features of the vision and take advantage of
its activities and different programs to build a
generation capable of carrying social، political
and economic responsibility .. etc.
Therefore، the study reviews the concept of
partnership، its goals، and its areas and to
highlight the benefits of the partnership earned
by the family and the school represented in
the student and the teacher، and Obstacles of
Community Partnership and how to overcome
them and the requirements of a community
partnership between the family and the school
and how to activate it to achieve the vision of the
Kingdom of Saudi Arabia (2030)، Finally، the
Study provide a proposal program to activate
the requirements of community partnership
between the family and the school and its
role in achieving the vision (2030). The study
reached a set of recommendations، it was the
most important:
Activation of the community partnership
between family and school and developing
it، because it has become an important
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المخرجــات التعليميــة وربطهــا بمتطلبــات ســوق العمــل ،
فاألســرة هــي المؤسســة األولــي التــي تقــوم بعمليــة تربيــة
األبنــاء وحمايتهــم ،وتتطلــب التربيــة الشــاملة تضافــر
كافــة الجهــود القائمــة علــى تربيــة األبنــاء بــل ومختلــف
مؤسســات المجتمــع األخــرى فهــذا التعــاون يســهم فــي
تطويــر األداء التربــوي؛ فلقــد أصبحــت العمليــة التعليميــة في
الوقــت الحالــى ليــس فقــط مســؤولية المدرســة بمفردهــا
بــل أصبحــت شــاملة لكافــة مؤسســات المجتمــع بــكل
فئاتــه خصوصــً بعــد ظهــور مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة
وأصبــح لهــا معاييــر وأســس تهــدف إلــى تقديــم الفائــدة
وإثــراء منهــج التعليــم داخــل وخــارج المدرســة .
و المســتقرئ لألدبيــات االجتماعيــة والتربويــة وغيرهــا
يــري أنهــا تمــر بحلقــة تكامليــة بيــن العلــوم اإلنســانية
ومؤسســاتها المختلفــة ونجــد أن هنــاك نوعًا مــن التكامل
واالنســجام بيــن المؤسســات النظاميــة والمؤسســات
غيــر النظاميــة فــي عمليــات التربيــة  ،وهــذا بالضــرورة
يــؤدي إلــى وجــود نــوع مــن الشــراكة التــي تســهم فــي
عمليــة تكامــل النســق االجتماعــي والتربــوي واالقتصــادي
والسياســي ،وفــي هــذا اإلطــار تتكامــل التربيــة بجناحيهــا
النظاميــة المتمثلــة فــي المدرســة وغيــر النظاميــة المتمثلــة
فــي العديــد مــن مؤسســاتها ومنهــا األســرة باعتبارهــا اللبنة
األولــي للتربيــة  ،وهــي أحــد مجــاالت الشــراكة المجتمعيــة
للمدرســة الهامــة والتــي البــد مــن االهتمــام بهــا للنهــوض
بالعمليــة التعليميــة وتأديــة رســالتها علــى أكمــل وجــه .
وقــد أشــارت (عــوض )481 :2012 ،إلــى أن فكــرة الشــراكة
 Partnershipبــرزت فــي التســعينات من القرن العشــرين،
ويشــير مفهومهــا إلــى «عالقــة بيــن طرفيــن أو أكثــر ،تتوجه
لتحقيــق النفــع العــام أو الصالــح ،وتســتند علــى اعتبــارات
المســاواة واالحتــرام والعطــاء المتبــادل ،الــذي يســتند
علــى التكامــل بحيــث يقــدم كل طــرف إمكانيــات بشــرية
وماديــة وفنيــة (أو جانــب منهــا ) لتعظيــم المــردود وتحقيــق
األهــداف.
ومــن منطلــق تحســين العمليــة التعليميــة كان مــن
الضــروري تفعيــل متطلبــات الشــراكة المجتمعيــة وذلــك
ألهميتهــا فــي تحقيــق التواصــل بيــن المدرســة ومختلــف
مؤسســات المجتمــع األخــرى ومنهــا األســرة ،وذلــك مــن

خــال تخطيــط البرامــج التعليميــة والتــي تعتمــد عليهــا
المدرســة فــي تعليــم األبنــاء ،ومتابعــة تقدمهــم الدراســي،
وعــاج مشــكالتهم المختلفــة بشــكل أفضــل مــن خــال
تعاونهــا مــع األســرة وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع
المحلــي .
ويتطلــب تحقيــق الشــراكة الفاعلــة بين األســرة المدرســة
توفيــر كافــة العوامــل النفســية واالجتماعيــة لدعــم
تواصــل هــذه الشــراكة مــن جانــب الطرفيــن ،كمــا ينبغــي
أن يمتــد التعــاون والصلــة الوثيقــة بيــن المنــزل والمدرســة،
بحيــث ال يقتصــر دور األب علــى توفيــر المبالــغ الماديــة
لألبنــاء فقــط ،بــل يجــب أن يمتــد هــذا الــدور إلــى الجوانــب
المعنويــة والروحيــة لالبــن ،حيــث يشــعر أن والــده أو والدتــه
يتبعــان شــؤونه اليوميــة والدراســية ويهتمــان بمســتواه
الدراســي وســلوكياته داخــل المدرســة وخارجهــا.
وأضــاف (األصمعــي )287 :2005،أن الرقــي بالعمليــة
التعليميــة ،وتحقيــق التنميــة الثقافيــة والمهنيــة يتطلــب
زيــادة عمليــة الشــراكة المجتمعيــة فــي العمليــة التعليميــة
بجوانبهــا المختلفــة ،وتحقيــق الالمركزيــة فــي إدارة
العمليــة التعليميــة ،ألنهــا تحقــق إدارة فعالــة وتوســع
قاعــدة المســؤولية ،وتنتــج قيــادات جديــدة قــادرة علــى
اتخــاذ القــرار ،وتتيــح الوقــت للــوزارة لكــي تتفــرغ للتخطيــط
ومتابعــة وتنفيــذ األداء.
وأشــار (العجمــي )182 :2007 ،إلــى أن الــدول تســعى إلــى
إصــاح التعليــم ،وتطويــره ،والحــد مما يعانيه من مشــكالت
متنوعــة ومتجــددة تتطلــع دائمــً إلــى بنــاء الشــراكة مــع
المجتمــع المدنــي بجميــع طوائفــه وفئاتــه ومؤسســاته،
حتــى تحظــي بمســاعدتهم ودعمهــم ،فبــدون مســاعدة
ومســاندة األســرة واألهالــي ال يمكــن إحــداث اإلصــاح
المســتهدف للتعليــم.
وفــي هــذا اإلطــار تمثــل الشــراكة المجتمعيــة فــي العمليــة
التعليميــة بيــن األســرة والمدرســة أهميــة كبيــرة ألنهــا
تعطــي فرصــة ألوليــاء األمــور للمشــاركة فــي العمليــة
التربويــة والتعليميــة ممــا ينعكــس ذلــك علــى نتائــج
أبنائهــم التعليميــة وتقدمهــم ،وأيضــً تدعــم ثقــة األبنــاء
بأنفســهم ويشــعرون باالطمئنــان وتســاعدهم فــي
التغلــب علــى العديــد مــن المشــكالت.
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وألهميــة تكامــل األدوار بيــن األســرة والمدرســة البــد وأن
تقــوم الشــراكة بينهــم علــى أســس منظمــة ومخطــط
لهــا جيــدًا ،وتســتطيع األســرة القيــام بالمشــاركة
الفاعلــة فــي العمليــة التعليميــة مــن خــال مشــاركة أوليــاء
األمــور فــي الخطــط التعليميــة للمدرســة ورســم أهدافهــا
التعليميــة ،وتهيئــة بيئــة منزليــة مناســبة للطــاب وتلبيــة
متطلباتهــم المدرســية ومتابعــة األســرة ألداء أبنائهــا
الدراســي والتعــرف علــى تطــور مســتوياتهم والقــدرة علــى
اكتشــاف مواهبهــم والعمــل علــى تنميتهــا ،والمشــاركة
مــع المدرســة فــي تنفيــذ البرامــج التربويــة والتعليميــة
والثقافيــة ،ومشــاركة الطاقــات البشــرية المتميــزة مــن
أوليــاء األمــور فــي تقديــم المحاضــرات وتنظيــم الــدورات
ألبنــاء المدرســة ،ومتابعــة األبنــاء خــارج أوقــات الــدوام
الرســمي ،وإبــاغ المدرســة بــأي تطــورات أو تغيــرات فــي
ســلوك االبــن أو فــي حياتــه بشــكل عــام.
فمــن خــال نمـــط الـــشراكة المجتمعيــة المتبــع والتــي
يتــم مــن خاللهــا توزيــع المســؤوليات واألدوار المختلفــة
علــى كافــة األطــراف المشــاركة فــي العمليــة التعليميــة
والتربويــة ،فــإن ذلــك يســاعد المدرســة علــى القيــام
بدورهــا علــى أكمــل وجــه طالمــا أن هنــاك عالقــات
تعاونيــة بيــن جميــع المؤســـسات واألفــراد المشــاركة فــي
العمليــة التربويــة ،ويري(عبــد الحســن  )167 :2011،أن البيئــة
المنزليــة لهــا األثــر الكبيــر فـــي متابعــة الطالــب وتوفيــر كل
أســباب الراحــة واألمــان المــادي والعاطفــي التــي تمكنــه مــن
أداء واجباتـــه بيســر وســهولة فضــ ًا عــن مســاعدته فــي
التخطيط لمـــستقبله ومحاولـــة تقـديم الـدعم والمساعدة
الممكنــة لــه بهــدف االســتفادة القصــوى مــن امكانيــات
المؤسســة التربويـــة ،كمــا أن المدرســة مــن بنايــة وكادر
تعليمــي واإلدارة متمثلــة بالقائــد ،ومـــا يـــسود داخــل هــذه
المدرســة مــن عالقــات ايجابيــة بنائيــة تفاعليــة بيــن كل
مكوناتهــا يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة وعلــى
مـــستويات متـــصاعدة وتـــسير نحـــو االرتقــاء المســتمر.
ويشــير ( )Switch.2005إلــى أن إشــراك األســرة فــي
العمليــة التعليميــة يســهم فــي التغلــب علــى كثيــر مــن
المشــكالت والصعوبــات التعليميــة ،ويرفــع مســتوى
تحصيــل الطالــب ،ويزيــد مــن دافعتيــه للتعلــم ،كمــا أنــه يتيــح
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لــه فرصــً كثيــرة الكتســاب اتجاهــات ثقافيــة واجتماعيــه
ويزيــد أيضــً مــن فــرص التعليــم االجتماعــي واألكاديمــي.
و نظــرًا لألســرة وأهميتــه فــي تربيــة األبنــاء ورعاتهــم قــد
أكــدت رؤيــة اللمملكــة العربيــة الســعودية  2030علــى
هــدف أساســي هــو تعزيــز مبــادئ الرعايــة االجتماعيــة
وتطويرهــا لبنــاء مجتمــع قــوي ومنتــج ،مــن خــال تعزيــز
دور األســرة وقيامهــا بمســؤولياتها ،وتوفيــر التعليــم
القــادر علــى بنــاء الشــخصية ،وإرســاء منظومــة اجتماعيــة
ّ
ممكنــة .والــذي أكــد علــى أن األســرة هــي نــواة
وصحيــة
المجتمــع ،فهــي الحاضنــة األولــى لألبنــاء ،والراعــي الرئيــس
ّ
ولعــل
الحتياجاتهــم ،والحامــي للمجتمــع مــن التفــكك.
أبــرز مــا يم ّيــز المجتمــع الســعودي التزامــه بالمبــادئ والقيــم
اإلســامية ،وقــوة روابطــه األســرية وامتدادهــا ،ممــا يحــث
علــى تزويــد األســرة بعوامــل النجــاح الالزمــة لتمكينهــا مــن
رعايــة أبنائهــا وتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم .وللوصــول إلــى
هــذه الغايــة ،البــد مــن العمــل علــى إشــراك أوليــاء األمــور
فــي العمليــة التعليميــة ،ومســاعدتهم فــي بنــاء شــخصيات
أطفالهــم ومواهبهــم حتــى يكونــوا عناصــر فاعلــة فــي بنــاء
مجتمعهــم ،وتشــجع األســر علــى تبنــي ثقافــة التخطيــط
بمــا يتناســب مــع اإلمكانــات المتاحــة لهــا ،وبمــا يمكنهــا
مــن توفيــر احتياجــات أبنائهــا والعنايــة بهــم علــى أكمــل
وجــه.
ومعنــي هــذا أن المدرســة ال تســتطيع أن تعمــل بمعــزل
عــن األســرة باعتبارهــا المؤسســة االجتماعيــة األولــي
التــي تقــوم علــى رعايــة وتربيــة الطفــل واإلســهام فــي
بنــاء شــخصيته ليكــون مواطنــً صالحــً ،وأنــه البــد مــن
إصــاح التعليــم وتطويــره و هــذا يحتــاج إلــى بنــاء شــراكة
مــع المجتمــع ،وهــذا مــا أكــده (حســين )237 :2007 ،أن
المشــاركة المجتمعيــة فــي مجــال التعليــم تعمــل علــى
ســد العديــد مــن الثغــرات التــي يعانــي منهــا المجتمــع ،كمــا
أنهــا تعبيــر عــن صــور الديمقراطيــة فــي مجــال التعليــم
وتعمــل علــى تزويــد صانعــي القــرارات التربويــة بمعلومــات
هامــة تســهم فــي نجــاح خطــط التطويــر ،وأضــاف (جوهــر،
 )17 :2010أن المشــاركة المجتمعيــة ركيــزة أساســية فــي
دعــم جهــود تحســين التعليم وزيــادة فاعلية المؤسســات
التعليميــة ومســاعدتها فــي تحقيــق وظيفتهــا التربويــة.

وقــد أكــدت (عــوض )458 : 2012،علــى ضــرورة الحاجــة إلــى
إقامــة عالقــات شــراكة بيــن األســرة والمدرســة شــراكة
يكــون فيهــا الطــاب ،والمعلمــون ،واألســرة فــي عالقــة
تبادليــة وعلــى المدرســة القيــام أن بالتواصــل مــع األســرة
بطريقــة يتــم مــن خاللهــا تحديــد األدوار المطلوبــة منهــم،
وليــس مجــرد إرســال بطاقــة أو إشــعار للمنــزل.
ممــا ســبق يتضــح أن الشــراكة المجتمعيــة تعتبــر إحــدى
الدعائــم األساســية للنهــوض بالتعليــم ،وهــذا يتطلــب
زيــادة فاعليتهــا بيــن المؤسســات غيــر النظاميــة وذلــك
ألهميتهــا فــى تحقيــق التواصــل مــع المدرســة للمشــاركة
فــى التخطيــط ومناقشــة البرامــج التعليميــة التــى تعتمــد
عليهــا المدرســة فــى تعليــم األبنــاء ،ومتابعــة تحصيلهــم
الدراســي ومناقشــة مشــكالتهم الســلوكية والتخطيــط
واتخــاذ القــرارات المدرســية ،وكذلــك فــى مســاعدة
المدرســة علــى إيجــاد مصــادر للتمويــل .كمــا تعتبــر الحاجــة
للشــراكة التربويــة بيــن األســرة والمدرســة أمــرًا ضروريــً،
وذلــك لتوثيــق العالقــة بينهمــا ولمواجهــة العديــد مــن
التحديــات والصعوبــات ومنهــا:
تعتبــر الشــراكة المجتمعيــة أحــد الحلــول التــي تتبناهــا
المجتمعــات لمســاعدة األســرة علــى مواجهــة العديــد مــن
المشــكالت التــي تظهــر علــى أبناءهــم مثــل ( :انخفــاض
المســتوي الدراســي ،عــدم االنضبــاط فــي الدوام......الــخ).
تعــد الشــراكة القائمــة بيــن األســرة والمدرســة أحــد
المداخــل الرئيســة لمواجهــة الشــكوى المســتمرة مــن
ضعــف مســتوي الطــاب التعليمــي.
ضــرورة تدعيــم وســائل االتصــال بيــن المدرســة واألســرة
لتفعيــل الشــراكة ،وذلــك بســبب التغييــر الحــادث فــي
البرامــج التربويــة .
يــؤدي انعــدام التعــاون بيــن األســرة والمدرســة إلــى شــعور
الطالــب بالصــراع وفقدانــه لألمــن واالســتقرار وانعــدام
الثقــة ممــا يؤثــر بشــكل عــام فــي نمــو أبنائهــم  ،ويزيــد مــن
اتســاع الفجــوة بينهــا وبيــن المدرســة.
وباســتقراء وتحليــل رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( )2030نجــد أنــه قــد بنيــت تلــك الرؤيــة علــى ثالثــة
مرتكــزات تعتمــد علــى مــا تتميــز بــه المملكــة مــن

خصائــص ومقومــات وهــي  :العمــق العربــي واإلســامي،
قــوة اســتمارية رائــدة ،والتميــز الجعرافــي لربــط القــارات،
وتعتمــد علــى ثالثــة محــاور طموحــة هــي( :المجتمــــع
الحيــــوي ،واالقتصـــاد المزدهـــر ،والوطـــن الطمـــوح) ،وهـــذه
المحـــاور تتكامـــل فــي ســــبيل تحقيــــق أهدافهــا وتعظيــــم
االســتفادة مــن مرتكــزات الرؤيــة وكان للتعليــم نصيــب
كبيــر مــن االهتمــام فــي الرؤيــة كمــا أنــه كان مرتكــزًا
أساســيًا ومنطلقــً فــي التخطيــط لبقيــة العناصــر التنمويــة
فيهــا .باإلضافــة إلــى مــا تضمنتــه رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  2030فــي المجــال التعليمــي هــو االرتقــاء بجــودة
التعليــم ومــن مقاييــس ذلــك تأهيــل أوليــاء األمــور بشــكل
دوري عــن طريــق برنامــج »ارتقــاء« والمزمــع إطالقــه،
والــذي ســيتضمن مجموعــة مــن مؤشــرات األداء التــي
تقيــس مــدى إشــراك المــدارس ألوليــاء األمــور فــي عمليــة
تعليــم أبنائهــم باعتبارهمــا الركيــزة األساســية للنجــاح،
وتوثيــق العالقــة بيــن أوليــاء أمــور الطــاب ومــدارس
األبنــاء بخلــق مســاحات للحــوار والتفاهــم والتعــاون
المشــترك ومواجهــة األخطــاء أول بــأول قبــل تفشــيها،
والبحــث عــن ســبل االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة ،مــع
تنظيــم أنشــطة مدرســية تجمــع أوليــاء األمــور والطــاب
ومنســوبي التعليــم إليجــاد بيئــة حاضنــة ومحفــزة لجــودة
التعليــم .ويتــم مــن خاللــه إنشــاء مجالــس ألوليــاء األمــور
يطرحــون مــن خاللهــا اقتراحاتهــم ومناقشــة القضايــا التــي
تمــس تعليــم أبنائهــم ،ودعــم ذلــك بتوفيــر برامــج تدريبيــة
الفعــال
للمعلميــن وتأهيلهــم مــن أجــل تحقيــق التواصــل ّ
مــع أوليــاء األمــور وزيــادة الوعــي بأهميــة مشــاركتهم.
ولــك بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الربحــي
فــي تقديــم المزيــد مــن البرامــج والفعاليــات المبتكــرة
لتعزيــز الشــراكة التعليميــة لمــا ســيقوم بــه الوالديــن مــن
دور أكبــر لألســرة فــي تعليــم أبنائهــا؛ حيــث يمثــل اهتمــام
األبويــن بتعليــم أبنائهــم ركيــزة أساســية للنجــاح ،ويمكــن
للمــدارس وأوليــاء أمــور الطــاب القيــام بــدور أكبــر فــي هــذا
المجــال مــع توفــر المزيــد مــن األنشــطة المدرســية التــي
تعــزز مشــاركتهم فــي العمليــة التعليميــة ،بهــدف إشــراك
( ) %٨٠مــن األســر فــي األنشــطة المدرســية بحلــول عــام
(1442هـــ ـ 2020م) بــإذن اهلل.
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مشكلة البحث :
يحتــاج نظــام التعليــم فــي مختلــف دول العالــم إلــى
مســاعدة ومســاندة مســتمرة يقدمهــا المجتمــع بواســطة
أفــراده ومؤسســاته ،وذلــك تحقيقــً ألهــداف التعليــم ،وال
يتــم ذلــك إال بتضافــر كافــة جهــود مؤسســات المجتمــع
خصوصــً أوليــاء األمــور مــن خــال مشــاركتهم الفاعلــة
فــي العمليــة التعليميــة ،وتعتبــر الشــراكة المجتمعيــة
فــي مجــال التعليــم مــن أهـــم محـــاور التطويــر التربــوي؛ و
المملكــة العربيــة الســعودية كأي دولــة تعيــش نهضــة
تنمويــة شــاملة ،وأدركــت أن هــذه النهضــة ال يمكــن
تحقيقهــا إال بإعطــاء التعليــم حقــه مــن االهتمــام،
فتضمنــت خطــة التنميــة التاســعة(1435-1430هـ) فــي
محــور األهــداف العامــة والسياســات لقطــاع التعليــم
التوســع فــي المشــاركة المجتمعيــة فــي التعليــم
(القرشــي ،)4 :2011،وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات
إلــى أن هنــاك عالقـــة إيجابيـــة بـــين المـــشاركة المجتمعيــة
الفعالــة ،وبيــن تحقيــق الطــاب والمـــدارس لمـــستويات
متقدمــة مـــن األداء األكاديمــي فقــد كشــفت نتائــج دراســـة
ميرنــدا ( )Mewnnda.2000أن المشــاركة المجتمعيــة
تســعي لمواجهــة قلــة المــوارد المتاحــة للتعليــم ،وتعمــل
علــى تعزيــز وتحصيــل الطــاب وربــط المخرجــات بســوق
العمــل ،وتســاعد الطــاب علــى تفهــم مســتقبلهم
الوظيفــي.
ممــا ســبق يتضــح أهميــة الشــراكة المجتمعيــة بيــن
المدرســة ومؤسســات المجتمــع و خصوصــً األســرة ،
وذلــك لإليمــان بــدور األســرة فــي العمليــة التعليميــة ،ومــن
أســباب نجــاح هــذه الشــراكة اهتمــام كافــة مؤسســات
الدولــة بهــذه الشــراكة ،ودعــم وإشــراف الحكومــة علــى
تطبيقهــا ،وجــاءت رؤيــة الحاضــر والمســتقبل()2030
ً
ً
وداعمــة لمســيرتها ،وشــملت
مواكبــة لرســالة التعليــم
»الرؤيــة« نظــرة شــاملة لقطــاع التعليــم تبــدأ بتطويــر
المنظومــة التربويــة بجميــع مكوناتهــا ،لتمكــن المدرســة
مــن التعــاون مــع األســرة وبنــاء شــخصيات قياديــة،
واســتحداث مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة الثقافيــة
واالجتماعيــة والرياضيــة والترفيهيــة ،والتعــاون مــع
القطــاع الخــاص والقطــاع غيــر الربحــي فــي تقديــم المزيــد
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مــن البرامــج ،والفعاليــات المبتكــرة لتعزيــز الشــراكة
التعليميــة وتأهيــل المدرســين والقيــادات التربويــة وتطويــر
المناهــج الدراســية ،وذلــك لبنــاء جيــل متعلــم قــادر علــى
تحمــل المســؤولية واتخــاذ القــرارات مســتقب ًال ،ويمكــن
للمــدارس وأوليــاء أمــور الطــاب القيــام بــدور أكبــر فــي هــذا
المجــال مــع توفــر المزيــد مــن األنشــطة المدرســية التــي
ـم كان
تعــزز مشــاركتهم فــي العمليــة التعليميــة ،ومــن ثـ ّ
مــن الضــروري تفعيــل دور األســرة فــي العمليــة التعليميــة
تحقيقــا لمبــدأ الشــراكة؛ حيــث أن العمليــة التربويــة ال
تشــمل األســرة وحدهــا أو المدرســة وحدهــا بــل تتــم فــي
إطــار تربــوي متكامــل ،وهــذا يســتوجب التعاون المشــترك
بينهــم ممــا يســاعد علــى تنميــة شــخصية التالميــذ ،ويحقــق
أهــداف العمليــة التعليميــة؛ حيــث أشــارت «الرؤيــة» إلــى
ضــرورة توفيــر فــرص التعليــم للجميــع فــي بيئــة تعليميــة
مناســبة فــي ضــوء السياســة التعليميــة للمملكــة ،ورفــع
جــودة مخرجاتــه ،وتنميــة الشــراكة المجتمعيــة ،واالرتقــاء
بمهــارات وقــدرات منســوبي التعليــم ،ومــن األهــداف
الجديــدة بحلــول( )2030تطويــر التعليــم العــام وتوجيــه
الطــاب نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة،
وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم والمرونــة فــي التنقــل بيــن
مختلــف المســارات التعليميــة ،وإلدراك أهميــة مشــاركة
األســرة مــع المدرســة فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة
لتقديــم أفضــل البرامــج والخدمــات التربويــة بشــكل
أفضــل خصوصــً وأن مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة
يــكاد يكــون مفقــودًا فــي البلــدان العربيــة ،مقارنــة بــدول
العالــم ،فمجمــوع الهيئــات الخيريــة التطوعيــة ،ومجمــوع
المتطوعيــن مــن األفــراد واألســر فــي الوطــن العربــي ال
يتجــاوز عــدد الهيئــات وعــدد المتطوعيــن الموجوديــن فــي
دولــة أوروبيــة واحــدة ،أو فــي أمريــكا أو كنــدا أو اســتراليا
وحدهــا ،فكيــف نحقــق شــراكة فاعلــة وحقيقيــة بيــن
المؤسســات النظاميــة وغيــر النظاميــة ،وهــذا مــا يحــاول
البحــث الحالــي اإلجابــة عنــه ،ولذلــك تحــددت مشــكلة
البحــث فــي الســؤال الرئيــس التالــي :
مــا أهميــة تفعيــل متطلبــات الشــراكة المجتمعيــة بيــن
األســرة والمدرســة ،ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية ()2030؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية :
ما التفسير االجتماعي والتربوي لمفهوم الشراكة ؟
مــا أواجــه الشــراكة المجتمعيــة المطلوبــة مــن قبــل
األســرة والمدرســة لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية ( )2030؟
مــا أهميــة الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة
فــي العمليــة التعليميــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية ( )2030؟
مــا المعوقــات التــي تقــف دون إشــراك األســرة فــي العمليــة
التربويــة والتعليميــة ؟
مــا المقترحــات التــي يمكــن أن تســهم فــي تفعيــل دور
األســرة فــي العمليــة التعليميــة بالتعــاون مــع المدرســة
لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ( )2030؟
أهمية البحث :يستمد البحث الحالي أهميته من خالل :
أ .األهميــة النظريــة :تتمثــل األهميــة النظريــة للبحــث فــي مــا
يلــي:
ٱ قــد تضيــف نتائــج البحــث الحالــى روافــد جديــدة فــي مجــال
التربيــة حــول أهميــة الشــراكة فــي البحــث التربــوي.
ٱ إضافــة مفاهيــم جديــدة تكــون نــواة بحثيــة فــي المجــال
الفلســفي للعلــوم التربويــة.
ٱ تزويــد المكتبــة العربيــة بالعديــد مــن األبحــاث فــي مجــال
حيــوي جديــد يســهم فــي إعــادة تركيــب وترتيــب
المفاهيــم التربويــة وإعــادة صياغتهــا بشــكل يتفــق
ومتطلبــات ســوق العمــل.
ب .األهميــة التطبيقيــة :تتمثــل األهميــة التطبيقيــة للبحــث
فــي مــا يلــي:
ٱ تســهم نتائــج البحــث الراهــن فــي إيجــاد نقطــة تواصــل
ومســاحة بحثيــة جديــدة للباحثيــن الشــباب حــول
مهــارة الشــراكة باعتبارهــا متطلــب اجتماعــي فــي
ظــل التنافســية والتعــاون المجتمعــي.
ٱ فتــح آفــاق جديــدة ومســارات تطبيقيــة فــي البحــث
االجتماعــي والتربــوي لتحليــل مضمــون رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  2030للتعــرف علــى أهــم متطلبــات
الشــراكة بنظــرة مســتقبلية.

ٱ إضافــة ســيناريوهات مســتقبلية لمواجهــة معوقــات
الشــراكة فــي مســيرة الحيــاة اليوميــة لألســرة
والمدرســة.
أهداف البحث :يهدف البحث الحالي إلى:
تفســير مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة والتعــرف علــى
مهــام وأدوار األســرة فــي العمليــة التعليميــة .
تحديــد أهــم أشــكال التعــاون والشــراكة بيــن األســرة
والمدرســة.
دراســة وتحليــل المعوقــات التــي تحــول دون شــراكة
األســرة مــع المدرســة فــي العمليــة التعليميــة.
إيجــاد حالــة مــن الوعــي بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة ومــا
يمكــن أن تؤديــه مــن نتائــج ايجابيــة اذا مــا تــم اعتمــاد آليــات
مـــن شـــأنها تعزيـــز الشــراكة المجتمعيــة مابيــن األســرة
والمدرســة.
التوصــل إلــى المقترحــات التــي يمكــن أن تســهم فــي
تفعيــل الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة لتحقيــق رؤيــة
(.)2030
منهــج الدراســة :اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي
الــذي يقــوم علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي فــي
الواقــع.
مصطلحات البحث:
()1الشراكة المجتمعية:

(:(Community Participation

مــن وجهــة نظــر البحــث تعــرف الشــراكة المجتمعيــة
بأنهــا « تلــك الجهــود التــي تبذلهــا المدرســة والقائمــون على
إدارتهــا والمتمثلــة في األنشــطة والفعاليــات وإطالق العديد
مــن المبــادرات وذلــك بغــرض االســتفادة القصــوى مــن
إمكانيــات األســرة فــي التعــاون اإليجابــي معهــا فــي اتخــاذ
القــرارات التربويــة وتســهيل اتصالهــا بالمدرســة ،وإطــاع
األســرة علــى األنشــطة والخبــرات التــي يمــر بهــا أبنائهــم
داخــل المدرســة بهــدف تحســين مجــاالت التعــاون بينهــم
ممــا يســاعد الطــاب علــى تحقيــق االنضبــاط بالــدوام
واالســتفادة مــن المدرســة ممــا ينعكــس علــى تحصليهــم
الدراســي ،وذلــك لبنــاء نــوع مــن الشــراكة بينهــم تهــدف
إلــى االرتقــاء والنهــوض بالطــاب ومســاعدتهم علــى
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اكتســاب المعــارف والمهــارات والخبــرات المختلفــة،
للنهــوض بالعمليــة التعليميــة والعمــل علــى تحســين
مخرجــات التعلــم بمــا يتناســب مــع ســوق العمــل تحقيقــً
لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (.)2030
( )2المدرســة  :)School( :هــي تلــك المؤسســة التربويــة
التعليميــة التــي تلــي األســرة ،وفيهــا يقــوم المعلــم بتقديــم
مجموعــة مــن المــواد الدراســية والعلميــة والنمــاذج
الســلوكية المتنوعــة بهــدف إعــداد الطــاب ألداء
أدوراهــم االجتماعيــة المســتقبلية المنتظــرة منهــم مــن
خــال تزويدهــم بالعديــد مــن الخبــرات والمهــارات التــي
تســاعدهم علــى ربــط دراســتهم واالســتفادة منهــا فــي
مجــال عملهــم وحياتهــم المســتقبلية.
( )3األســرة :)Family( :يعرفهــا (نبــوي )2015 ،بأنهــا
مجموعــة اجتماعيــة تربــط بينهــا روابــط القرابــة أو الــزواج،
وهــي شــكل اجتماعــي لــه وجــود فــي كل المجتمعــات
البشــرية وتقــوم األســرة نتيجــة للجهــة النظريــة بتوفيــر
الحمايــة واألمــن والتنشــئة االجتماعيــة ألعضائهــا ،هــذا
وتختلــف بنيــة األســرة ونــوع الحاجــات التــي تشــبعها
ألفرادهــا باختــاف المجتمعــات وباختــاف المراحــل
التاريخيــة.
وتعرفهــا الباحثــة »بأنهــا الخليــة األساســية فــي المجتمــع
وأهــم جماعاتــه األوليــة ،وهــي عبــارة عــن رابطــة اجتماعيــة
تتكــون مــن األب واألم واألبنــاء ،فهــي تلــك المؤسســة
األولــي التــي تقــوم علــى تربيــة وتنشــئة الطفــل؛ وتســهم
فــي تكويــن شــخصيتة وإكســابه العديــد مــن القيــم
واالتجاهــات«.
( )4الــدور :)Role( :يعرفــه ()Kinnersley،2000:143
بأنــه مجموعــة مــن األنشــطة المرتبطــة؛ أو األطــر
الســلوكية التــي تحقــق مــا هــو متوقــع فــي موقــف معيــن،
وتترتــب علــى األدوار إمكانيــة التنبــؤ بســلوك الفــرد فــي
المواقــف المختلفــة.
وتعرفــه الباحثــة بأنــه »كل مــا تقــوم بــه األســرة والمدرســة
مــن وظائــف ومهــام متمثلــة فــي مجموعــة األنشــطة
والمســؤوليات الممنوحــة لــك ًال منهمــا للقيــام بــدوره
علــى أكمــل وجــه مــن أجــل النهــوض واالرتقــاء بالعمليــة
التربويــة والتعليميــة للمتعلميــن لتحقيــق رؤيــة المملكــة
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العربيــة الســعودية (.«)2030
()5رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (Vision of:)2030
)the Kingdom of Saudi Arabia (2030
هــي القــوة االســتثمارية والمفتــاح المحــرك لتنويــع االقتصاد
مســتقب ًال وتحقيــق اســتدامته ،وذلــك ســيمكن المملكــة
العربيــة الســعودية مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وســند
لألمــة العربيــة واإلســامية ،كمــا سـ ّ
ـيمكن موقــع المملكــة
االســتراتيجي مــن أن تكــون محــورًا لربــط القــارات الثــاث،
وتعتمــد الرؤيــة علــى ثالثــة محــاور هــي :المجتمــع الحيــوي
واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،وهــذه المحــاور
تتكامــل وت ّتســق مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا
واالســتفادة مــن مرتكزاتهــا.
حــدود البحــث :يقتصــر البحــث الحالــي علــى دراســة
الشــراكة المجتمعيــة وأهميتهــا بيــن األســرة والمدرســة
ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ( ،)2030وتقديــم
تصــور مقتــرح لتفعيــل هــذه الشــراكة واالســتفادة مــن
جهــود المدرســة واألســرة فــي النهــوض بالعمليــة التربويــة
والتعليميــة علــى أكمــل وجــه.
خطوات البحث:
مراجعــة البحــوث والدراســات التــي تناولــت المشــاركة
المجتمعيــة ،ووســائل تفعليهــا بين المدرســة ومؤسســات
المجتمــع المختلفــة ومــن أهمهــا األســرة.
إعــداد دراســة نظريــة عــن مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة
وأهميــه تفعليهــا بيــن األســرة والمدرســة.
تقديــم مشــروع مقتــرح يمكــن مــن خاللــه تعزيــز
الشــراكة والتعــاون بيــن األســرة والمدرســة لتحقيــق رؤيــة
المملكــة(.)2030
ثانيًا  :الدراسات السابقة :
قدمت(أبــو رمــان  )2000 ،دراســة هدفــت مــن خاللهــا
معرفــة واقــع التعــاون بيــن المدرســة واألســرة ومتطلبــات
تطويــره مــن وجهــة نظــر معلمــي مــدارس محافظــة البلقــاء
الرســمية ،والتــي أوضحــت نتائجهــا أن واقــع التعــاون
بيــن المدرســة واألســرة كان جيــد بشــكل عــام .وقــدم
( )Sheldon،2004دراســة بعنوان»ربــط الشــراكة بيــن
المجتمــع المدرســي والعائلــي فــي المــدارس الريفيــة مــع

إنجــازات وتحصيــل الطــاب فــي امتحانــات الدولــة « فــي
انجلتــرا وكبــري المناطــق الريفيــة ،هدفــت الدراســة إلــى
التعــرف علــى العالقــة بيــن نوعيــة المدرســة والعائلــة،
وبرامــج الشــراكة المجتمعيــة مــع أداء الطــاب فــي
امتحانــات الدولــة ،وأوضحــت نتائجهــا أن جهــود المدرســة
إلشــراك العائــات والمجتمــع فــي تعليــم الطــاب قــد
يكــون مجــال مفيــد لمســاعدة الطــاب علــى التحصيــل
وخاصــة فــي المرحلــة االبتدائيــة  ،وأوصــت الدراســة علــى
ضــرورة معالجــة الصعوبــات التــي تعــوق تحقيــق ذلــك.
وقــدم ك ًال مــن (محمــود ،ومرســي )2005 ،دراســة هدفــت
إلــى استكشــاف مدخــل الشــراكة التربويــة بخلفياتــه
وفلســفته ومقوماتــه ومجاالتــه ،وغيــر ذلــك مــن القضايــا
المتعلقــة بالعوامــل والمعوقــات والبرامــج والمشــروعات
ومــا يمكــن أن يقدمــه مــن إمكانــات جديــدة لتطويــر وإصالح
التعليــم االبتدائــي ،وقدمــت الدراســة تصــور مقتــرح لتوجيــه
جهــود الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة االبتدائيــة وذلــك
بإيضــاح مســؤوليات ك ًال مــن المدرســة واألســرة لتفعيــل
الشــراكة بينهمــا ،وذلــك بالتعــرف علــى أهــم االحتياجــات
وتحديــد األهــداف وآليــة التنفيــذ والتقويــم.
وأجــرت (التويجــري )2007 ،دراســة للتعــرف علــى دور
المهنيــات فــي تفعيــل المشــاركة األســرية فــي العمليــة
التعليميــة فــي منطقــة الريــاض ،وأظهــرت نتائجهــا أن
هنــاك شــبه اتفــاق لــدي عينــة الدراســة علــى مفهــوم
المشــاركة األســرية فــي حيــن جــاءت نتائــج محــور
أشــكال المشــاركة األســرية ســلبية ودون المســتوي
المطلــوب ،وأوضحــت أيضــً أن مــن أهــم معوقات الشــراكة
(عــدم تفعيــل خدمــة إرشــاد وتدريــب الوالديــن مــن قبــل
المســئولين ،وعــدم وجــود نظــام يلــزم بمشــاركة األســرة
فــي العمليــة التعليمــة برمتهــا ،واعتقــاد األســرة بــأن
المدرســة هــي المســئولة المباشــرة عــن تعليــم التلميــذة،
وانشــغال األم بعمــل يشــغل معظــم وقتهــا ،وانخفــاض
المســتوي التعليمــي لألســرة وعــدم معرفتهــا بطبيعــة
الفــرص المتاحــة للتعــاون المشــترك.
وفــي دراســة أجراهــا (الكعبــي )2007 ،هدفــت إلــى التعــرف
علــى ممارســة مديــري المــدارس لدورهــم فــي تفعيــل
العالقــة بيــن األســرة والمدرســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة

المتحــدة ،وكانــت أهــم نتائجهــا أن أكثــر المجــاالت
ممارســة مــن قبــل مديــري المــدارس فيمــا يتعلــق بتفعيــل
العالقــة بيــن األســرة والمدرســة كان رعايــة الطــاب
ومتابعتهــم ســلوكيًا وعمليــً ،ثــم اآلبــاء والمعلميــن ،وأن
أقــل المجــاالت كانــت البرامــج التثقيفيــة ،وتوصلــت أيضــً
إلــى أن هنــاك فــروق عنــد مجالــي اليــوم المفتــوح والبرامــج
التــي تقدمهــا المدرســة ألســر الطــاب تعــزي لمتغيــر
الخبــرة ولصالــح اإلنــاث وعنــد مجــاالت اليــوم المفتــوح
والبرامــج التثقيفيــة ومجــال تبــادل الزيــارات بيــن المدرســة
وأســر الطــاب باإلضافــة إلــى اإلدارة الكليــة تعــزي لمتغيــر
الخبــرة لصالــح أصحــاب الخبــرة أكثــر مــن عشــر ســنوات،
وعــدم وجــود فــروق عنــد جميــع مجــاالت الدراســة تعــزي
لمتغيــر المؤهــل العلمــي.
وهدفــت دراســة (قدومــي  )2008 ،إلــى التعــرف علــى دور
المشــاركة المجتمعيــة فــي تنميــة وتطويــر المجتمــع
المحلــى :حالــة دراســية للجــان األحيــاء الســكنية فــي
مدينــة نابلــس ،وأهــم مــا توصلــت إليــه أن هنــاك اجمــاع
بــأن المشــاركة المجتمعيــة فــي المجتمــع مطلــب دينــي،
كمــا أنــه ال توجــد فــروق بيــن الذكــور واإلنــاث فــي وجهــة
نظـــرهم فـــي موضـــوع دور المشـــاركة المجتمعيــة فــي
تنميــة وتطويــر المجتمــع المحلــي ،وأن األســباب التــي تحول
دون انضمــام أفــراد المجتمــع المحلــي للجنــة الحــي تتمثــل
فــي عــدم الدرايــة بأهميــة المشــاركة المجتمعيــة ،صعوبــة
التعامــل مــع المنظمــات العمــل التطوعــي ،ضيــق الوقـــت،
وعــدم العلــم بالجهــات التــي تســهل عمليــة التطــوع.
وفــي دراســة قــام بهــا الســناني ( )2008هــدف مــن خاللهــا
التعــرف علــى مســتوي المشــاركة األســرية فــي إدارة
التعليــم كمــا يراهــا مديــرو المــدارس األساســية فــي
محافــظ مســقط ،والتــي توصلــت إلــى أن مســتوي مشــاركة
األســرة فــي إدارة العمليــة التربويــة مــن وجهــة نظــر مديــري
المــدارس األساســية فــي محافظــة مســقط كانــت بدرجــة
متوســطة .وأيضــً وجــود فــروق تعــزي للجنــس فــي جميــع
المجــاالت باســتثناء مجــاالت مشــاركة األســرة فــي عمليــة
التنظيــم والرقابــة والتقييــم والتوجيــه كانــت لصالــح فئــة
الذكــور ،وجــود فــروق تعــزي للمؤهــل الدارســي فــي جميــع
المجــاالت باســتثناء مجــال مشــاركة األســرة فــي الرقابــة
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والتقييــم كانــت لصالــح فئــة أعلــى مــن بكالوريــوس ،عــدم
وجــود فــروق تعــزي للخبــرة كمديــر فــي جميــع المجــاالت
وفــي األداة ككل باســتثناء مجــال مشــاركة األســرة فــي
عمليــة التوجيــه ،وجــاءت لصالــح فئتــي الخبــرة مــن 5 -1
ســنوات وأكثــر مــن  10ســنوات.
وهدفــت دراســة(عبد التــواب )2010 ،إلــى التعــرف علــى
واقــع الشــراكة المجتمعيــة بيــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي المعنيــة بالتعليــم ومؤسســات تعليــم الخدمــة
االجتماعيــة بالمؤسســات التعليميــة ،وتحديــد المعوقــات
التــي تؤثــر علــى تفعيــل الشــراكة بينهــم  ،كمــا أشــارت
الدراســة إلــى تحديــد اآلليــات الالزمــة لتحقيــق شــراكة
مجتمعيــة بيــن المؤسســات كــي تســهم فــي تحســين
األداء والممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة .وأظهــرت
النتائــج أن الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
المعنيــة بالعمليــة التعليميــة تتســم بالتقليديــة ،وتعتمــد
بشــكل أكبــر علــى العالقــات والجهــود الذاتيــة أكثــر
مــن كونهــا اتفاقــات وبروتوكــوالت عمــل وتعــاون
مؤسســي مشــترك ،وأيضــً وجــود معوقــات تحــول دون
تحقيــق شــراكات بيــن مؤسســات الخدمــة االجتماعيــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي تحول دون تحقيق شــراكة
فاعلــة وتعــود إلــى مؤسســات تعليــم الخدمــة االجتماعيــة،
وأشــارت أيضــً إلــى وجــود ضعــف فــي قنــوات االتصــال بيــن
كل مــن األكاديمييــن والممارســين ومســئولي مؤسســات
المجتمــع المدنــي ،كمــا أوضحــت أن أغلــب المعوقــات التــي
تحــول دون تحقيــق شــراكات وترجــع إلــى مؤسســات
المجتمــع المدنــي غالبيتهــا يعــود إلــى وجــود مفاهيــم
وتصــورات غيــر ســليمة لــدى القائميــن والمســئولين داخــل
المؤسســات حــول طبيعــة الشــراكات المفترضــة مــع
مؤسســات تعليــم الخدمــة االجتماعيــة.
وقدمــت (عاشــور )2010 ،دراســة بهــدف التعــرف علــى دور
اإلدارة المدرســية فــي تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة
والمجتمــع المحلــي مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمــور طلبــة
المــدارس األساســية ،وجــاء ترتيــب مجــاالت الدراســة فــي
دور مديــر المدرســة فــي تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة
وبيــن المجتمــع المحلــي كمــا أوضحتهــا النتائــج وفــق
الترتيــب اآلتــي :الشــراكة فــي مجــال أنشــط المدرســة
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ومتطلباتهــا ،يليــه الشــراكة فــي مجــال العالقــات العامــة
واالتصــال بالمجتمــع المحلــي ،ومجــال الشــراكة فــي
اســتخدام المــوارد المتاحــة فــي المجتمــع المحلــي بالمرتبــة
الثانيــة ،وتــاه مجــال الشــراكة فــي الخدمــات التربويــة
بالمرتبــة الثالثــة ،وأخيــرًا مجــال الشــراكة فــي الخدمــات
اإلنســانية واالجتماعيــة بالمرتبــة الرابعــة ،كمــا أظهــرت
النتائــج عــدم وجــود فــروق تعــزي لمتغيــر الجنــس ،ولمتغيــر
المؤهــل العلمــي باســتثناء مجالــي الشــراكة فــي الخدمــات
التربويــة والشــراكة فــي أنشــطة المدرســة ومتطلباتهــا
ولصالــح المؤهــل العلمــي.
وأجــري (عاشــور )2011،دراســة بهــدف التعــرف علــى دور
مديــر المدرســة فــي تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة
وبيــن المجتمــع المحلــي مــن وجهــة نظــر العامليــن فــي
المــدارس وأفــراد المجتمــع المحلــي ،وأيضــً التعــرف علــى
مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي دور
مديــر المدرســة فــي تفعيــل هــذه الشــراكة مــن وجهــة
نظــر العامليــن فــي المــدارس وأفــراد المجتمــع المحلــي
تعــزى إلــى متغيــري مســمى الوظيفــة والمنطقــة التعليميــة،
قــد توصلــت الدراســة إلــى إن دور مديــر المدرســة فــي
تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة وبيــن المجتمــع المحلــي
جــاء بدرجــة قليلــة ،وجــاء ترتيــب مجــاالت الدراســة فــي
دور مديــر المدرســة فــي تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة
وبيــن المجتمــع المحلــي وفــق الترتيــب اآلتــي :الشــراكة فــي
الرؤيــة واألهــداف العامــة للعمليــة التعليميــة ،يليــه الشــراكة
فــي تقديــم الدعــم المالــي للمدرســة ،ثــم الشــراكة فــي
الشــئون اإلداريــة للمدرســة ،ثــم الشــراكة فــي تقديــم
االستشــارات للمدرســة ،وجــاء فــي المرتبــة األخيــرة
الشــراكة فــي التخطيــط المدرســي ،وأظهــرت أيضــً وجـــود
فـــروق تعــزى لمتغيــر المنطقــة التعليميــة لجميــع مجــاالت
الدراســة فيمــا عــدا الشــراكة فــي الشــؤون اإلداريــة
للمدرســة ،وعــدم وجــود فــروق لمتغيــر مســمى الوظيفــة
لجميــع مجــاالت الدراســة ،فيمــا عــدا الشــراكة فــي تقديــم
االستشــارات للمدرســة ولصالــح المديريــن.
وقدمت(عبــد الحســن )2011،دراســة هدفــت مــن خاللهــا
الكشــف عــن العالقــة المجتمعيــة بيــن البيــت والمدرســة،
وتناولــت الدراســة الحالــة جملــة مــن المفــردات وهــذه

المفــردات تمثــل العالقـــة المجتمعيــة التــي يمكــن أن
يكــون لهــا دور فــي نجــاح وإنجــاح العمليــة التربويــة.
وأجرت(عــوض )2012 ،دراســة لتفعيــل دور األســرة
فــي العمليــة التعليميــة بالتعليــم الثانــوي فــي ضــوء مبــدأ
الشــراكة وأوضحــت نتائجهــا أن هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن
األســرة والمدرســة ،ويعــد تفعيــل دور شــراكة األســرة
فــي العمليــة التعليميــة مطلبــً هامــً فــي عمليــة التطويــر
المنشــودة ،وذلــك ألن المدرســة ال يمكــن أن تحقــق
أهدافهــا بمعــزل عــن بقيــة مؤسســات المجتمــع المحيــط
بهــا وخاصــة إذا تذكــرن أن المجتمــع هــو المســتفيد األول
مــن مخرجــات المدرســة ،ومــن ثــم يجــب أن تتحــول
مشــاركة مؤسســات المجتمــع إلــى شــراكة حقيقــة ذات
عقــود مبرمــة مالئمــة لهــذه المؤسســات وخاصــة اآلبــاء
بحيــث يصبــح اآلبــاء مســئولين أمــام المدرســة والمجتمــع
بالقيــام بــاألدوار المنوطــة بهــم فــي العمليــة التعليميــة.
خاصــة وأن الدراســات قــد أثبتــت أن كل طفــل يتواصــل
أبــواه مــع مدرســته بشــكل فعــال يســهم ذلــك بقــدر
كبيــر مــن األمــان والتــوازن النفســي والتعليمــي مقارنــة
بغيــره مــن أقرانــه.
ودراســة (الجعيــدي )2012 ،هدفــت إلــى التعــرف علــى
دور اإلدارة المدرســية واآلليــات التــي تتبعهــا فــي تفعيــل
الشــراكة المجتمعيــة بيــن المدرســة الثانويــة والمجتمــع
المحلــي ،وكذلــك الكشــف عــن أهــم المعوقــات التــي
تحــول دون قيــام اإلدارة المدرســية بدورهــا فــي تفعيــل
الشــراكة المجتمعيــة بيــن المدرســة الثانويــة والمجتمــع
المحلــي مــن وجهــة نظــر مديــرات المــدارس الثانويــة
الحكوميــة للبنــات بمدينــة الريــاض ،قــد توصلــت الدراســة
إلــى عــدة نتائــج منهــا (ضعــف دور اإلدارة المدرســية فــي
تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن المدرســة الثانويــة
والمجتمــع المحلــي -ارتفــاع درجــة المعوقــات التــي تحــول
دون قيــام اإلدارة المدرســية بدورهــا فــي تفعيــل الشــراكة
المجتمعيــة بيــن المدرســة الثانويــة والمجتمــع المحلــي).
وقــام (الوكيــل )2012 ،بدراســة للكشــف عــن المشــاركة
المجتمعيــة (ماهيتهــا وأهدافهــا) وتوصلــت إلــى مجموعــة
مــن المعوقــات الخاصــة بالمجتمــع مــن أهمهــا (قلــة الوعــي
الثقافــي بالمجتمــع عــن أهميــة المشــاركة المجتمعيــة

فــي التعليــم ،ومــا يمكــن أن تحدثــه هــذه المشــاركة
فــي تحســين وتطويــر التعليــم ،وفقــدان الثقــة بيــن
المجتمــع والمؤسســة التعليميــة ،وتدنــي المســتوي
االقتصــادي واالجتماعــي لبعــض األســر ممــا يــؤدي إلــى
عــدم وجــود الوعــي أو عــدم وجــود الوقــت الكافــي
للمشــاركة المجتمعيــة .وعــدم وعــي أوليــاء األمــور بأهميــة
مشــاركتهم فــي تربيــة ورعايــة أبنائهــم ،قصــور وســائل
االعــام فــي نشــر ثقافــة المشــاركة المجتمعيــة ،وعــدم
وجــود إدارة لتنظيــم الجهــود المجتمعيــة وتوجههــا نحــو
األســاليب واإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن جــودة
العمليــة التعليميــة).
وقــدم (عبــد الفتــاح )2013،تصــور مقتــرح لتطويــر وتفعيــل
الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وبقيــة
القطاعــات ،والــذي أكــد علــى ضــرورة تمتــع اإلدارة
الرشــيدة بعمليــة الشــراكة وتفعليهــا مــن خــال اإلعــام
عنهــا ،وضــرورة تعزيــز الشــراكة بيــن المجالــس النيابيــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات
مشــتركة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطاعــات
األخــرى ،وإنشــاء وحــدة للمتابعــة ،وتوافــر المقومــات
األساســية لتعزيــز الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي وبقيــة القطاعــات.
مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة يتضــح أنهــا اهتمــت
بالشــراكة المجتمعيــة ،ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة
الشــاملة ،وضــرورة تفعليهــا للنهــوض بالعمليــة التعليمــة
وتحســين المنتــج الــذي يتناســب مــع متطلبــات ســوق
العمــل ،وأشــارت الدراســات أيضــً إلــى أن هنــاك فجــوة
بيــن مؤسســات التعليــم ومؤسســات المجتمــع المحلــي،
وأن هنــاك مجموعــة مــن المعوقــات التــي تقــف حائــ ًا
بيــن تفعيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة
التنميــة االقتصاديــة ومنهــا نقــص الخبــرة ،ونظــرة الدولــة
إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وعــدم تنظيــم العمــل
المشــترك ،وفشــل عمليــة التواصــل ،وأوصــت الدراســات
بضــرورة تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن مختلــف
المؤسســات النظاميــة وغيــر النظاميــة ،وتبــادل الخبــرات
المختلفــة بيــن جميــع األطــراف قيــد الشــراكة ،وتعزيــز
الديمقراطيــة ،وتحقيــق قيــم العــدل والمســاواة ،وأن
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العمــل علــى تطويــر قــدرات تلــك المؤسســات يســهم
فــي تفعيــل دورهــا التربــوي واالجتماعــي واالقتصــادي
والسياســي ،ويمكــن بلــورة أهــم المالحظــات علــى
الدراســات الســابقة كالتالــي:
 اتفقــت الدراســات المنتقــاة التــي أجريــت في هــذا المجالعلــى أهميــة عالقــة الشــراكة المتبادلــة بيــن المدرســة
والمجتمــع ،حيــث توصلــت هــذه الدراســات إلــى أن العالقــة
بينهــم يجــب أن تكــون إيجابيــة وفعالــة لتحقيــق أهــداف
العمليــة التربويــة والتعليميــة ومنهــا دراســة ك ًال مــن
( ،Sheldon،2004الســناني  ،2008 ،وعبــد الحســن ،2011،
عــوض .)2012 ،
ٱ أشــارت بعــض الدراســات التــي تــم عرضهــا إلــى ضــرورة
مشــاركة األســرة متمثلــة فــي اآلبــاء مــع المدرســة ومنهــا
دراســة ك ًال مــن (أبــو رمــان ، Sheldon،200 ،2000،
التويجــري ،2007 ،الكعبــي  ،2007عــوض .)2012 ،
ٱ أشــارت بعــض الدراســات التــي تــم عرضهــا إلــى ضــرورة
مشــاركة المدرســة متمثلــة فــي أحــد العامليــن فيهــا
ومنهــا دراســة ك ًال مــن (أبــو رمــان  ،2000،التويجــري ،2007،
الكعبي  ، 2007عاشــور  ، 2010 ،وعاشــور  ،2011عبد الحســن
 ،2011 ،الجعيــدي .)2012
ٱ أشــارت بعــض الدراســات إلــى واقــع التعــاون بين األســرة
والمدرســة وجــاءت معظــم النتائــج إلــى ضــرورة التعــاون
بينهــم وتقديــم مقتــرح لتفعليهــا كدراســة ك ًال مــن ( أبــو
رمــان  ، 2000،الوكيــل  ،2012 ،عبــد الفتــاح .)2013 ،
ٱ تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة
المتعلقــة بمجــال الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة
كدراســة ك ًال مــن (أبــو رمــان ،Sheldon،2004،2000،
التويجــري  ، 2007،الكعبــي  ،2007عــوض  ،2012 ،الوكيــل ،
 ،2012عبــد الفتــاح  ، )2013 ،والتــي أشــارت إلــى ضــرورة تفعيــل
الشــراكة المجتمعيــة وأضحــت المعوقــات التــي تواجههــا
عمليــة الشــراكة وكيفيــة التغلــب عليهــا والبعــض منهــا
قــدم تصــور مقتــرح لتفيعــل هــذه الشــراكة وأهــم مــا يميــز
البحــث الحالــي أنــه يركــز علــى :
 .1الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة وكيفيــة تفعيلهــا
بيــن كل مــن الطرفييــن وذلــك لتطويــر وتحســين العمليــة

318

التربويــة والتعليميــة ،ورفــع جــودة المنتــج التعلمــي بمــا
يتــاءم مــع ســوق العمــل وذلــك تحقيقــا لهــدف والتزامــات
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ( )2030مــن خــال
دراســة التفســير االجتماعــي والتربــوي لمفهــوم الشــراكة
( األهميــة؛ واألهــداف؛ والمجــاالت) ،ودراســة متطلبــات
الشــراكة المجتمعيــة وكيفيــة تفعليهــا ،والتعــرف علــى
مضمــون فكــرة التكامــل بيــن مؤسســات التربيــة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (.)2030
 .2تقــدم تصــور مقتــرح لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن
األســرة والمدرســة تحقيقــً لرؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك
مــن خــال طــرح برنامــج بعنــوان (شــارك) يهــدف إلــى
تفعيــل الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة والعمــل علــى
تحســينها وتطويرهــا.
ثالثًا :اإلطار النظري للبحث:
أو ًال :التفســير االجتماعــي والتربــوي لمفهــوم الشــراكة (
األهميــة ؛ واألهــداف ؛ والمجــاالت):
( )1مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة :لقــد ظهــر مفهــوم
الشــراكة فــي أواســط الثمانينيــات بنــاء علــى تزايــد الوعــي
المجتمعــي وتنامــي ظاهــرة تأســيس جمعيــات المجتمــع
المدنــي ،وتعتبــر الشــراكة المجتمعيــة إحــدى الــرؤى التــي
تســتجيب لتحديــات االنفجــار المعرفــي الرقمــي ،وتعمــل
علــى اســتغالل التطــور المذهــل لطاقــات تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت فــي خدمــة نظــام التعليــم كعنصــر
أساســي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة  ،وبنــاء القــدرة
التنافســية فــي منــاخ العولمــة ،وهــي صياغــة جديــدة للعالقــة
بيــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع األخــرى ،وتتكامــل
مــن خاللهــا مســؤولية الدولــة مــع أوليــاء األمــور عــن التعليم
(الوكيــل.)39 :2012 ،
ويمكــن تصنيــف المفاهيــم والتعريفــات للشــراكة
المجتمعيــة وفقــً لمــا يلــي :
 .1النظــرة التربويــة والتعليميــة للشــراكة :يعرفهــا (محمــود
 )176 : 2005،بأنهــا « تعنــي انفتــاح المؤسســة التربويــة
وخروجهــا مــن إطــار أهدافهــا ومشــروعاتها الخاصــة
والضيقــة ،ودخولهــا فــي مشــروعات أو أهــداف مشــتركة
مــع أطــراف أخــري و تربطهــا بهــا عالقــة نديــة وتكافــؤ،

وبالتالــي يصبــح المشــروع الواحــد مشــروعا تربويــً
لمؤسســتين أو أكثــر .وعرفتهــا (ســالم )93 :2006،بأنهــا
«األنشــطة التعليميــة التــي تســتهدف تحســين جــودة
التعليــم ،والتــي تنفــذ مــن خــال شــراكة فاعلــة وإيجابيــة
مــن المجتمــع ومؤسســاته لتضمــن اســتمرارية هــذه
األنشــطة ،وتضافــر الجهــود األهليــة مــع الحكوميــة لتقديــم
مســاهمات عينيــة إلحــداث تحســين فــي جــودة العمليــة
التعليميــة « .وعرفتهــا (كوجــك وآخــرون)117-115 :2009 ،
بأنهــا «هــي الحالــة التــي يجــب أن يكــون عليهــا الشــريك
الــذي يســاهم فــي نفــس النشــاط أو هــي مصالــح مشــتركة
أو عالقــات تعاقديــة قائمــة علــى اتفاقيات متبادلة اســتجابة
لألولويــات المتعلقــة بالتنميــة مــع تحقيــق مبــادئ الشــفافية
والمحاســبية و التنســيق مــع جميــع المشــاركين فــي
عمليــات التنميــة بمعنــى أن الشــراكة تعتمــد أكثــر علــى
نظــام التعاقــد الرســمي أو شــبه الرســمي ،حيــث تتحــدد فيه
مســئوليات كل شــريك ويحاســب علــى هــذه المســئولية
أمــام الشــريك اآلخــر وأشــارت أيضــً إلــى وجــود ثــاث
خطــوات أساســية للمشــاركة المجتمعيــة فــي التعليــم
وهــي:
الخطــوة األولــى :الوعــي  :وتشــير إلــى درجــة وعــي الفــرد
بمكانتــه فــي المجتمــع ودوره فــي تطويــر التعليــم.
الخطــوة الثانيــة  :الوجــدان  :وتعنــي كلمــا ازداد وعــي
الفــرد بمســئولياته نحــو التعليــم ارتفــع مســتوى انفعالــه
ودافعتيــه.
الخطــوة الثالثــة  :النــزوع أو الحركــة  :وتعنــي الممارســة
الفعليــة لســلوك الفــرد فــي المشــاركة فــي خدمــة التعليــم.
 .2النظــرة النفســية واالجتماعيــة للشــراكة :عرفهــا
(محمــد )103 :2006 ،بأنهــا «رغبــة واســتعداد أفــراد وهيئــات
المجتمــع المدنــي فــي المشــاركة الفعالــة فــي جهــود
تحســين التعليــم ،وزيــادة فاعليــة المدرســة فــي تحقيــق
وظيفتهــا التربويــة « .واتفــق ك ًال مــن (العجمــي،2000،
إبراهيــم  )2004،بأنهــا «عمليــة التفاهــم والتعــاون وتقديــم
المشــاورات وتبــادل اآلراء والمقترحــات المتعلقــة بالعملية
التعليميــة مــا بيــن العامليــن فــي المدرســة وأفــراد المجتمــع
المحلــي بمؤسســاته المختلفــة ،وكذلــك تبــادل الخبــرات
والزيــارات وتقديــم الدعــم الــذي تحتاجه المدرســة لتحقيق

رســالتها ،كونهــا مؤسســة تربويــة اجتماعيــة تســعى
إلعــداد الجيــل المؤهــل والمــدرب لخدمــة المجتمــع الــذي
تربى فيه « .وعرفها (الشرعي )6 :2007 ،بأنها «إعطاء دور
وفــرص حقيقــة ألعضــاء المجتمــع ممثـ ًا فــي أوليــاء األمــور،
واألســر ،ومجالــس اآلبــاء ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن
أجــل تحســين جــودة التعليــم» .وعرفهــا (العجمــي :2007
 )91بأنهــا « كل مــا يقــوم بــه أعـــضاء المجتمــع مــن أنشــطة
لخدمــة العمليــة التعليميــة وقــد يكــون هــؤالء األعـــضاء
أفـــراد ،أو جماعــات ،أو مؤسســات ،وتعتمــد ســلوكياتهم
علــى التطوعيــة وااللتــزام – وليــس الجبـــر واإللــزام -
والوعــي والنــزوع والوجــدان والشــفافية ،وقــد تكــون هــذه
األنشــطة نظريــة أو عمليــة تمــارس بطــرق مباشــرة أو غيــر
مباشــرة “ .
 .3النظــرة المؤسســية للشــراكة :عرفهــا
( )Perry،2006:13أنهــا شــكل مــن أشــكال المســاعي،
والتنظيمــات التعاونيــة ،مــا بيــن المدرســة ،واألســرة،
والمجتمــع المحلــي؛ لالســتفادة مــن المصــادر المتوفــرة
فــي كل مــن البيئــات الثــاث ،مــن أجــل تحقيــق أهــداف
مشــتركة ،وتعزيــز نتائــج عمليــة التعلــم والتحصيــل
الدراســي الخــاص بالطــاب ،وإصــاح العمليــة التعليميــة.
وتعرفهــا (وزارة التربيــة والتعليــم )7 :2008 ،بأنهــا «هــي
رغبــة المجتمــع واســتعداده للمشــاركة الفعالــة فــي
جهــود تحســين التعليــم وزيــادة فاعليــة المدرســة فــي
تحقيــق وظيفتهــا التربويــة وزيــادة اهتمــام المجتمــع
المحلــى نحــو ملكيــة العمليــة التعليميــة والمســاهمة فيهــا.
فالمشــاركة المجتمعيــة هــي العمليــة التــي مــن خاللهــا
تتــاح الفرصــة ألكبــر عــدد مــن أوليــاء األمــور ومؤسســات
المجتمــع ليســاهموا بالفكــر ،والمشــورة ،والمــوارد الماديــة
والبشــرية مــن أجــل تطويــر العمليــة التعليميــة .وهــي أيضــً
تلــك الجهــود التطوعيــة التــي يقــوم بهــا األفــراد بجميــع
فئاتهــم وكذلــك تخطيــط مؤسســات المجتمــع المدنــي
علــى أســاس الشــعور بالمســئولية االجتماعيــة فــي
عمليــات التخطيــط ،واتخــاذ القــرار ،والتنفيــذ ،والتقييــم
لعناصــر العمليــة التعليميــة « .
يعرفهــا ميــدل وود ( )Middle Wood ،2009إنهــا
«عالقــة عمــل تحددهــا أهــداف مشــتركة واحتــرام
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متبــادل ومقــدرة علــى التفــاوض ،بيــن األطــراف الداخلــة
فــي الشــراكة ،كمــا تتضمــن عالقــة العمــل تلــك تبــادل
المعلومــات والمســئوليات والمهــارات والمشــاركة فــي
اتخــاذ القــرارات باإلضافــة إلــى المســاءلة والمحاســبة «.
وأشــار(صندوق تطويــر وإقــراض البلديــات )9 :2009 ،أن
الشــراكة تعنــي اتفــاق بيــن عــدد مــن األطــراف لتحقيــق
هــدف أو أهــداف مشــتركة بواســطة إنجــاز عــدد مــن
األعمــال المشــتركة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح
الخاصــة لــكل شــريك .وهــذا العمــل الجماعــي المشــترك
يتــم علــى أســاس تعاقــد بيــن األطــراف المشــاركة وإن
اختلفــت دوافعهــم ومصالحهــم ،بمعنــى آخــر الشــراكة
هــي التعــاون مــع أطــراف أخــرى لتحقيــق هــدف أو أهــداف
ال نســتطيع تحقيقيهــا بمفردنــً مطلقــً أو ال نســتطيع
الوصــول إلــى النتائــج المرجــوة منهــا بالعمــل المنفــرد .
ويعرفهــا (عاشــور )84 :2010،بأنهــا تشــير إلــى تعــاون مــا
بيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي بمؤسســاته المختلفــة
مــن خــال تبــادل الخبــرات والزيــارات وتقديــم الدعــم
الــذي تحتاجــه المدرســة لتحقيــق رســالتها .وعرفهــا
(القريشــي )8 :2011،بأنهــا »مجموعــة الممارســات
والخدمــات التــي يقدمهــا المجتمــع المحلــي المحيــط
بالمدرســة مثــل األســر والجامعــات والقطــاع الخــاص مــن
أمــوال نقديــة أو عينيــة ،أو المشــاركة بالجهــود البدنيــة أو
األفــكار أو االستشــارات مــن أجــل تطويــر أداء المــدارس
الثانويــة« .وعرفتهــا (عــوض )482 :2012 ،بأنهــا »إعطــاء
دور وفــرص حقيقــة ألوليــاء األمــور للقيــام بــدور فاعــل مــن
أجــل تحســين جــودة التعليــم«.
وفــي ضــوء مــا ســبق عرضــه يمكــن القــول بأنــه رغــم
اختــاف النظــرة لمفهــوم الشــراكة المجتمعيــة إال أنهــا
جمعيــا اتفقــت علــى أنهــا« :ذلــك التعــاون المشــترك
بيــن المدرســة وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
والمبنــي علــى رغبــة واســتعداد األطــراف المشــاركة فــي
العمليــة التربويــة والتعليميــة مــن خــال التنســيق بينهــم
مــن أجــل القيــام بمجموعــة مــن األنشــطة التــي تهــدف
إلــى تحقيــق أهــداف معينــة محــددة المعالــم بيــن تلــك
المؤسســات مــن أجــل العمــل ســويا للوصــول إلــى النتائــج
المرجــوة مــن إقامــة تلــك العالقــة «.
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وتعــرف الشــراكة المجتمعيــة بأنهــا «هــى العمليــة
التــى مــن خاللهــا تتــاح الفرصــة ألكبــر عــدد مــن األهالــى
ليســاهموا فــى مختلــف األنشــطة والفعاليــات التــي تســاعد
المدرســة والقائمــون علــى إدارتهــا والمعلمين والطلبـــة فـــي
أي أنشـــطة تربويــة وتعليميــة ،وهــى الجهــود التطوعيــة التى
يقــوم بهــا األفــراد بجميــع فئاتهــم ومؤسســات المجتمــع
المدنــى فــى مجــال التخطيــط والتقييــم لعناصــر العمليــة
التعليميــة ،وذلــك لبنــاء جســور مــن العالقــات والثقافــات
والمفاهيــم المشــتركة والتبادليــة والتــي تهتــم باالرتقــاء
والنهــوض بالتعليــم وتحســين مخرجاتــه بمــا يتناســب
مــع متطلبــات ســوق العمــل ،بحيــث تتكامــــل وتتواصــل
الجهــود المبذولــــة مــن الطرفيــن فــي هــذا الصـــــدد فــي إطــــار
مــن التفاهــم والتواصــــــل والتعــاون المستمــــر بمــا يحقــق
األهـــــداف التربويــة والنفسيـــــة المنشـــــودة وذلــك تحقيقــً
لمــا جــاء فــي التزامــات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( )2030والوصــول إلــى هدفنــا وهــو إشــراك ( )%80مــن
األســر فــي األنشــطة المدرســية بحلــول عــام (1442ه-
 2020م ) بــإذن اهلل
( )2أهميــة الشــراكة المجتمعيــة فــي التعليــم :تعتبــر
العالقــة الجيــدة بيــن األســرة والمدرســة مــن أهــم العوامــل
التــي تســاعد علــى نمــو شــخصية الطالــب وأيضــً تقدمــه
الدراســي وتحســن مــن إنجــازه العلمــي ،ولذلــك تعتبــر
شــراكة أوليــاء األمــور وتواصلهــم مــع المدرســة أمــر
ضــروري إلنجــاح العمليــة التربويــة والتعليميــة ،وقــد أشــارت
دراســة ( )Suzan،1993،p13إلــى أهميــة الشــراكة
بيــن األســرة والمدرســة ودورهــا فــي تحقيــق األهــداف
المرتبطــة بتحســين المســتوي العلمــي للطــاب ،وقــد
أظهــرت الدراســة أن هنــاك عالقــة إيجابيــة لــدي كل مــن
المدرســة واألســرة بوضــع عقــد شــراكة إيجابيــة بينهمــا
تحــدد حقــوق وواجبــات كل منهمــا فــي تربيــة األوالد،
وممــا يؤكــد أهميــة وجــود نــوع مــن الشــراكة بيــن األســرة
والمدرســة ،وأن اللوائــح فــي بعــض الــدول قــد نصــت علــى
هــذه الشــراكة ،فقــد أعلــن (الكونجــرس األمريكــي) أنــه
مــن حــق اآلبــاء االتصــال بالمدرســة ،وأن لهــم الحــق فــي
مراجعــة انجــازات أطفالهــم المدرســية ،وقــد تــم توزيــع
بطاقــات توضــح حقــوق اآلبــاء ،واشــتراكهم مــع المدرســة

(.)Happy Fernands،1998، p. 20
ويــرى (العزيــزي )88 -87 :٢٠٠٦ ،أن أهميــة المشــاركة
المجتمعيــة فــي التعليــم راجــع إلــى:
أن قضيــة التربيــة والتعليــم عامــة تشــغل كل النــاس
وتمــس حياتهــم وحيـــاة أبنـــائهم األمــر الــذي يتطلــب
ضــرورة مشــاركة أوليــاء األمــور فــي قضايــا وسياســات
تعلـــيم وتربيــة أبنائهــم.
أن للتربيــة جوانــب متعــددة سياســية واقتصاديــة
واجتماعيــة وثقافيــة ،ولذلــك فهــي تحتــاج إلــى اجتمــاع
ومشــاركة جملــة مــن المهتميــن لهــذه الجوانــب لمعالجــة
ومواجهـــة قضاياهــا .
أن الجهــود التــي تبذلهــا كثيــر مــن المجتمعــات حاليــً
ألغــراض التنميــة االقتـــصادية ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة
يتطلــب أنشــطة تربويــة ال يمكــن أن يتحمــل المعلمــون
وحـــدهم كل أعبائهــا.
االرتفــاع المتزايــد والمســتمر فــي كلفــة التعليــم خاصــة
مــع غلبــة القيــم الديمقراطيـــة ،ومبــادئ الرفاهيــة ،والعدالــة
االجتماعيــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مـــن زيـــادة اقتنـــاع
النــاس بأهميــة التعليــم ،ورغبتهــم فيــه وإقبالهــم عليــه .
االهتمــام المتزايــد فــي معظــم دول العالــم بعوامــل الجــودة
فــي التعليــم ،والتــي عــادة مـــا تزيــد مــن كلفــة التعليــم.
فلقــد أشـــار (حـــسين )263 :2007،إلــى أن المشــاركة
المجتمعيــة فــي التعليــم تســهم فــي توفيــر الوقــت،
والجهـــد ،والمــوارد علــى المــدى الطويــل ،وتــؤدي إلــى
تفعيــل العالقــات بيــن المجتمـــع المدرســى والمجتمــع
الخارجــي ،وتتحــول المــدارس لخدمــة المجتمــع والمجتمــع
لخدمـــة المـــدارس ،وبذلــك فــإن المشــاركة المجتمعيــة
هــي أســاس النجــاح لكافــة فعاليــات العمليـــة اإلداريــة
والتنظيميــة ،واألكاديميــة للمدرســة  .و ُيرجــع (صنــدوق
تطويــر وإقــراض البلديــات )8 :2009 ،أهميــة الشــراكة
المجتمعيــة إلــى أنهــا تعــزز اســتمرار العالقــة المنظمــة بيــن
البيئــة المحليــة وكافــة أفــراد المجتمــع وفعاليــات وربــط
البرامــج والخدمــات بالقضايــا الحياتيــة واليوميــة للمجتمــع
المحلــي وفــي الوقــت ذاتــه تعكــس هــذه العمليــة رغبــة
أفــراد المجتمــع واســتعداداتهم لالندمــاج والمســاهمة

الفعالــة فــي تحســين المجتمــع وتطويــره .باإلضافــة إلــى أن
عمليــة المشــاركة قــد تأتــي بمبــادرة مــن البيئــات المحليــة
أو متخــذي القــرار وقــد تأتــي أيضــا نتيجــة لنمــو الوعــي لــدى
أفــراد المجتمــع .كمــا أوضــح (القريشــي )28 :2011 ،أن
المدرســة هــي أداة المجتمــع فــي تنشــئة األبنــاء بمــا يتــواءم
مــع قيمــه واحتياجاتـــه ،كمـــا أنهــا التنظيــم الــذي يعمــل
علــى إعــداد الطــاب لمواجهــة احتياجاتهــم مــن جهــة،
ومتطلبـــات المجتمــع مــن جهــة أخــرى ،غيــر أن المدرســة
ال يمكــن أن تقــوم بوظيفتهــا وتحقــق أهدافهــا بكفــاءة
إال إذا توافــرت لهــا المشــاركة الفعالــة مــن المجتمــع الــذي
وجــدت فيــه ومــن أجلـــه ،و ُتشــكل المشــاركة المجتمعيــة
مدخــ ًا هامــً لتطويــر أداء المدرســة.
وتشــير (وزارة التربيــة والتعليــم )79 :2012 ،إلــى أن
المشــاركة المجتمعيــة فــي العمليــة التعليميــة تــؤدى إلــى:
ٱ تحمــل المجتمــع وأوليــاء األمــور مســئولية مســاندة
المدرســة لتحســين جــودة المنتــج التعليمــي ،وتســاعده
تفهــم المشــاكل والمعوقــات التــي تعانــى منهــا
علــى ُ
المدرســة والعمــل علــى وضــع أنســب الحلــول لهــا حتــى
تــؤدى المدرســة رســالتها علــى الوجــه األكمــل.
ٱ تفهــم المجتمــع وأوليــاء األمــور للنجاحــات واإلنجــازات
التــي تحققهــا المدرســة والمســاعدة علــى فتــح مياديــن
جديــدة للتعــاون بينهــم  ،وتوفيــر الدعــم المــادي والمعنــوي
لتلبيــة احتياجــات المدرســة ممــا يســاعد علــى إنجــاح
العمليــة التعليميــة.
ٱ القيــام بــدور رائــد تجــاه معالجــة القضايــا المتعلقــة
بجــودة العمليــة التعليميــة ،وخاصــة مــن خــال الهيئــات
غيــر الحكوميــة والتــى تتمتــع بقــدر مــن المرونــة وحريــة
الحركــة ،وزيــادة أوجــه التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف
األطــراف المعنيــة بالعمليــة التعليميــة ،وذلــك للعمــل علــى
انخفــاض معــدل تســرب التالميــذ .
وتــرى (عــوض )484 :2012 ،إن شــراكة ودور األســرة
فــي العمليــة التعليميــة عامــل مهــم وأساســي فــي حيــاة
الطالــب ،لكــي تنمــو شــخصيته فــي تكامــل وتوافــق
واتســاق ولكــي تســير المدرســة واألســرة علــى منهــج
متكامــل يســمح للطالــب باالنســجام والنمــو الســليم،
فالعالقــة بيــن األســرة والمدرســة مــن أهــم العناصــر التــي
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تؤثــر مباشــرة علــى الطالــب ومــدى إنجــازه وتحصيلــه.
فالشــراكة المجتمعيــة إحــدى األدوات التــي يمكــن مــن
خاللهــا النهــوض بالمجتمــع واالرتقــاء بــه ،والعمــل علــى
تحســين مســتوى حيــاة المواطنيــن اجتماعيــا واقتصاديــا
مــن خــال إســهام أبنــاء المجتمــع تطوعــا فــي جهــود
التنميــة ســواء بالــرأي أو بالعمــل أو بالتمويــل ،وحــث
اآلخريــن علــى المشــاركة ،وعــدم وضــع العراقيــل أمــام
الجهــود المبذولــة مــن جانــب قيــادات المجتمــع وغيــر
ذلــك مــن األمــور التــي تــؤدى إلــى تنميــة المجتمــع وتحقيــق
أهدافــه .لذلــك ترجــع أهميــة المشــاركة المجتمعيــة إلــى
اآلتــي:
ٱ تســاهم المشــاركة المجتمعيــة مســاهمة إيجابيــة فــي
إنجــاح البرامــج التعليميــة واالجتماعيــة ،وإشــباع الحاجــات
المختلفــة للمتعلميــن.
ٱ تحقــق التعــاون والتكامــل بيــن الوحــدات المختلفــة ومــن
أهمهــا األســرة والمدرســة.
ٱ توفــر إحســاس قــوى باالنتمــاء الوطنــي مــن خــال
المســاهمة فــي العديــد مــن الفعاليــات التــي تشــجع علــى
االنتمــاء.
ٱ تســاعد علــى تحقيــق أهــداف التعليــم المختلفــة ومنهــا
(تحســين المخرجــات التعليميــة  -اشــباع متطلبــات
ســوق العمــل).
ٱ تحقــق الجــودة فــي األداء ،وتنميــة روح العطــاء وحــب
العمــل التطوعــي لــدى األفــراد والشــعور باالنتمــاء وحــب
الوطــن والعمــل علــى رفعتــه.
( )3أهــداف الشــراكة المجتمعيــة فــى التعليــم :تعتبــر
الشــراكة المجتمعيــة ضــرورة ملحــة البــد مــن تحويلهــا
إلــى واقــع ،وليســت شــعارًا تربويــً وال شــعارًا مجتمعيــً،
ولقــد أصبحــت الشــراكة المجتمعيــة فــي األوانــه األخيــرة
ضــرورة قصــوى ألنــه ال يمكــن أن يتحقــق التعليــم الفعــال
والمنشــود فــى ظــل المــوارد الحاليــة أو المــوارد الحكوميــة
إال بمشــاركة مجتمعيــة حقيقــة.
وأشــار (جوهــر )308 :٢٠١٠،إلــى أن أبــرز أهــداف المشــاركة
المجتمعيـــة فـــي التعليــم تتمثــل فــي اآلتــي :
 .1تعليــم التالميــذ ليصبحــوا قــوة منتجــة فــي المجتمــع
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مــن خــال تفهمــه للمشــاكل التــي يعانــي منهــا التعليــم
والعمــل علــى حلهــا.
 .2تحمــل مســؤولية مســاعدة المعلميــن علــى تحســين
جــودة المنتــج التعليمــي بمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق
العمــل ،ومســاعدة المدرســة علــى واجبهــا فــي مجــال
خدمــة المجتمــع ،والعمــل علــى توفيــر الدعــم المــادي
للمــدارس فــي صــوره المختلفــة.
وأشــار (القريشــي )36 :2011 ،إلــى أن أهــداف المشــاركة
المجتمعيــة نابعــة مــن أهــداف التربيــة العامــة ألي مجتمــع
وهــي:
 .1األهــداف الدينيــة :وتركــز علــى فهــم الطالــب لعقيدتــه
فهمــً ســليمًا ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن غــرس القيــم
والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا المجتمــع.
 .2األهــداف الثقافيــة والتربويــة :وتهتــم بتزويــد الطالــب
بالمعلومــات والخبــرات المناســبة لقدراتـــه ،وخـــصائص
نمــوه ،كمــا تعــود علــى التعلــم بطريقــة علميــة وســليمة
مــن خــال التأمــل ،والتفكيـــر ،واالبتــكار.
 .3األهــداف االجتماعيــة :وتركــز علــى تكيــف الطالــب
مــع مجتمعــه مــن خــال فهمــه لــدوره نحـــو أســـرته ،وأفــراد
مجتمعــه ،ومــا يلــزم ذلــك مــن إقامــة العالقــات والتعــاون،
ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق وواجبــات.
 .4األهــداف االقتصاديــة :وتركــز علــى توفيــر الدعــم المالــي
للمدرســة ،وغــرس قيمـــة العمـــل ،وحبــه ،واحترامــه لــدى
الطالــب ،وربــط المخرجــات التعليميــة بســوق العمــل.
وأشــار(الوكيل)46 :2012 ،إلــى أن التفاعــل اإليجابــي بيــن
المدرســة والمجتمــع بمؤسســاته وأعضائــه مــن شــأنه أن
يحقــق األهــداف التاليــة:
ٱ تكويــن الشــخصية المتكاملــة للتلميــذ مــن جميــع
جوانبهــا العقليــة والوجدانيــة والمهاريــة ،وحــل
مشــكالتهم .
ٱ إعــداد مواطنيــن صالحيــن لديهــم وعــي بواجباتهــم
وحقوقهــم نحــو مجتمعهــم.
ٱ تنميــة قيمــة المشــاركة االجتماعيــة والمســؤولية
واالنتمــاء للوطــن ،واالتجــاه اإليجابــي نحــو المدرســة
والتعليــم.

ٱ تحســين جــودة المنتــج التعليمــي مــا يتفــق مــع معاييــر
الجــودة الشــاملة والمعاييــر القوميــة للتعليــم.
ٱ تبــادل األفــكار والخبــرات بيــن المجتمــع والمدرســة
لتحقيــق التطــور والتنميــة لــكل منهمــا.
ٱ زيــادة معــدالت األداء للتالميــذ الموهوبيــن وذوي الحاجات
الخاصة.
ويمكــن تلخيــص أهــداف الشــراكة المجتمعيــة فــي
ضــوء أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030
كمــا يلــي:
 .1األهــداف التعليميــة والتربويــة :ويتحقــق ذلــك
الهــدف مــن خــال نشــر الوعــى بأهميــة الشــراكة
المجتمعيــة والعمــل التطوعــى بيــن العامليــن ومجلــس
األمنــاء وأوليــاء األمــور والمجتمــع المحلــى فــي صنــع القــرار
التربــوى ،وإســهامهم بشــكل فعــال فــي دعــم األنشــطة
التربويــة والمدرســية والعمــل علــى تنفيذهــا مــن أجــل
تنميــة شــخصية المتعلميــن عــن طريــق إقامــة النــدوات
والمحاضــرات والمؤتمــرات فــى شــتى المجــاالت الثقافيــة
الدينيــة والعلميــة والصحيــة واالجتماعيــة ،والعمــل أيضــً
علــى إصــاح وتطويــر التعليــم بصفــة عامــة ويشــمل
تطويــر مدخــات التعليــم ( المعلميــن– المناهــج – إدخــال
التكنولوجيــا– تطويــر إدارة التعليــم– تطويــر تشــريعات
التعليــم) .ممــا يســاعد ذلــك فــي تحقيــق أهــم أهــداف رؤيــة
المملكــة  ،2030وهــو إلــى العمــل علــى إشــراك أوليــاء األمور
فــي العمليــة التعليميــة ،ومســاعدتهم فــي بنــاء شــخصيات
أطفالهــم ومواهبهــم حتــى يكونــوا عناصــر فاعلــة فــي بنــاء
مجتمعهــم ،وتشــجيع األســر علــى تبنــي ثقافــة التخطيــط
بمــا يتناســب مــع اإلمكانــات المتاحــة لهــا ممــا يمكنهــا مــن
توفيــر احتياجــات أبنائهــا والعنايــة بهــم علــى أكمــل وجــه.
 .2األهــداف الثقافيــة والدينيــة :تتمثــل فــي توضيــح أهميــة
التعــاون والشــراكة والعمــل التطوعــي الــذي يعمــل علــى
تنميــة الــوازع الدينــي إلــى جانــب الحــس اإليمانــي والشــعور
باآلخريــن والتفاعــل معهــم مــن خــال االنخــراط فــي
فعاليــات العمــل التطوعــي ومســاعدة اآلخريــن والتعــاون
معهــم .ممــا يســاعد ذلــك علــى تحقيــق هــدف رؤيــة
المملكــة  ،2030والــذي يشــير إلــى أن أفــراد المجتمــع
يعيشــون وفــق المبــادئ اإلســامية ومنهــج الوســطية

واالعتــدال ،معتزّيــن بهويتهــم الوطنيــة وفخوريــن بإرثهــم
الثقافــي العريــق فــي بيئــة إيجابيــة وجاذبــة.
 .3األهــداف النفســية واالجتماعيــة :وتهتــم بتحقيــق
التكيــف النفســي واالجتماعــي للطــاب مــن خــال
العالقــات التعاونيــة القائمــة بيــن األســرة والمدرســة والتــي
تســعي للتعــرف عــل مشــكالتهم وحلهــا ممــا ينعكــس
إيجابيــً علــى مســتوياتهم التعليميــة ،ممــا يســاعد ذلــك
علــى تحقيــق هــدف رؤيــة المملكــة  ،2030وهــو تعزيــز
مبــادئ الرعايــة االجتماعيــة وتطويرهــا لبنــاء مجتمــع قــوي
ومنتــج وتعزيــز دور األســرة وقيامهــا بمســؤولياتها ،وتوفيــر
التعليــم القــادر علــى بنــاء الشــخصية ،وإرســاء منظومــة
ّ
ممكنــة.
اجتماعيــة وصحيــة
 .4األهــداف االقتصاديــة :وتعنــي تعبئــة مــوارد المجتمــع
المحلــى لخدمــة المؤسســة التعليميــة مــن خالل اســتخدام
المدرســة للمــوارد المتاحــة فــى المجتمــع المحلــى لتنفيــذ
برامجهــا التربويــة وتقديمــه للمجتمــع المحلــى والشــركات
ورجــال األعمــال للدعــم المــادى للمؤسســة وتحســين
نوعيــة الخريجيــن حتــى تتناســب مــع متغيــرات العصــر،
وذلــك تحقيقــا ألهــداف رؤيــة المملكــة  2030والتــي أكــدت
علــى ضــرورة التطــوع وأهميتــه وزيــادة عــدد أوليــاء األمــور
المشــاركين فــي العمليــة التعليميــة وربــط التعليــم بســوق
العمــل والمجتمــع.
 .5األهــداف الشــخصية :تســاعد الشــراكة المجتمعيــة
فــي بنــاء شــخصية الطالــب ،وتنميتــه ثقتــه بنفســه وتقويــة
ثقــة أوليــاء األمــور بأنفســهم مــن خــال التعــاون مــع
اآلخريــن ،كمــا يســاعدهم علــى تحســين مســتوي
أبنائهــم .ويتفــق هــذا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030
والتــي أكــدت علــى ترســيخ القيــم اإليجابيــة فــي شــخصيات
األبنــاء عــن طريــق تطويــر المنظومــة التعليميــة والتربويــة
بجميــع مكوناتهــا ،ممــا ّ
يمكــن المدرســة بالتعــاون مــع
األســرة مــن تقويــة نســيج المجتمــع ،مــن خــال إكســاب
الطالــب المعــارف والمهــارات والســلوكيات الحميــدة
ليكــون ذا شــخصية مســتقلة تتصــف بــروح المبــادرة
والمثابــرة والقيــادة ،ولديهــا القــدر الكافــي مــن الوعــي
الذاتــي واالجتماعــي والثقافــي مــن خــال مشــاركتهم فــي
مجموعــة كبيــرة مــن األنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة
والتطوعيــة...
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ثانيًا  :متطلبات الشراكة المجتمعية  :األسرة نموذجًا:
( )1مجــاالت الشــراكة المجتمعيــة فــي التعليــم :يتفــق
ك ًال مــن (حامــد  ،255 -252 :٢٠٠٩،ووزارة التربيــة التعليــم،
 )86 :2012أن مجــاالت مشــاركة المجتمــع فــي العمليــة
التعليميــة تتمثـــل فــي:
 .1المشــاركة فــي التخطيــط :يشــمل التخطيــط عــادة
تحديــد االحتياجــات ،وصياغــة األهــداف ،واختيــار الطــرق
والوســائل لتحقيــق هــذه األهــداف ،حيــث إن المجتمــع
المحلــى معنــى بصــورة مباشــرة باالحتياجــات التعليميــة
علــى المســتوى المحلــى كتشــييد مــدارس أو غــرف صفيــة
أو توفيــر أجهــزة ووســائل تعليميــة لمــدارس المنطقــة
ويدفعهــم للمشــاركة فــى صياغــة القــرارات التربويــة أو
علــى أســاس تقديــم اقتراحــات بنــاءة ،وتأخــذ المشــاركة
فــي التخطيــط أشــكا ًال متعــددة منهــا :
أ .مشــاركة مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي المشــاريع التــي
تديرهــا الــوزارة .
ب .المشــاركة فــي اللجــان التربويــة المحليــة ،وتقديــم
المقترحــات البنــاءة .
ج .المشــاركة فــي مناقشــة الدراســات التــي لهــا عالقـــة
بالبنيـــة التحتيـــة للمـــدارس كالمواصــات فــي المناطــق
النائيــة ،والعمالــة ،والمـــدارس التـــي ســـتبنى فـــي
ا لمســتقبل .
 .2المشــاركة فــي اإلدارة :هــي أفضــل مشــاركة للمجتمــع
المحلــى عــن طريــق مجلــس األمنــاء الــذي يجــب أن ُيفعــل
ويشــارك فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بــإدارة المدرســة.
 .3المشــاركة فــي التمويــل :يمكــن تحقيــق مشــاركة
المجتمــع فــي التمويــل بأشــكال عديــدة:
أ .التمويــل المالــي المباشــر عــن طريــق فــرض الضرائــب
علــى الـــشركات المحليـــة والمواطنيــن لالســتفادة منها في
شــراء التجهيـــزات ،والوســـائل التعليمية ،وأدوات المختبر،
والكتــب المكتبيــة المدرســية ،وصيانــة المــدارس .
ب .المشــاركة عــن طريــق التبــرع ،كالتبــرع بـــأرض لبنـــاء
مدرســـة ،أو تأثيـــث المــدارس ،أو توفيــر المســتلزمات
المدرســية ،أو المشــاركة فــي العمــل اإلنـــشائي ،أو صيانــة
األجهــزة  ،أو المشــاركة التطوعيــة فــي برامــج محــو األمية.
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وتشــير (عاشــور )2011،أنــه ال يمكــن تطبيــق الشــراكة
التربويــة والتعليميــة بنــوع واحــد مــن أنــواع الشــراكة،
ويمكــن أن يدخــل هــذا المفهــوم بيــن مؤسســات تعليميــة
وإقليميــة ووطنيــة ،ومنظمــات دوليــة ،كاليونيســيف ،أو
منظمــة اليونســكو ،وهنــاك أنمــاط أخــري مــن الشــراكة،
تتــم بيــن المجــاالت التربويــة وغيــر التربويــة ،كاالجتماعيــة
والثقافيــة واالقتصاديــة ،إال أن مفهــوم الشــراكة فــي
المجــال التربــوي يأخــذ نمطيــن همــا:
أ .المجــال الــذي تهتــم بــه :وتتحــدد حســب الميــدان
الــذي تنــدرج ضمنــه الشــراكة فتكــون إحــدى الحــاالت
التاليــة أمــا:
 .1شــراكة اجتماعيــة :وهــي التــي تهتــم بالقضايــا
ا ال جتما عيــة .
 .2شــراكة اقتصاديــة :وهــي التــي تتــم بيــن المؤسســة
التعليميــة وبيــن المقــاوالت األخــرى علــى مختلــف
أصنافهــا.
 .3شــراكة ثقافيــة :وهــي التــي تضــم الميــدان الثقافــي ،
كإنتــاج المعامــل لتكــون مجــال واســع للتطبيقــات.
ب .أطــراف الشــراكة :يتحــدد هــذا النمــط ،حســب
خصوصيــة وطبيعــة األطــراف المتعاونــة فــي الشــراكة
وتنقســم إلــى قســمين:
أ .شــراكة داخليــة :والتــي تهتــم تتــم داخــل المؤسســة
الواحــدة ،ويكــون أطرافهــا متواجــدان فــي داخــل
المؤسســة.
ب .شــراكة خارجيــة :وهــذه تتــم داخــل المــدارس
والكليــات والمعاهــد العليــا ومراكــز البحــوث والتدريــب
فــي الجامعــات.
( )2أطــراف الشــراكة المجتمعيــة فــي التعليــم :يعتبــر
التعليــم قضيــة آمــن قومــي لــذا ينبغــي أن يتعاون فيهــا كافة
مؤسســات المجتمــع فــي تخطيطــه وتنفيــذه وتقويمــه،
وتضــم هــذه الفئــات (األســرة -المدرســة -المؤسســات
غيــر الحكوميــة -القطــاع الخــاص -المنظمــات المحليــة
والدوليــة) ولــكل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات
الســابقة لهــا دورهــا الهــام والبــارز فــي اإلســهام بتطويــر
العمليــة التعليميــة ورفــع جــودة المنتــج التعليمــي ،لــذا يجــب

إتاحــة الفرصــة لــكل مؤسســة للتعــاون وتقديــم الخدمــات
المناســبة .وباالســتفادة مــن (وزارة التربيــة والتعليــم :2012 ،
 )83يمكــن توضيــح خريطــة األطــراف المعنيــة بالشــراكة
المجتمــع كاآلتــي:
أطراف الشراكة المجتمعية في التعليم

شكل ( )1يوضح األطراف المعنية بالشراكة المجتمعية
الواضــح مــن األدبيــات والدراســات الســابقة التــي تناولــت
الشــراكة المجتمعيــة فــي التعليــم والتــي أشــارت إلـــى
أن أهــم أطرافهــا تتمثــل فــي وزارة التعليــم كوســـيط
رســمي للدولــة لتنفيــذ السياســة التعليميــة ،والقطــاع
الخــاص ومؤسســات المجتمــع المـــدني ،ورجــال األعمــال،
والمفكــرون ،وأوليــاء األمــور ،والجامعــات ،ومراكــز البحــث
العلمـــي ،والمؤسســات اإلعالميــة ،ومــن هــذا المنطلــق
ســوف تركــز الباحثــة علــى األســرة فقــط باعتبارهــا محــور
اهتمــام البحــث الحالــي:
■ الشــراكة بيــن األســرة و المدرســة وفائدتهــا فــي
العمليــة التعليميــة :يشــير (ســنهجي  )2006 ،إلــى أن األســرة
هــي المعنيــة بالتدخــل فــي الحيــاة المدرســية ،لمتابعــة
المســيرة التعليميــة ألوالدهــا ،وهــذا يتــم بطريقــة مباشــرة
ومنســجمة مــع المدرســة ،ويســاعد ذلــك فــي التغلــب
علــى الصعوبــات ،والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الالزمــة
للتغلــب عليها،كمــا تســاهم األســرة فــي مســاعدة الطالب
علــى اختيــار تخصصــه المناســب فــي ضــوء ميولــه وقدراتــه.
وتهــدف الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة إلــى إحــداث
تحــول نوعــي فــي دور كل مــن األســرة والمدرســة ،بحيــث

يتحــول دور األســرة مــن المشــاركة المحــدودة فــي عمليــة
التعليــم والتعلــم عــن طريــق متابعــة تحصيــل وتعلــم
أبنائهــم ،إلــى المشــاركة اإليجابيــة مــع هــذه العمليــة،
والمســاهمة فــي تحديــد أهدافهــا ومحتواهــا وأنشــطتها.
كمــا يشــير (عــوض )495 -494 :2012،إلــى حاجــة الــدول
العربيــة ألن يكــون للمجتمــع دور فاعــل فــي العمليــة
التربويــة ،واألخــذ ببعــض أســاليب التواصــل الموجــودة
فــي الــدول المتقدمــة بمــا يتناســب مــع إمكانياتنــا وواقــع
البيئــة التعليميــة .وأن تتحــول هــذه الشــراكة إلــى شــراكة
حقيقيــة وتصبــح مــن أهــم الشــراكات فــي حياتنــا ،ألنهــا
شــراكة تهتــم باســتثمار عقــول أبنائنــا ،فــإذا كانــت
الشــراكة فــي أي مشــروع فيكــون الســؤال عــن الربــح،
ولــذا فإنــه مــن المهــم أن تســأل األســرة عــن أطفالهــا.
ويرى(الزكــي )771-770 :2010،أن هنــاك مجموعــة مــن
الفوائــد التــي يجنيهــا ك ًال مــن الطالــب واألســرة والمدرســة
والمعلــم وهــي:
أ .الفوائــد التــي يجنيهــا الطــاب واألســرة مــن الشــراكة
المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة مــا يلــي :زيــادة
ك ًال مــن (التحصيــل األكاديمــي -معــدالت االنتظــام
فــي الــدوام -المهــارات والخبــرات والمعتقــدات-
اإلحســاس بالمواطنــة والمســاعدة فــي خدمــة
المجتمــع).
ب .مــن الفوائــد التــي تعــود علــى المدرســة والمعلــم مــن
الشــراكة المجتمعيــة مــع األســرة مــا يلــي :تعــزز
الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة مــن
جهــود اإلصــاح المدرســى ،والعمــل علــى نشــر ثقافــة
الحــوار داخــل البيئــة المدرســية ،وتوفيــر العديــد مــن
التســهيالت للمدرســة بمــا يســاعد علــى مشــاركة
أوليــاء األمــور فــي أمــور عديــدة منهــا التدريــب
مســاعدات ماليــة وإداريــة ،والعمــل علــى زيــادة كفــاءة
التدريــس وتطويــر المناهــج التعليميــة .
■ أنمــاط الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة وأســاليبها:
لقــد اتفقــت العديــد مــن الدراســات علــى عــدة أنمــاط
وأســاليب يمكــن بهــا تحقيــق الشــراكة بيــن األســرة
والمدرســة وعلــى ذلــك يمكــن تحديــد أبــرز أشــكال
التعــاون بينهــم كالتالــي:
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 .1مشــاركة أوليــاء األمــور فــى وضــع القــرار التربــوي بشــكل
فعــال مــن خــال المشــاركة فــى رســم رؤيــة ورســالة
المدرســة المســتقبلية ،ومســاعدة األبنــاء فــي أداء
الواجبــات المنزليــة ،ومشــاركتهم لألبنــاء فــي بعــض
األنشــطة المدرســية وتحديــد مــدى االســتفادة منهــا.
 .2إيجــاد طــرق ووســائل اتصــال فعالــة وجاذبــة ألوليــاء
األمــور للتواصــل مــع العامليــن بالمدرســة.
 .3عقــد المدرســة للعديــد مــن اللقــاءات المفتوحــة
والفعاليــات المختلفــة بيــن اآلبــاء والمعلميــن والطــاب.
 .4دعــوة أوليــاء األمــور للمشــاركة فــى األنشــطة
كمجالــس اآلبــاء والمعلميــن واالجتماعــات.
()3معوقــات الشــراكة بيــن األســرة والمدرسة:وتقســم
(عــوض )498 :2012،معوقــات الشــراكة بيــن األســرة
والمدرســة إلــى:
أ .معوقــات فرديــة :وهــي تلــك التــي تتصــل بطرفــي االتصــال
المرســل والمســتقبل ،ومثــال علــى ذلــك أن كثيــرًا مــن
أوليــاء األمــور يحجمــون عــن زيــارة المدرســة لكــون
المعلــم مثــا ال يبــدي أي نــوع مــن التقديــر واالحتــرام للزائــر،
فيــرى أن دوره ينحصــر فــي إتبــاع إرشــادات المعلــم فقــط
ودور المعلــم هــو تقديــم النصــح واإلرشــاد.
ب .معوقــات تنظيميــه :فكثيــرا ال يتوافــر التنظيــم الكافــي
واالســتعداد للقــاءات الفرديــة أو الجماعيــة ،فقــد ال تتوفــر
قاعــات أو أماكــن مناســبة.
ج .معوقــات نفســية :وهــي أخطــر المعوقــات ،فــكل منــا
يقــاوم االعتــراف بأوجــه القصــور فــي شــخصيته وســلوكه،
وقــد تكــون هــذه المعوقــات ذاتيــة نابعــة من الفرد المرســل
أو المســتقبل أو تكــون ثنائيــة مــن التفاعــل بينهمــا.
يشــير (الوكيــل )63 :2012 ،إلــى أن الغــرب والشــرق علــى
حــد ســواء ،قــد تجاهلــوا ذلــك الــدور وأصبحــت المــدارس
هــي التــي تحمــل المســؤولية كاملــة ،فبــدأت المعوقــات
تبنــي شــيئًا فشــيئًا لتحــول دون قيــام الوالديــن بدورهــم
الفعــال والهــام مــع تلــك المؤسســات للمســاهمة فــي بنــاء
شــخصيات أبنائهــم مــن خــال الشــراكة فــي تربيتهــم
وتعليمهــم.
ويتفــق الجميــع -مــن الناحيــة النظريــة -علــى أن أنشــطة
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الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة لهــا العديــد مـــن الفوائـــد،
إال أن الواقــع العملــى كمــا تؤكــده العديــد مــن الدراســات
ـت
يشــير إلــى أن المشــاركة الوالديـــة فــي المـــدارس ليســ ُ
عـــلى المســـتوى المطلـــوب ،ســـواء فــي البيئـــة العربيــة أو
الغربيـــة ،ويعـــود ذلـك إلى عـدد مـــن المعوقـات والصـعوبات
التــي تمنــع اآلبــاء مـــن المشـــاركة ،وتعـــوق المربيــن عــن
الوصــول لآلبــاء والتواصــل معهــم ومـــن تلـــك المعوقـــات
والصـــعوبات التــي تحــد مــن الشـــراكة بيــن األســرة
والمدرســة التــي حددتهــا (ســـــواب )1995،مــا يلــي:
 .1التغيــرات الديموغرافيــة مثــل زيــادة عــدد األمهــات
العامــات الالتــي لهــن أطفــال فــي ســن المدرســة.
 .2قــد ال تســمح معاييــر المدرســة بالمشــاركة فــي ظــل
وجــود النمــوذج اإلداري الفــردي بالمدرســة.
 .3قلــة المــوارد لدعــم المشــاركة األبويــة ،فــا يجــد اآلبــاء
والمعلمــون الوقــت للمشــاركة إال مــن خــال األزمــات،
وأيضــً نقــص المــوارد الماليــة المتاحــة للمشــاركة فــي
األنشــطة عائقــً نفســيًا وعمليــً أمــام التواصــل الناجــح
والفعــال.
 .4نقــص المعلومــات حــول كيفيــة إقامــة عالقــات
الشــراكة الفعالــة ســواء بالنســبة لآلبــاء الذيــن تنقصهــم
تلــك المعلومــات الالزمــة لتفعيــل تلــك الشــراكة ،وأيضــا
نقــص خبــرات وكفــاءات المعلميــن ســواء فــي مجــال
التدريــب وتفعيــل الشــراكة بينهــم وبيــن األســرة.
وتــري (الجمــال )2004 ،أن هنــاك مجموعــة مــن األســاليب
التــي تعــوق عمليــة مشــاركة المدرســة ومنهــا( :تأجيــل
االجتماعــات الدوريــة -رفــض اجتماعــات اللجــان
وإهمالهــا -عــدم جديــة جــداول األعمــال -الشــكوى مــن
ضعــف الميزانيــة -اإلســراف فــي مناقشــات غيــر ذات
جــدوى) .ويبــرز (مجاهــد )2008،عــدد مــن المعوقــات التــي
تواجــه الشــراكة فــي عمليــة التعلــم ومنهــا :
.1قلــة الخبــرة الالزمــة للمشــاركة فــي دعــم العمليــة
التعليميــة ممــا يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات خاطئــة.
.2ضعــف ثقافــة الحــوار لــدي األفــراد والجماعــات فــي منــاخ
ديمقراطــي والــذي يســاعد علــى التشــجيع علــى حريــة
الــرأي.

.3عــدم اهتمــام األســرة والمدرســة بتنميــة حــب التعــاون
والتطــوع لخدمــة المجتمــع ،فيقلــل مــن عمليــة المشــاركة
المجتمعيــة.
.4الخلــط بيــن مفهــوم الشــراكة والمشــاركة دون وضــع
حــدود فاصلــة بينهمــا.
.5انغــاق المدرســة علــى نفســها واعتبــار الطــاب
مســؤولياتها وحدهــا دون إعطــاء فرصــة لمشــاركة
المؤسســات األخــرى.
.6عــدم توفيــر إطــار للعمــل المشــترك بيــن المؤسســات
التعليميــة و المجتمعيــة للمشــاركة فــي التعليــم فــي
مختلــف األمــور.
ويــري (الوكيــل )80 -77 :2012 ،أن المشــاركة المجتمعيــة
تواجــه معوقــات تحــول دون قيــام المدرســة ممثلــة فــي
مجلــس األمنــاء بوظيفتهــا علــى الوجــه األكمــل ويمكــن
تلخيــص هــذه المعوقــات وفقــً لعناصــر المشــاركة
المجتمعيــة فــي النقــاط التاليــة:
(أ) معوقــات ترجــع إلــى المجتمــع نفســه :ينبــع دافــع
الشــراكة بيــن الفــرد والجماعــة فــي التعليــم إلــى
اإلحســاس بقيمــة التعليــم ودوره فــي تحقيــق أهدافهــم
وأهــداف مجتمعهــم ولضمــان النجــاح فــي توفيــر نــوع مــن
المشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع ،لــذا ينبغــي توفيــر قــدر
مــن الثقــة بيــن أفــراد المجتمــع والســلطات الحاكمــة ،
ويمكــن إيجــاز تلــك المعوقــات فــي:
ٱ قلــة الوعــي الثقافــي بالمجتمــع عــن أهميــة المشــاركة
المجتمعيــة فــي التعليــم ،ومــا يمكــن أن تحدثــه فــي
تحســين وتطويــر التعليــم.
ٱ فقــدان الثقــة بيــن المجتمــع والمؤسســة التعليميــة،
لعــدم وضــوح خطــة للمدرســة للعمــل بهــا.
ٱ تدنــي المســتوي االقتصــادي واالجتماعــي لبعــض األســر
ممــا يقلــل مــن فــرص المشــاركة.
ٱ عــدم وعــي اآلبــاء بأهميــة مشــاركتهم فــي العمليــة
التعليميــة ،وإلقــاء العــبء كلــه علــى عاتــق المدرســة.
ٱ قصــور وســائل األعــام فــي نشــر ثقافــة المشــاركة
للمجتمعيــة .
ٱ عــدم وجــود إدارة لتنظيــم الجهــود المجتمعيــة

وتوجيههــا نحــو األســاليب التــي مــن شــأنها تحســين
جــودة العمليــة التعليميــة.
(ب) معوقات ترجع إلى األسرة :
ٱ عــدم فهــم بعــض أوليــاء األمــور لطبيعــة المنظومــة
التربويــة .
 الفــروق الثقافيــة فقــد تختلــف القيــم والمعتقــدات واللغةبيــن األفــراد داخــل المجتمــع ممــا يعيــق عملية الشــراكة.
ٱ ضيــق الوقــت فهنــاك مــن الوالديــن مــا لــم يجــد الوقــت
الكافــي لإلســهام بفعاليــة فــي اجتماعــات المدرســة
وأنشــطتها المختلفــة.
ٱ الشــعور بعــدم رغبــة المدرســة فــي مشــاركة أوليــاء
األمــور مــن خــال المعاملــة التــي تليــق بهــم.
(ج) معوقات ترجع إلى المدرسة :
ٱ تعــدد وتعــارض القوانيــن المعمــول بها داخل المؤسســة
التعليمية.
ٱ عــدم اقتنــاع بعــض القيــادات التعليميــة بموضــوع
المشــاركة المجتمعيــة ممــا يــؤدي إلــى فقــدان التواصــل
بيــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع األخــرى.
ٱ عــدم تفعيــل مبــدأ الالمركزيــة فــي صنــع واتخــاذ القــرار
فــي المســتويات المختلفــة.
وأضــاف (الزكــي )775 :2011،مجموعــة مــن المعوقــات
الخاصــة بالمدرســة منهــا :
 .1افتقــاد بعــض مديــري المــدارس للمهــارات التربويــة
والقياديــة التــي تتطلبهــا المشــاركة الفعالة ،ويـــرى بعضهم
فــي المشـــاركة الوالديــة تدخــ ًا ينتقــص مــن قدراتهــم
ويســلب اختصاصاتهــم.
 .2صعوبــة تخصيــص أمــوال للمشـــاركة الوالديـــة ،ألن
المصـــادر المتاحـــة للمـــدارس محـــدودة بشـــكل يعيــق
المشــاركة المطلوبــة.
 .3نقــص المهــارات والمعومــات لــدي الكثيــر مــن المعلميــن
وكثــرة أعبــــاء الواقعــــة علــــيهم ممــا يقلــل مــن فــرص
التفاعــل مــع اآلبــاء.
ومــن خــال إطــاع الباحثــة علــى األدبيــات التــي أوضحــت
معوقــات الشــراكة ومقابلــة عــدد مــن مديــرات المــدارس
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تــم التوصــل إلــى عــدد مــن المعوقــات التــي تعيــق عمليــة
الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة:
 .1قلــة الوعــي الكافــي لــدي إدارة المدرســة والعامليــن بهــا
عــن أهميــة الشــراكة وضــرورة العمــل بهــا.
 .2التــزام المدرســة بالجانــب التقليــدي فــي مجــال عملهــا
واالنفــراد بــاإلدارة.
.3االعتمــاد علــى أوليــاء األمــور فــي الجانــب المــادي فقــط
دون النظــر إلــى خبــرة العديــد مــن أوليــاء األمــور وتوظيــف
خبراتهــم.
 .4عــدم اســتجابة بعــض أوليــاء األمــور لدعــوة المدرســة
لهــم للمشــاركة بالعديــد مــن األمــور التــي تخــص الطــاب.
 .5قلــة اإلمكانيــات والمــوارد التــي تســاعد علــى تنفيــذ
العديــد مــن البرامــج المتعلقــة بتفعيــل عمليــة الشــراكة.
 .6قــد يكــون هنــاك بالبعــض داخــل المدرســة يفتقــدون
لعمليــة االتصــال الجيــد والفعــال مع أولياء األمــور والترحيب
بهــم عنــد إبــداء الشــراكة والتعــاون مــع المدرســة فــي
تأديــة رســالتها والنهــوض بالعمليــة التعليميــة.
 .7كثــرة األعبــاء اإلداريــة والتدريســة ونقــص الخبــرة
للعامليــن بالمدرســة ممــا يعيــق ويقلــل مــن فــرص
الشــراكة التربويــة.
 .8عــدم التنســيق الجيــد بيــن المدرســة واألســرة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
( )4متطلبــات أساســية لتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة فــي
مجــال التعليــم :اقترحــت العديــد مــن األدبيــات مجموعــة
مــن المتطلبــات الالزمــة لتفعيــل الشــراكة بيــن األســرة
والمدرســة ،واســتحدثت وزارة التعليــم فــي انجلتــرا عــدد
مــن المبــادرات واالســتراتيجيات التــي تهــدف إلــى تشــجيع
أوليــاء األمــور علــى مزيــد مــن المشــاركة فــي المــدارس
ومنهــا يلــي:
 .1إلــزام المــدارس بعقــد اتفاقيــات بيــن البيــت والمدرســة
يتــم تطويرهــا مــن قبــل أوليــاء األمــور وذلــك بهــدف تحديــد
األدوار والمســؤوليات التــي تقــع علــي عاتــق ك ًال مــن أوليــاء
األمــور والمدرســة فــي إتمــام عمليــة التعــاون لالرتقــاء
بالعمليــة التعليميــة.
 .2إلــزام المــدارس بنشــر تقاريــر ســنوية ونشــرات دوريــة
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لمســاعدة أوليــاء األمــور فــي متابعــة مســتوي أبنائهــم.
 .3إلــزام المــدارس بإصــدار تقريــر واحــد علــى األقــل فــي
الســنة يرســل ألوليــاء األمــور يوضــح فيــه مــدي تقــدم
أبنائهــم.
.4تشــجيع أوليــاء األمــور علــى المشــاركة أكثــر بإبــداء
الــرأي فــي أســلوب إدارة المدرســة.
 .5زيــادة مقــدار المعلومــات التــي تتيحهــا وزارة التعليــم
ألوليــاء األمــور التــي تمكنهــم مــن اإلطــاع عليهــا فــي أي
وقــت.
 .6تنظيــم العديــد مــن حمــات التوعيــة الهادفــة إلــى مزيــد
مــن مشــاركة أوليــاء األمــور فــي تعليــم أبنائهــم ،وتوضــح
لهــم أســاليب المســاعدة المختلفــة التــي يمكنهــم
تقديمهــا  ،ويتــم فــي ذلــك الحمــات توزيــع المطبوعــات
المفيــدة (.(Williams،2002
وتشــير (وزارة التعليــم1436 ،ه )25 :إلــى أنــه يمكــن قيــاس
الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال التعليــم مــن خــال
العالقــات والتواصــل بيــن المدرســة وأوليــاء األمــور ويتــم
مــن خــال  3مؤشــرات وهــي:
 .1تشــكيل مجلــس المدرســة ويمكــن االســتدالل عليه من
خــال الشــواهد التاليــة( :إصــدار المدرســة قــرار تشــكيل
المجلــس -توثــق المدرســة محاضــر االجتماعــات -تضــع
المدرســة خطــة عمــل للمجلــس).
 .2تتواصــل مــع أوليــاء األمــور ويمكــن االســتدالل عليــه
مــن خــال الشــواهد التاليــة( :توثيــق حضــور أوليــاء
األمــور لمناســبات المدرســة -توفــر صنــدوق اقتراحــات
وشــكاوي -تحــرص علــى التدويــن فــي ســجل زيــارات
أوليــاء األمــو -توزيــع دليــل المدرســة علــى أوليــاء األمــور).
 .3تعلــم أوليــاء األمــور بمســتويات تقييــم أبنائهــم أثنــاء
العــام الدراســي ويمكــن االســتدالل عليــه مــن خــال
الشــواهد التاليــة( :تشــعر ولــي األمــر باســتالم ابنــه التقاريــر
الدوريــة عــن مســتواه التحصيلــي -إشــعار أوليــاء األمــور
بوجــود بعــض المالحظــات علــى أداء أبنائهــم -مشــاركة
أوليــاء األمــور فــي حــل مشــكالت المتعلميــن).
فــا يمكــن ألي برنامــج تربــوي ســليم أن ينكــر الــدور
اإليجابــي التــي تقــوم بــه األســرة فــي معالجــة مشــاكل

األبنــاء الدراســية .فاألســرة هــي المســؤول األول واألخيــر
عــن تنشــئة أبنائهــا وتربيتهــم التربيــة الســليمة .لــذا تطــرح
الباحثــة عــدد مــن المقترحــات التــي يمكــن خاللهــا تفعيــل
الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة ،وهــي:
1ـ العمــل علــى فتــح قنــوات اتصــال جديــدة وجذابــة مــن قبــل
المدرســة لآلبــاء لحثهــم علــى ضــرورة المشــاركة معها.
2ــــ الســعي مــن جانــب اآلبــاء وخصوصــً مــن ذوي الخبــرة
لالتصــال المســتمر مــع المدرســة وتزويدهــا بالمعلومــات
الضروريــة الالزمــة عــن مســتوى أبنائهــا الدراســي
وســلوكياتهم ومشــاكلهم وحــث اآلخريــن مــن أوليــاء
األمــور وتحفيزهــم علــى ضــرورة المشــاركة.
3ــــ حــرص أوليــاء األمــور للحضــور والمشــاركة فــي مجالس
أوليــاء األمــور والنشــاطات االجتماعيــة التــي تقدمهــا
المدرســة وتشــجيع المدرســة وتكريــم أوليــاء األمــور
المتعاونيــن منهــم لتشــجيع غيرهــم وحثهــم علــى
المشــاركة.
 .4الحــرص علــى اختيــار األفــراد القائميــن علــى اإلدارة
بعنايــة وأن يتمتعــوا هــؤالء األفــراد بالقــدرة علــى التواصــل
ويكــون لديهــم قناعــة بأنــه ال يســتطيع العمــل والنجــاح
بمفــرده لكــن البــد مــن التعــاون والتواصــل مــع اآلخريــن
خصوصــً األســرة.
 .5طــرح العديــد مــن الفعاليــات التــي تحــث علــى مشــاركة
أوليــاء األمــور باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
الحديثــة ألنهــا أقــرب وأســرع فــي االتصــال بهــم إعطائهــم
إحســاس بالمســؤولية اتجــاه أبنائهــم ومســتوي تقدمهــم
التعليمــي مــع الحــرص علــى مشــاركة الطــاب فــي بعــض
الفعاليــات التــي تقيمهــا المدرســة .
.6إيمــان المدرســة الكامــل بــأن األســرة ليــس مهمتهــا
فقــط توفيــر المــوارد الماديــة بــل يمكــن االســتعانة بهــم
فــي العديــد مــن األمــور.
 .7وجــود رؤيــة واضحــة وأهــداف مشــتركة بيــن األســرة
والمدرســة وأيضــً االســتفادة مــن خبــرات اآلخريــن فــي
مجــال الشــراكة المجتمعيــة توفــر جهــد ووقــت ومــا
وتحقــق الهــدف بشــكل أفضــل.
 .8الحــرص علــى متابعــة مــا تــم تحقيقهــا مــن أهــداف ومــا
لــم يتحقــق ويحتــاج للمزيــد مــن العمــل.

وأخيــرًا البــد مــن حــرص ك ًال مــن األســرة والمدرســة
وإيمانهــم الكامــل بموضــع الشــراكة المجتمعيــة
وأهميتهــا فــي مجــال التعليــم وذلــك لالرتقــاء باألبنــاء ،
وزيــادة تحصليهــم الدراســي والنهــوض بالمخــرج التعليمي.
ثالثــً :مضمــون فكــرة التكامــل بيــن مؤسســات التربيــة فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية (: )2030
( )1مضمــون التكامــل التربــوي لتحقيــق رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية ( :)2030إن العمليــة التربويــة بــكل
أبعادهــا عمليــة تفاعليــة تتقاســم أدوارهــا أطــراف عــدة
أهمهــا األســرة والمدرســة والمجتمــع بحيــث تتعــاون
جميعهــا فــي تأديــة هــذه الرســالة علــى خيــر وجــه
للوصــول للنتائــج المرجــوة والــذي ال يتحقــق إال مــن خــال
توثيــق الصــات بيــن األســرة والمدرســة .فالتعليــم قضيــة
مجتمعيــة البــد أن يشــارك فيهــا جميــع األطــراف مــن
األســرة والمدرســة وجميــع أفــراد المجتمــع مؤسســاته
المختلفــة ممــا يبــرز ذلــك أهميــة وضــرورة عمليــة التكامــل
بيــن تلــك المؤسســات.
ومــن العــرض الســابق لإلطــار النظري والدراســات الســابقة
التــي تناولــت موضــوع الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة
والمدرســة نجــد أنهــا اتفقــت علــى أن هــذه العالقــة تتســم
بالتكامليــة ،وهــي ضروريــة لــكال الطرفيــن وينعكــس
ذلــك علــى جــودة المنتــج التعلمــي ،حيــث أن هــذه العالقــة
القائمــة علــى التعــاون والشــراكة بينهمــا تعتمــد علــى
اإلدراك الحقيقــي علــى أن أوليــاء األمــور والمعلميــن
قادريــن علــى التعــاون والتواصــل وتفعيــل الشــراكة
بشــكل تكاملــي مــن أجــل تحقيــق تعليــم أفضــل ألبنائنــا.
فالبــد وأن تكــون هــذه العالقــة تكامليــة بحيــث تمكــن كال
الطرفيــن (األســرة والمدرســة) مــن المســاهمة الفعالــة.
فكلمــا زاد التعــاون والتواصــل بينهــم فــإن ذلــك يســاعد
علــى العمــل بنــوع مــن التوافــق بيــن تلــك المؤسســتين
ممــا يســاعد الطالــب علــى تحقيــق نمــو أفضــل ومــن ثــم
مســتوي تعليمــي أفضــل ،وهــذا يؤكــد ضــرورة التكامــل
بيــن األســرة والمدرســة والــذي أصبــح ضــرورة تربويــة ملحــة
خصوصــً فــي الوقــت الحالــي الــذي تعقــدت فيــه الكثيــر مــن
األمــور بســبب التغيــر الســريع الــذي نعايشــه اآلن ممــا أدي
إلــى اتســاع الفجــوة بيــن اآلبــاء واألبنــاء مــن جهــة وبينهــم
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وبيــن والمدرســة مــن جهــة أخــري فكلمــا كان هنــاك
تواصــل بيــن األســرة والمدرســة بحيــث تكــون المدرســة
علــى داريــة بظــروف الطالــب االجتماعيــة ومشــكالته
النفســية ،وكانــت األســرة علــى علــم بمشــكالت األبنــاء
التعليمــة ومســتوي تحصليهــم الدراســي كلمــا كان
أفضــل فــي التعــاون بينهــم لحــل هــذه المشــكالت بــد ًال مــن
إهمالهــا وتفاقمهــا فيشــعر الطالــب بعــدم األمــن واألمــان
والضيــاع ويصبــح فريســة ألي خطــر أو فكــر متطــرف.
واعتمــدت رؤيــة  2030علــى ثــاث محاور رئيســية ؛ المجتمع
الحيــوي واالقتصــاد المزدهــر والوطــن الطمــوح ،ويعتبــر
المحــور األول (المجتمــع الحيــوي ) أساســً لتحقيــق الرؤيــة
باعتبــاره منبثقــً مــن اإليمــان العميــق بأهميــة بنــاء مجتمــع
حيــوي  ،والتركيــز علــى األســرة جــاء ألنهــا نــواة المجتمــع،
والحاضنــة األولــى لألبنــاء ،والمشـ ّ
ـكلة لســلوكهم والراعــي
الرئيســي الحتياجاتهــم ،لــذا تتضمــن الرؤيــة العمــل علــى
إشــراك أوليــاء األمــور فــي العمليــة التعليميــة واألنشــطة
المدرســية ،وأن العالقــة بيــن األســرة والمدرســة عالقــة
إســتراتيجية يجــب أن يســعى الطرفــان لتوثيقهــا بهــدف
تحقيــق األهــداف التربويــة والتعليميــة واالجتماعيــة
ومســاعدة المدرســة علــى تحقيــق أهدافهــا ،فالعالقــة
تكامليــة تتطلــب مزيــدًا مــن التنســيق لتســاهم بمســاعدة
المدرســة فــي تحقيــق أهدافهــا ،وأكــد (الطرقــي )2016 ،علــى
أن األســرة قــادرة علــى المشــاركة الفاعلــة فــي العمليــة
التعليميــة مــن خــال مشــاركة أوليــاء األمــور فــي التخطيــط
المدرســي ورســم أهــداف المدرســة التعليميــة وتهيئــة
بيئــة منزليــة مناســبة للطــاب لإليفــاء بمتطلبــات المدرســة،
ومتابعــة األســرة ألداء أبنائهــا الدراســي والتعــرف علــى
تطــور مســتوياتهم ،والمشــاركة مــع المدرســة فــي تنفيــذ
البرامــج التربويــة والتعليمــة ،ومشــاركة الطاقــات المتميــزة
مــن أوليــاء األمــور فــي تقديــم المحاضــرات وتنظيــم
الــدورات لطــاب المدرســة ،ومتابعــة األبنــاء خــارج أوقــات
الــدوام الرســمي وإبــاغ المدرســة بــأي تطــورات أو تغيــرات
فــي ســلوك االبــن أو فــي حياتــه بشــكل عــام.
وجــاءت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030فــي
المجــال التعليمــي مؤكــدة علــى االرتقــاء بجــودة التعليــم؛
والتــي يأتــي مــن ضمــن أهــم أهدافهــا بنــاء جيــل متعلــم قــادر
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علــى تحمــل المســؤولية ،وتوفيــر فــرص التعليــم للجميــع
فــي بيئــة تعليميــة مناســبة فــي ضــوء السياســة التعليميــة
للمملكــة ،ورفــع جــودة مخرجاتــه وربطــه بســوق العمــل،
وتزويــد الطــاب والطالبــات بالمعــارف والمهــارات الالزمــة
لوظائــف المســتقبل مــن خــال تأهيــل الــكادر التعليمــي
وتحفيــزه للعطــاء ،وتجويــد البيئــة التعليميــة وتطويــر
المناهــج الدراســية ،وتأهيــل أوليــاء األمــور بشــكل
دوري وكشــفت الرؤيــة عــن برنامــج «ارتقــاء» الهــادف
لمشــاركة أكبــر عــدد مــن أوليــاء األمــور فــي العمليــة
التعليميــة ألبنائهــم باعتبــار اهتمــام األبويــن بتعليــم
أبنائهــم ركيــزة أساســية للنجــاح ،وتوثيــق العالقــة بيــن
أوليــاء أمــور الطــاب ومــدارس األبنــاء لخلــق مســاحات
للحــوار والتفاهــم والتعــاون المشــترك ومواجهــة األخطــاء
أول بــأول قبــل اســتفحالها ،والبحــث عــن ســبل االرتقــاء
بالعمليــة التعليميــة ،مــع تنظيــم أنشــطة مدرســية تدمــج
أوليــاء األمــور والطــاب ومنســوبي التعليــم إليجــاد بيئــة
حاضنــة ومحفــزة لجــودة التعلــم .وفيمــا يخــص األنشــطة
المدرســية التــي يمكــن مــن خاللهــا إشــراك  %80مــن
األســر تكــون مــن خــال تنفيــذ الفعاليــات المختلفــة التــي
تقيمهــا المدرســة (الثقافيــة ،واالجتماعيــة ،والرياضيــة)،
وفتــح المدرســة خــارج أوقــات الــدوام الرســمي لتنفيــذ
بعــض البرامــج التعليميــة للطــاب لتطويــر مســتوي أدائهــم،
وإتاحــة الفرصة الســتثمار أوليــاء األمور للمرافق المدرســية
فــي األنشــطة االجتماعيــة (حفــات ،اجتماعــات ،لقــاءات)؛
ومــن شــأن هــذه البرامــج تعزيــز وتوثيــق العالقــة بيــن البيــت
والمدرســة بشــكل يضمــن نجاحهــا وتحقيــق أهدافهــا،
واعتمــاد وثيقــة للشــراكة التربويــة تحــدد الحقــوق
والواجبــات لطرفــي العالقــة (األســرة والمدرســة) ،وتوعيــة
مســؤولي المدرســة بأهميــة دور األســرة فــي التربيــة،
ومعاملــة منســوبي التعليــم ألوليــاء األمــور كشــركاء
بعيــدًا عــن التســلط ،والقناعــة بالمســؤولية المشــتركة
بيــن الطرفيــن فــي كل مــا يخــص التعليــم.
وأوضــح (القــراش )2016 ،إن أبجديــات الرؤيــة ومخرجــات
التعلــم ســتنعكس علــى المســتقبل وســوق العمــل وتلــك
المعطيــات والطموحــات ال يمكــن الوصــول إلــى نتائجهــا
اإليجابيــة إال مــن خــال أربعــة نقــاط هــي:

 .1تأهيــل الــكادر التعليمــي وتحفيــزه للعطــاء مــن خــال
منحــه كافــة ســبل الراحــة واألمــان الوظيفــي فهــو
الركيــزة األساســية لتحقيــق األثــر اإلنســاني الــذي
يظهــر علــى ســلوك النــشء ومســتقبل البلــد واألمــن
االجتماعــي.
 .2تأهيــل البيئــة التعليميــة بإنشــاء معامــل ومــدارس تحقــق
تطلعــات المملكــة فــي الســنوات المقبلــة ،وإيجــاد
بيئــة مدرســية وجامعيــة تؤثــر فــي ســلوك المتعلــم
بإيجابيــة.
 .3تطويــر المناهــج الدراســية لتتوافــق مــع آمــال الرؤيــة
المســتقبلية مــن خــال التركيــز علــى الجوانــب
الســلوكية واإلنســانية والمهنيــة التــي تعكــس لآلخــر
أصالــة المكــون االجتماعــي الســعودي وقدرتــه علــى
التكيــف مــع متطلبــات المســتقبل بطريــق علميــة
صحيحــة .
 .4تأهيــل أوليــاء األمــور بشــكل دوري مــن خــال برامــج
تدريبيــة تقــدم لهــم عنــد تســجيل األبنــاء فــي المدرســة
ألول مــرة ،ومــع كل مرحلــة ،تكــون بمثابــة مدونــة
ســلوك للتعامــل مــع المدرســة واألبنــاء ليكونــوا جــزءًا
ناجحــً فــي تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية.
مــن ممــا ســبق يتضــح لنــا تأكيــد رؤيــة  2030علــى أهميــة
الشــراكة المجتمعيــة وتفعيــل دور األســرة كشــريك
أساســي وفعــال فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة والتأكيــد
علــى أهميــة العالقــة التكامليــة بينهــم والتــي ال يمكــن
االســتغناء عنهــا ألن الخلــل بهــذه العالقــة ســوف يــؤدي
إلــى فقــدان الثقــة بيــن األســرة والمدرســة وعــدم االتفــاق
علــى أهــداف واضحــة ومحــددة ،وغيــاب الــدور الحقيقــي
والفعــال لــكال الطرفيــن كل هــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى
العديــد مــن المشــكالت التــي يصعــب عالجهــا.
وتؤكــد أيضــً علــى أن هنــاك عالقــة وثيقــة الصلــة بيــن
المؤسســات النظاميــة متمثلة في المدرســة والمؤسســات
غيــر النظاميــة متمثلــة فــي األســرة ،لذلــك البــد مــن تفعيــل
الشــراكة بينهــا وبيــن المدرســة فــي العمليــة التعليميــة،
ألنــه يعــد مطلبــً هامــً فــي عمليــة التطويــر المنشــودة ،وذلــك
ألن المدرســة ال يمكــن أن تحقــق أهدافهــا بمعــزل عــن
بقيــة مؤسســات المجتمــع المحيــط بهــا خاصــة األســرة

ألنهــا أولــي مؤسســات التربيــة والتنشــئة التــي يتربــى
فيهــا الطفــل ،ومــن ثــم يجــب أن تتحــول هــذه الشــراكة
إلــى شــراكة حقيقيــة ذات عقــود مبرمــة ومالئمــة لهــذه
المؤسســات وخاصــة اآلبــاء بحيــث يصبــح اآلبــاء مســئولين
أمــام المدرســة والمجتمــع بالقيــام بــاألدوار المنوطــة بهــم
فــي العمليــة التعليميــة.
( )2التصــور المقتــرح لتفعيــل متطلبــات الشــراكة بيــن
األســرة والمدرســة ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية ( : )2030مــن العــرض الســابق يتضــح
أهميــة التعــاون والتكامــل بيــن األســرة والمدرســة وأنــه
شــرطًا أساســيًا لنجــاح العمــل التربــوي ،وأن هنــاك
مجموعــة مــن المعوقــات التــي تقلــل فــرص هــذا التعــاون،
والتــي تعــود فــي الغالــب إلــى األســرة ،وهــذا ال يعنــي أن
هنــاك جانــب مــن المســؤولية ال يقــع علــى المؤسســة
التربويــة ذاتهــا ،هــذه األخيــرة التــي هــي بحاجــة إلــى تفهــم
كيــف ولمــاذا يتصــرف أوليــاء األمــور بهــذه الطريقــة ولكــي
نتعــرف علــى أســباب قصــور مشــاركة وتعــاون أوليــاء
األمــور فــي العمليــة التعليميــة البــد مــن البحــث عــن طــرق
جديــدة نجــذب بهــا أوليــاء األمــور ونجعلهــم يشــاركون
بفاعليــة ،فينبغــي علــى مديــر المدرســة أن يقيــم عالقــات
جيــدة تتمتــع بالتواصــل الجيــد والفعــال مــع أوليــاء األمــور
وأن يعمــل علــى تنميــة الشــعور بالمســؤولية ،وتقويــة الثقــة
المتبادلــة والتفاهــم والتحــاور فــي كل القضايــا التــي تمــس
مصلحــة أبنائهــم حتــى تكــون المدرســة مــن النــوع الفاعل،
وذلــك لكــي تســتطيع القيــام بمهامهــا وأدوارهــا وتحقيــق
أهدافهــا المنشــودة ،وبنــاء علــى ذلــك تطــرح الدراســة
تصــورًا مقترحــا لتفعيــل وتطويــر الشــراكة بيــن األســرة
والمدرســة لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
( )2030يتطلــب مــا يلــي:
 .1وجــود القيــادة المدرســية الرشــيدة والمشــجعة علــى
الشــراكة المجتمعيــة بحيــث تعمــل اإلدارة المدرســية
علــى:
ٱ تطبيــق القوانيــن بطريقــة تحقــق فاعليــة المدرســة
وتقــوم بتفويــض الســلطة وتــوزع المســؤوليات والمهــام
ك ًال حســب اختصاصــه.
ٱ أن تتبــع القيــادة المدرســية أســلوب الديمقراطيــة فــي
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إدارة المدرســة وفــي صنــع القــرار ،وأن توفــر نظــام لتلقــي
الشــكاوي والمقترحــات وذلــك لتحســين الخدمــات
التربويــة والتعليميــة المقدمــة للطــاب والعمــل علــى
االرتقــاء بالمخرجــات التعليميــة.
ٱأن تتبــع القيــادة آليــات للحــد مــن غيــاب المعلميــن،
وجذبهــم للعمــل الفعــال داخــل المدرســة.
ٱ أن تدعــم القيــادة األنشــطة والفعاليــات المختلفــة التــي
تســهم فــي تحقيــق المدرســة لرســالتها وأهدافهــا.
ٱ أن تشــجع القيــادة عمليــة تبــادل الزيــارات المختلفــة
لالســتفادة مــن خبرتهــا وتجاربهــا.
ٱ أن تعمــل المدرســة علــى توظيــف اإلمكانــات البشــرية
المختلفــة والتــي تمكنهــا مــن االســتفادة منهــا بشــكل
أفضــل .
ٱ توفيــر بيئــة داعمــة للمشــاركة المجتمعيــة ،وإيجــاد آليات
تســاعد علــى التوعيــة بأهميــة المشــاركة المجتمعية.
ٱتحــدد المدرســة أولويــات مشــاركة األســرة فــى تطويــر
العمليــة التعليميــة ،واســتغالل امكاناتهــا المتاحــة بشــكل
أفضــل.
ٱ تعمــل المدرســة علــى تعزيــز المشــاركين والمتعاونيــن
معهــا ،وتعمــل أيضــً علــى متابعــة مــا تــم انجــازه مــن خطــط
وأنشــطة.
 -2توفيــر طــرق وأســاليب جديــدة لجــذب أوليــاء األمــور
وتفعيــل مجالــس اآلبــاء لالســتفادة بخبراتهــم المختلفــة
دون التركيــز علــى الجانــب المــادي فقــط ،بــل يجــب
تفعيــل مجالــس اآلبــاء علــى أرض الواقــع ،وتنحصــر أهــم
أهــداف مجلــس األمنــاء واآلبــاء والمعلميــن فــي( :تحقيــق
مبــدأ الديمقراطيــة فــي اإلدارة وتقويــم ومتابعــة مــا تــم
اتخــاذه مــن قــرارات -تشــجيع أعضــاء المجتمــع المدنــي
علــى العمــل التطوعــي وتوســيع نطــاق المشــاركة
المجتمعيــة -تكاتــف جهــود المجتمــع مــن أجــل توفيــر
الرعايــة المتكاملــة للطــاب لالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة،
ومواجهــة العديــد مــن التحديــات -توطيــد العالقــة وإيجــاد
التعــاون المشــترك بيــن اآلبــاء والمعلميــن وأعضــاء
المجتمــع المدنــي– إعطــاء المدرســة الفرصــة للقيــام
بدورهــا فــى خدمــة البيئــة والمجتمــع المحلــى -المشــاركة
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فــى اختيــار قائــد المدرســة وتقويــم أداؤه).
وأخيــرًا  :تقــدم الباحثــة نمــوذج برنامــج لتفعيــل الشــراكة
بيــن األســرة والمدرســة ودورهــا فــي تحقيــق رؤيــة 2030
 .1مســمي البرنامــج  ( :شــارك ) تحــت شــعار مســتقبلي
فــي رؤيــة وطنــي ( )2030ويهــدف البرنامــج إلــى تفعيــل
الشــراكة المجتمعيــة ألوليــاء األمــور وتحفيزهــم علــى
التعــاون مــع المدرســة للنهــوض بالطالــب .ويتــم توضيــح
الفائــدة العائــدة علــى كال الطرفيــن مــن خــال هــذا التعــاون
والشــراكة .ويقــوم البرنامــج علــى فكــرة أساســيه وهــي
■ حــث أوليــاء األمــور علــى ضــرورة المبــادرة والمشــاركة
المجتمعيــة مــع المدرســة لتحســين مســتوي الطــاب.
■ توفيــر فــرص حقيقيــة لألوليــاء األمــور فــي اكتشــاف
مهــارات ومواهــب الطالــب ،التــي يجهلهــا الطــرف االخــر.
ٱ إيجــاد وســيلة جيــدة للتواصــل بيــن األســرة والمدرســة
بمــا يضمــن مصلحــة الطالــب.
 .2األهداف العامة والخاصة للبرنامج :
 .1نشــر ثقافــة رؤيــة ( )2030بشــكل أوســع داخــل وخــارج
المؤسســة التعليميــة لتحقيــق وكيفيــة العمــل علــى
تحقيقهــا .
.2تنميــة روح المبــادرة والعمــل التطوعــي لــدي العامليــن
بالمؤسســة التعليمــة واألســرة والمجتمــع المحلــي ممــا
يعــزز العديــد مــن القيــم اإليجابيــة ومنهــا تعزيــز االنتمــاء
للوطــن فــي نفــوس المشــاركين.
 .3االرتقــاء بالمنتــج التعليمــي بمــا يواكــب احتياجــات
ســوق العمــل.
 .4مشــاركة أوليــاء األمــور المدرســة مشــاركة أوليــاء
األمــور لتحســين مســتوي أبنائهــم وإعدادهــم للحيــاة
المســتقبلية ،و فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بأبنائهــم
للنهــوض بالعمليــة التربويــة بشــكل أفضــل.
 .5مســاعدة المعلميــن فــي إيجــاد وســائل حديثــة وفعالــة
للتواصــل مــع وولــي األمــر بمــا يضمــن مصلحــة الطالــب
وتطويــره.
 .3الفائدة المرجوة من البرنامج:
*من المتوقع أن يحقق البرنامج الفوائد التالية للطالب:

تعلــم ســلوكيات أكثــر إيجابيــة فــي أداء الواجبــاتالمدرســة والواجبــات المنزليــة - .انخفــاض معــدل ال
غيــاب.
ٱ دعــم األســرة لــه ومســاعدته فــي األنشــطة المختلفــة.
ٱ اكتشــاف مهاراتــه ومواهبــه والعمــل علــى تنميتهــا.
■ من المتوقع أن تحقق المبادرة الفوائد التالية للمعلم :
ٱ تتعــاون معــه األســرة فــي متابعــة أداء للواجبــات
المدرســية والمنزليــة.
ٱ فهــم مشــكالت الطالــب المختلفــة والعمــل علــى حلهــا.
ٱ تحقيــق تواصــل جيــد مــع ولــي األمــر.
ٱ توفيــر الوقــت والجهــد المســتهلك مــع تحســين جــودة
المخــرج التعليمــي.
ٱ مســاعدته وتدريبــه علــى إيجــاد وســائل اتصــال حديثــة
تســاعده علــي القيــام بــدوره وتحقيــق أهــداف المؤسســة
التعليمــة.
■ مــن المتوقــع أن تحقــق المبــادرة الفوائــد التاليــة
للمد ر ســة :
ٱ دعــم أكبــر مــن قبــل أوليــاء األمــور والمجتمــع للمدرســة.
ٱتكويــن عالقــات إيجابيــة بيــن أوليــاء األمــور والمدرســة.
ٱتحقيــق مخرجــات تعليميــة أفضــل بأقــل تكلفــة ممكنــة.
ٱمســاعدة المدرســة علــى القيــام بدورهــا بشــكل أفضــل.
■ مــن المتوقــع أن تحقــق المبــادرة الفوائــد التاليــة ألوليــاء
األمــور :
ٱتنميــة وعــي أوليــاء األمــور بمعرفــة قــدرات أبنائهــم
وكيفيــة اســتغاللها بشــكل أفضــل .
ٱفهــم رؤيــة ورســالة المدرســة وأهدافهــا ومســاعدتها
علــى تحقيقهــا  - .تقديــر جهــود العامليــن بالمدرســة
بشــكل أفضــل  - .اشــتراك أكبــر مــن أوليــاء األمــور
فــي األنشــطة التعليميــة بالمنــزل - .يســتطيع ولــي األمــر
التعبيــر عــن وجهــة نظــره بشــكل أكبــر.
 .4اإلجراءات الخاصة بالبرنامج :
 .1عقــد لقــاء مــع قائــد المدرســة والعامليــن بهــا ومجلــس
األمنــاء بالمدرســة ،وأوليــاء األمــور والطــاب ،يعــرض فيــه
أهــم مــا جــاء فــي رؤيــة  2030وكيفيــة تحقيــق الشــراكة

الفعالــة بيــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع األخــرى
لتحقيــق أهــداف الرؤيــة والتزاماتهــا الخاصــة بالجانــب
التعليمــي ،وتوضيــح البرنامــج وأهدافــه .
 .2يقــوم المعلمــون بالمدرســة بترتيــب مواعيــد زيــارات
أوليــاء األمــور للمدرســة حســب أوقــات الفــراغ المناســبة
لهــم ،ومقابلــة أوليــاء األمــور ببشاشــة وترحيــب وأن يوضــح
لهــم خطــة العمــل وكيفيــة تنفيذهــا ،وتوزيــع المهــام علــى
المشــاركين.
 .3يقــوم مجلــس األمنــاء والمعلميــن بعمــل التوعيــة
الكافيــة ألوليــاء األمــور لضمــان حضورهــم فــي الموعــد
وأيضــً لوضــع آليــة لتنفيــذ البرنامــج مــع االســتفادة مــن
أوليــاء األمــور حســب خبرتهــم وعــدم االقتصــار علــى
الجانــب المــادي ،بــل االســتفادة مــن العناصــر البشــرية
المشــاركة فــي البرنامــج وذلــك باســتخدام العــروض،
والمــادة التعليميــة المناســبة لهــدف البرنامــج وهــو التوعيــة
بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال التعليــم.
 .4حــث أوليــاء األمــور على الشــراكة مع المدرســة وتوضيح
أهميــة ذلــك بالنســبة لهــم وللمدرســة وانعكاســه علــى
الطالــب ،كأن يشــارك أوليــاء األمــور فــي بعــض األنشــطة،
والمســابقات واالحتفــاالت داخــل المدرســة ممــا ينعكــس
إيجابيــً علــى الطالــب.
 .5قبــل نهايــة البرنامــج يجــب أن يتفــق المعلــم وولــي األمــر
علــى تدخــات تضمــن تقــدم الطالــب وعلــي طريقــة االتصال
فيمــا بينهــم ،واألخــذ برأيهــم واالســتفادة مــن خبرتهــم
وتنميــة المبــادرة لــك ًال مــن الطرفيــن وتعزيــز مفهــوم
الشــراكة المجتمعيــة فــي نفــوس المشــاركين والتــزام
كل طــرف بمســاعدة الطــرف اآلخــر بمــا يحقــق الهــدف
المنشــود وتعزيــز المشــاركين.
.5التقويــم :ويأتــي كخطــوة أخيــرة لقيــاس مــدى نجــاح
برنامــج الشــراكة بيــن المؤسســات النظاميــة وغيــر
النظاميــة متمثــ ًا فــي الشــراكة بيــن األســرة والمدرســة،
وذلــك للتوقــف عنــد نقــاط الضعــف والقصــور وتحديــد
المعوقــات والتحديــات والعمــل علــى مواجهتهــا وحلهــا
بشــكل مناســب.
توصيات البحث:
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.1ضــرورة القيــام بالمزيــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة
والتربويــة والمتعلقــة بالشــراكة المجتمعيــة بين المدرســة
ومختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي ،خصوصــً األســرة
باعتبارهــا المؤسســة الحاضنــة األولــي للطفــل.
 .2ضــرورة تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة
والمدرســة والعمــل علــى تطويرهــا ألنهــا أصبحــت مطلبــً
هامــً لتطويــر المخرجــات التعليميــة بمــا يناســب احتياجات
ســوق العمــل وطبيعيــة المجتمــع فــي الوقــت الحالــي.
 .3تحويــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن األســرة والمدرســة
إلــى شــراكة حقيقــة وتفعليهــا علــى أرض الواقــع بمــا
يتناســب مــع أوليــاء األمــور للقيــام بدورهــم المنــوط بهــم
فــي العمليــة التعليميــة ،واالســتفادة مــن خبــرات أوليــاء
األمــور فــي شــتي الجوانــب.
 .4القيــام بالنــدوات والمؤتمــرات العلميــة التــي تناقــش
موضوعــة العالقــة المجتمعيــة مــع محاولــة إشــراك أكبــر
قــدر أوليــاء األمــور .
 .5اهتمــام المجتمعــات اآلن بالتعليــم ووضعــه ضمــن
أولوياتهــا والتزاماتهــا التــي تســعي جاهــدة لتحقيقهــا ،ولقــد
بــرز ذلــك فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ()2030
والتــي أعلنــت عــن ضــرورة تفيعــل دور اآلبــاء العمليــة
التعليميــة لتحقيــق أقصــى فائــدة.
.6طــرح العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التــي تعمــل علــى
تنميــة الوعــي بأهميــة عمليــة الشــراكة المجتمعيــة
وأهميتهــا فــي تحقيــق رؤيــة ( )2030وذلــك لتطويــر
وتحســين المخرجــات التعليمــة.
المراجع
إبراهيــم ،ســماح رشــاد( :)2004دور مجالــس اآلبــاء
والمعلميــن فــي المــدارس االبتدائيــة .ماجســتير ،كليــة
البنــات ،جامعــة عيــن شــمس ،القاهــرة ،جمهوريــة مصــر
العربيــة.
أبــو رمــان ،فاديــة ( :)2000واقــع التعــاون بيــن المدرســة
واألســرة ومتطلبــات تطويــره مــن وجهــة نظــر معلمــي
مــدارس محافظــة البلقــاء الرســمية ،ماجســتير ،الجامعــة
األردنيــة ،األردن.
األصمعــي ،محمــد( :)2005اإلصــاح التربــوي والشــراكة
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المجتمعيــة المعاصــرة ،القاهــرة :دار الفجــر للنشــر
والتوزيــع.
التويجــري ،منيــرة ســليمان ( :)2006دور المهنيــات فــي
تفعيــل المشــاركة األســرية فــي العمليــة التعليميــة
للتلميــذات ذوات التخلــف العقلــي فــي معاهــد وبرامــج
التربيــة الفكريــة بمدنيــة الريــاض ،ماجســتير ،كليــة التربية،
جامعــة الملــك ســعود.
الجعيدي ،شــيخة محمد حمد ( :)2011دور اإلدارة المدرســية
فــي تقعيــل الشــراكة المجتمعيــة بيــن المــدارس الثانويــة
للبنــات والمجتمــع المحلــي ،ماجســتير  ،كليــة العلــوم
االجتماعيــة ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية.
الجمــال ،رانيــا عبــد المعــز( :)2004تصــور مقتــرح لتفعيــل
المشــاركة بيــن األســرة وريــاض األطفــال فــي ضــوء
الخبــرات األجنبيــة ».مســتقبل التربيــة العربيــة ،المجلــد
الخامــس ،العــدد ( ،)35اإلســكندرية :المكتــب الجامعــي
الحديــث.
جوهــر ،علــي صالــح وآخــرون ( :)2010الشــراكة المجتمعيــة
وإصــاح التعليــم ،المنصــورة :المكتبــة العصريــة .
الحارثــي ،حمــود ( :)2005المنظمــات األهليــة والشــراكة
فــي العمليــة التعليميــة .النــدوة اإلقليميــة حــول تطويــر
التعليــم مــا بعــد األساســي للــدول العربيــة للصفيــن ()12 ،11
وزارة التربيــة والتعليــم العمانيــة ،مســقط ،ســلطنة عمــان.
الحامــد ،محمــد وآخــرون ( :)٢٠٠٣التعليــم فــي المملكــة
العربيــة الـــسعودية رؤيــة الحاضر واستشــراف المســتقبل.
الريــاض :مكتبــة الرشــد.
حســن ،محمــد صديــق محمــد ( :)2004الشــراكة األبويــة
فــي التعليــم ،مجلــة التربيــة ،قطــر ،يونيــو ،مــج ( ،)33ع (،)149
ص ص .60-46
حســين ،ســامة عبــد العظيــم ( :)2007المشــاركة
المجتمعيــة وصنــع القــرار التربــوي ،اإلســكندرية :دار
الجامعــة الجديــدة للنشــر.
الحمــدان ،جاســم محمــد ،واألنصــاري ،أمــل إســماعيل
( »:)2007المشــاركات المجتمعيــة فــي تمويــل
المشــروعات التعليميــة للمــدارس الثانويــة بدولــة الكويــت:
الواقــع والمأمــول ،مجلـــة دراســات الخليــج والجزيــرة

العربيــة ،جامعــة الكويــت ،مجلــس النشــر العلمــي ،ع .125
ســالم ،رائــدة خليــل ( :)2006المدرســة والمجتمــع  ،عمــان:
مكتبــة المجتمــع العربــي للنـــشر والتوزيــع.
الســلطان ،فهــد ســلطان ( :)2008واقــع التعــاون بيــن
المدرســة والمجتمــع المحلــي بمدينــة الريــاض بالمملكــة
العربيــة الســعودية وأهــم اآلليــات الالزمــة لتطويــره ،مجلــة
رســالة التربيــة وعلــم النفــس ،جامعــة الملــك ســعود ،ع
( ،)31ص ص .55-1
ســنهجي ،عبــد العزيز(:)2006إشــكالية الشــراكة فــي
منظومــة التربيــة والتكويــن،
ttps://www.tawjihnet.net/vb/t2
البيـــت
ســـواب ،ســـوزان ( :)1995تنميـــة المشـــاركة بــين
ُ
والمدرســـــة مــــن المفـــــاهيم إلى التطبيـــــق ،المركز القومي
للبحــوث التربويــة والتنميــة ،القاهــر ،ص ص .41 -29
الشــرعي ،بلقيــس غالــب ( :)٢٠٠٧دور المشــاركة
المجتمعيــة فــي اإلصـــاح المدرســـي”دراسة تحليليــة،
مجلــة كليــة التربيــة ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
العــدد( )24ـ
صــاح الديــن ،عريفــه موســى( :)2000فاعليــة مجالــس أولياء
األمــور مــن وجهــة نظــر المديريــن والمعلميــن والمرشــدين
التربوييــن فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة
رام اهلل .ماجســتير ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس،
فلســطين.
صنــدوق تطويــر وإقــراض البلديــات (  : )2009المشــاركة
والمشــورة المجتمعيــة دليــل عملــي تدريبــي.
الطويرقــي ،ســالم عبــد اهلل والقــراش ،عبــد الرحمــن (:)2016
الجــودة العالميــة  ..رؤيــة  2030التعليميــة ،جريــدة عيــن
اليــوم  / http://www.3alyoum.com/news/aتاريــخ
الدخــول .2017 /2/9
عاشــور ،محمــد علــي ( :)2011دور مديــر المدرســة فــي
تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة وبيــن المجتمــع المحلــي
فــي ســلطنة عمــان ،دراســات العلــوم التربويــة ،مــج (، )38
ملحــق ( ،)4ص ص .1225 -1205
عاشــور ،نيفيــن محمــود ( :)2010دور االدارة المدرســية
فــي تفعيــل الشــراكة بيــن المدرســة والمجتمــع المحلــي

مــن وجهــة نظــر أوليــاء األمــور ،ماجســتير ،كليــة التربيــة،
جامعــة اليرمــوك بــاألردن.
عبــد التــواب ،ناصــر عويــس ( :)2010الشــراكة المجتمعيــة
بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ومؤسســات تعليــم
الخدمــة االجتماعيــة لدعــم الممارســة المهنيــة للخدمــات
االجتماعيــة بالمؤسســات التعليميــة ،مجلــة دراســات فــي
الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية  ،مصــر ،ع (، )38
مــج (.)3
عبــد الحســن ،أشــواق ( :)2011العالقــة المجتمعيــة
التفاعليــة بيــن البيــت والمدرسة-دراســة نظريــة ،مجلــة
دراســات تربويــة ،العــدد (، )16ص ص.204 -167
عبــد الفتــاح ،محمــد زيــن العابديــن ( :)2013تصــور مقتــرح
لتطويــر وتفعيــل الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي وبقيــة القطاعــات ،مجلــة كليــة التربيــة -جامعــة
طنطــا ،يوليــو ،ع ( ،)51ص ص .623-581
العجمــي ،محمــد حســنين ( :)٢٠٠٧المشــاركة المجتمعيـــة
واإلدارة الذاتيـــة للمدرســـة ،المنصــورة ،المكتبــة العصريــة
للنشــر والتوزيــع.
العجمــي ،محمــد حســنين :)2000( ،اإلدارة المدرســية.
القاهــرة :دار الفكــر العربــي.
العزيــزي ،أحمــد الرفاعــي بهجــت ( :)2006دراســات فــي
تمويــل التعليــم والتنميــة البشــرية  ،القاهــرة :مكتبــة
النهضــة المصريــة.
عــوض ،أســياد محمــد محمــد ( :)2012تفعيــل دور األســرة
فــي العمليــة التعليميــة بالتعليــم الثانــوي فــي ضــوء مبــدأ
الشــراكة ،دار المنظومــة ،كليــة التربيــة ،جامعــة األزهــر،
العــدد ( ، )151مجلــد ( ،)4ص ص .509 -453
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البيئة التعليمية االستثمارية في ظل التحديات االقتصادية للمملكة العربية
السعودية :رؤية مستقبلية
اعداد  /د .أروى علي أخضر

أكاديمية متخصصة في االدارة التربوية
الملخص:
تتحقــق الرؤيــة المســتقبلية الطموحــة للتعليــم بالمملكــة
مــن خــال مــا تطرحــه هــذه الورقــة (البيئــة التعليميــة
االســتثمارية فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة للمملكــة
العربيــة الســعودية :رؤيــة مســتقبلية) فــي التكامــل بيــن
االقتصــاد والتعليــم وإن مــن أبــرز االتجاهــات الحديثــة فــي
تمويــل التعليــم هــو اســتثمار البيئــات التعليميــة  ،وجعــل
المــدارس منتجــة بتحويلهــا إلــى مواقــع إنتــاج حقيقيــة
مســتثمرة جميــع امكاناتهــا الماديــة والبشــرية .
وتأتــي هــذه الورقــة لتســلط الضــوء علــى أهميــة اســتثمار
البيئــات التعليميــة لتكــون منتجــة كمصــدر تمويلــي آخــر
وفــق التوجهــات الحديثــة لمصــادر التمويــل ويشــمل
التحــول التدريجــي مــن «النمــط األحــادي للتمويــل» إلــى
«نمــط تنويــع المصــادر التمويليــة»؛ حيــث تتحمــل الدولــة
 حباهــا اهلل  -عــبء تمويــل التعليــم وحدهــا  ،وارتفــاعكلفــة الخدمــات التعليميــة ،وازديــاد حجــم اإلنفــاق علــى
التعليــم بجميــع مراحلــه إلــى درجــة فاقــت تقديــرات خطط
التنميــة؛ يقابلهــا مشــكالت تربويــة حــادة كالهــدر التربــوي
وعــدم توزيــع مخصصــات التعليــم بصــورة متكافئــة
وارتفــاع ميزانيــات التعليــم  ،فــي ظــل تزايــد الطلــب
المجتمعــي المســتقبلي علــى التعليــم ،وبتذبــذب أســعار
النفــط  ،تبــدو صعوبــة االســتمرار فــي االعتمــاد علــى الدعــم
الحكومــي كمصــدر وحيــد لتمويــل قطــاع التعليــم ،هــذا
باإلضافــة إلــى أن االنخــراط فــي قضايــا اإلصــاح التعليمــي
بمعــزل عــن توفيــر البدائــل التمويليــة ضــرب مــن ضــروب
العبــث التنظيــري.
وتركــز الورقــة حــول ركيزتيــن هامتيــن ،وهمــا أن
التعليــم »إنتــاج واســتثمار« ،والــذي يرتكــز حولــه مفهــوم

اقتصاديــات التعليــم ،كمــا ويؤكــد االقتصاديــون أن علــم
اقتصاديــات التعليــم سيســاعد فــي مواجهــة تحديــات
المســتقبل فــي المجــال التعليمــي.
وتتنــاول الورقــة (مفهــوم المدرســة المنتجــة وفلســفتها
ومبــررات تطبيقهــا ،مجــاالت االســتثمار التربــوي
المتاحــة ،وطــرق االســتثمار األمثــل للمــوارد البشــرية
فــي التعليــم ،كمــا وتطــرح الورقــة تصــور ُا مقترحــً تمثــل
الرؤيــة المســتقبلية لمــدارس التعليــم العــام بالمملكــة،
ويتمثــل ذلــك فــي طــرح المدرســة المنتجــة (Productive
 ،)schoolوالتــي تســاهم فــي عمليــة تمويــل التعليــم
ذاتيًا،مــع اســتمرارية الدعــم الحكومــي ،ومــا ستســهم
فــي تحقيقــه مــن الوفــر فــي نفقــات التعليــم باإلضافــة إلــى
الفوائــد األخــرى ،وذلــك مــن خــال مــا يراعيــه هــذا المقتــرح
التطبيقــي مــن نظــرة شــمولية للتمويــل المســتند إلــى ثالثــة
مبــادئ رئيســة :أولهــا الحــرص علــى اســتمرار الدعــم
الحكومــي ،وثانيهــا ترشــيد اإلنفــاق والحــد مــن صــور الهــدر
المالــي والتربــوي ،وثالثهــا تنويــع مصــادر التمويــل فــي ضــوء
مفهــوم »المدرســة المنتجــة.
و ُيمثــل هــذا المقتــرح التصــوري التطبيقــي نقطــة انطــاق
نحــو مــدارس منتجــة  ،التــي يعــول عليهــا كثيــرًا فــي إعــداد
الكــوادر البشــرية الالزمــة لعمليــة التنميــة الشــاملة فــي
المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليميــة والثقافيــة،
وغيرهــا مــن المجــاالت ،مــن خــال نقــل المتعلــم مــن
مســتهلك إلــى »متعلــم منتــج« ُيحقــق االكتفــاء الذاتــي لــه
ولمدرســته .وذلــك مــن خــال مــا ُتقدمــه هــذه المدرســة مــن
خدمــات أكاديميــة تعليميــة ،وإنتاجيــة ،بحيــث تكــون
قــادرة علــى تنميــة مواردهــا الذاتيــة اإلضافيــة مــن مواردهــا
ومشــاريعها اإلنتاجيــة.
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وختمــت الورقــة بمراحــل تطبيــق هــذا المقتــرح الــذي
تكونــت مــن أربــع مراحــل أساســية اعتمــدت فيهــا علــى
مراحــل الجودة(مرحلــة التأســيس واإلعــداد والتخطيــط،
مرحلــة نشــر الوعــي بمفهــوم البيئــات االســتثمارية
والمدرســة المنتجــة ،مرحلــة التنفيــذ ،مرحلــة المتابعــة
والتقويــم).
المقدمة:
تكمــن أهميــة التنميــة االداريــة أساســً فــي كونهــا جــزءًا
مــن التنميــة الشــاملة التــي تســعى الــدول واألنظمــة إلــى
تحقيقهــا  ،وال يتحــدد مفهــوم التنميــة االداريــة فــي ذلــك
المفهــوم الــذي يرتبــط بالعنصــر البشــري فقــط  ،وإنمــا
يتســع ليشــمل مجــا ًال أوســع وهــي التغيــرات الجذريــة
الشــاملة التــي يمكــن إدخالهــا علــى نظــم وهيــاكل
وأســاليب العمــل بالجهــاز االداري وعلــى أنمــاط الســلوك
البشــري فيــه  ،بهــدف الوصــول إلــى نظــام تعليمــي ذو
كفــاءة وفعاليــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة الشــاملة (األقــرع.)2013 ،
وال يمكــن تصــور تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مــع وجــود جهــاز
إداري قليــل الكفــاءة أو وجــود ضعــف فــي العوامــل األخــرى
(االجتماعيــة – الثقافيــة والسياســية) فالتنميــة تتمثــل فــي
مجموعــة مــن الروابــط أو العوامــل االداريــة واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة (مرســلي.)2001 ،
وقــد أصبــح مــن المؤكد اليــوم أن رفــع المســتوى االقتصادي
واالجتماعــي لدولــة مــن الــدول رهيــن بكفــاءة وقــدرات
وأداء وخصوصــً فــي
اإلدارات العامــة فلســفة وتنظيمــً
ً
محيــط العولمــة وفــي أفــق األلفيــة الثالثة(بشــر)2014 ،
وإن تحقيــق التقــدم فــي أي دولــة يتوقــف إلــى حــد كبيــر
علــى كفــاءة اإلدارة وقدرتهــا علــى حســن االســتفادة مــن
عناصــر اإلنتــاج وتحقيــق الكفايــة اإلنتاجيــة.
ويؤكــد صنــدوق النقــد الدولــي أن الــدول الناميــة عليهــا
أن تحســن األداء اإلداري والقــدرة اإلداريــة لكــي تعظــم
منافعهــا مــن النظــام االقتصــادي العالمــي الجديــد  ،وأن
النظــام االقتصــادي الجديــد يؤكــد علــى أهميــة اإلدارة،
وهــو فــي هــذا الســياق ينظــر إلــى أهميــة اإلدارة كمرتكــز
لإلصــاح االقتصــادي وتصحيــح الهيــاكل ،والخصخصــة،
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وتحســين الموازنــة (بشــر.)2014 ،
كمــا وتعتبــر المــوارد البشــرية قــوة رئيســية وراء عمليــة
التنميــة ،والتعليــم خيــر مــن ينمــي هــذه المــوارد البشــرية،
كمــا أن التعليــم ينمــي الكفــاءة التــي تؤثــر بدورهــا فــي
زيــادة االنتــاج ،ولقــد أصبحــت النظــرة الــى النظــام التعليمــي
علــى أنــه أهــم جهــاز إلعــداد القــوى المدربــة ،ومــن ثــم
ُيمكــن عــن طريقــه التحكــم فــي الفائــض مــن العمــال
غيــر المدربيــن ،ويجــب أن يكــون لنظــام التعليــم هيــكل
بعيــد النظر يتطلع الى المســتقبل ،بــدون تجاهل األغراض
األساســية األخــرى لنظــام التعليــم .
ويعتبــر مؤشــر التنميــة البشــرية هــو أحــدث مؤشــر
اعتمدتــه هيئــة األمــم المتحــدة فــي العــام 1990م والــذي
يعتمــد بشــكل رئيــس علــى الحالــة التعليميــة ومســتوى
المعرفــة ،وبذلــك أصبــح المعيــار هــو اإلنســان ومــدى نمــوه
وتطــوره فــي الجانــب المعرفــي والخبراتي(الحربــي.)2010 ،
إن أي خطــة للتنميــة االقتصاديــة تســتلزم وضــع خطــة
تهــدف إلــى تنميــة المهــارات اإلداريــة والبشــرية ألن
التخطيــط للبيئــة التعليميــة يتطلــب إدارة جيــدة ســواء
فــي مرحلــة اإلعــداد والتفكيــر أو فــي مرحلــة التنفيــذ أو فــي
مرحلــة التشــغيل ضمانــً الســتمرارها ونموهــا.
وممــا ســبق يتضــح تــازم التنميــة والتخطيط حيــث ُيعــرف
التخطيــط فــي أبســط صــوره بأنــه “البحــث عــن أفضــل
الوســائل لتعديــل وتحســين الوضــع القائــم للوصــول إلــى
صــورة مثلــى فــي المســتقبل بأقــل مــا يمكــن مــن المصــادر
والمــوارد” .وباختصــار فهــو البحــث عــن األفضــل وهــو
الســبيل العملــي لتنفيــذ التنميــة  ،أمــا التنميــة فهــي األهــداف
طويلــة المــدى ويتــم تحقيقهــا علــى مراحــل عبــر خطــط
تنمويــة محــددة و ُتراجــع بعــد كل فتــرة (الحربــي.)2010 ،
إن التعليــم المرغــوب فيــه فــي هــذا العصــر تعليــم مرتبــط
بخطــط التنميــة االجتماعيــة ،والثقافيــة ،واالقتصاديــة،
وال يمكــن الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن التعليــم إال بتبنــي
نظــام قائــم علــى التكامــل بيــن التعليــم مــع اإلنتــاج
(اليونســكو93 ،1981،؛جيلســي وكولينــس،1987 ،
12؛بورســتل )312 ،1992 ،بحيــث يتــم تضميــن اإلنتــاج فــي
جميــع مراحــل التعليــم العــام؛ بهــدف تنميــة المهــارات

المهنيــة ،وعــادات وأخالقيــات العمل(ســعد الديــن،2005 ،
.)790
أولــت المملكــة العربيــة الســعودية ،كغيرهــا مــن الــدول،
موضــوع االســتثمار اهتمامــً بالغــً بحيــث جعلتهــا مرتكــز
رؤيــة المملكــة ، 2030وأن القــوة االســتثمارية ســتكون
المفتــاح والمحــرك الرئيــس لتنويــع االقتصــاد الســعودي
وتحقيــق اســتدامته ،واألســاس لتنويــع مــوارد االقتصــاد
الســعودي وعــدم اعتمــاده علــى النفــط بشــكل رئيــس.
وتناولــت محــاور الرؤيــة الطموحــة للمملكــة العربيــة
الســعودية محــورًا رئيســً (االقتصــاد المزدهــر) ومواصلــة
االســتثمار فــي التعليــم والتدريــب وتزويــد األبنــاء بالمعــارف
والمهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل.
وتمثلت أهم مرتكزات رؤية المملكة فيما يلي:
تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد.
االســتفادة مــن المــوارد واســتثمارها مــن أجــل تنويــع
االقتصــاد.
التوســع فــي سياســة التخصيــص لزيــادة فاعليــة القطــاع
الخــاص فــي برامــج التنميــة.
الحــد مــن البطالــة بإيجــاد فــرص العمــل وتقديــم الدعــم
المالــي إلقامــة المشــروعات االســتثمارية الوطنيــة
واألجنبيــة التــي مــن شــأنها اســتيعاب المــوارد البشــرية
وخفــض نســبة البطالــة.
االســتمرار فــي مراجعــة السياســات التنظيميــة
واإلجــراءات اإلداريــة والحوافــز التشــجيعية أبــرز المطالــب
(مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.)2016 ،
والتزمــت المملكــة بتعليــم يســهم فــي دفــع عجلــة
االقتصــاد وتنويعــه واســتثماره ،كمــا التزمــت بزيــادة
االنتاجيــة وتخفيــض التكاليــف والحــد مــن الهــدر المالــي ،
حيــث ُيعــد االســتثمار مــن أهــم عوامــل التنميــة االقتصاديــة
الحقيقيــة والشــاملة ،ومــن أهــم عناصــر التدفــق الشــامل
للمــوارد الماليــة الخاصــة؛ لــذا فــإن االســتثمار فــي التعليــم
أســاس التنميــة االقتصاديــة؛ ألنــه ينمــي الكفــاءة البشــرية
وينهــض باإلنتــاج ،لكــي تحــدث هــذه التنميــة يتحتــم توافــر

منــاخ عــام يالئــم هــذه التغيــرات بجانــب توافــر الثــروة
ورأس المــال ،وهنــا تبــرز أهميــة التعليــم ألنــه قــادر علــى
خلــق المنــاخ العــام لحــدوث التنميــة لــكل مــا يتضمنــه مــن
تغيــرات فــي حيــاة المجتمعــات .
وقــد اهتمــت كثيــر مــن الدراســات التربويــة بكشــف
النقــاب عــن دور التعليــم فــي احــداث التنميــة االقتصاديــة،
فقــد ركــزت الدراســات الشــرقية علــى الفوائــد االقتصاديــة
للتعليــم كواحــد مــن االغــراض االجتماعيــة والفكريــة،
بينمــا ركــزت النظريــات االقتصاديــة فــي الفكــر العربــي
علــى ضــرورة النظــر للنفقــات علــى التعلــم الــذي يتيــح لهــم
امكانيــة العمــل بصــورة أكبــر فــي المســتقبل ،فــإن ذلــك
يعنــي أن هــؤالء األفــراد إنمــا يســتثمرون هــذه األمــوال فــي
دولتهــم (رجــب .)1999 ،
كمــا أكــدت األهــداف والسياســات فــي خطــة التنميــة
العاشــرة ( )41 /1440 – 37/1436فــي مجــال التنميــة
االقتصاديــة بالهــدف الثانــي علــى “تعميق التنويــع االقتصادي
بأبعــاده المختلفــة” مــن خــال “تنويــع األنشــطة االقتصاديــة
فــي القطاعــات غيــر النفطيــة ،مــع التركيــز علــى األنشــطة
ذات االنتاجيــة العاليــة والميــزات التنافســية الواعــدة”
 ،وأكــدت بالهــدف الثامــن «تعزيــز االســتقرار المالــي
والنقــدي» فــي مجــال الهيكلــة واألنظمــة والتشــريعات على
«إعــادة هيكلــة برامــج الدعــم الحكومــي لرفــع كفاءتهــا
فــي اســتخدام المــوارد  ،وفاعليتهــا فــي تحســين األوضــاع
المعيشــية للفئــات المســتهدفة» وأكــدت بالهــدف التاســع
«زيــادة اســهامات القطــاع الخــاص  »..مــن خــال بيئــة
االســتثمار ،علــى «تذليــل العقبــات أمــام القطــاع الخــاص
لالســتثمار فــي قطــاع الخدمــات والمرافــق العامــة»
كمــا أكــدت األهــداف العامــة لقطــاع التعليــم فــي خطــة
التنميــة العاشــرة ( )41 /1440 – 37/1436فــي أول هــدف
منهــا علــى “تهيئــة بيئــة تعليميــة تتــاءم مــع متطلبــات
التعليــم الحديثــة تتضمــن فــرص التعليــم الحديثــة”
كمــا ركــز برنامــج التحــول الوطنــي  2020فــي الهــدف
االســتراتيجي الثالــث لــوزارة التعليــم علــى تحســين
البيئــة التعليميــة المحفــزة لإلبــداع واالبتــكار والهــدف
االســتراتيجي الســادس لــوزارة التعليــم علــى تعزيــز قــدرة
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نظــام التعليــم لتلبيــة متطلبــات التنميــة واحتياجــات ســوق
العمــل.
جــاءت هــذه الورقــة لتوضــح أن مــن أهــم مقومــات النجــاح
هــو توفيــر خريطــة اســتثمارية واضحــة الســتثمار البيئــة
التعليميــة لتحقيــق المــدارس المنتجــة فــي التعليــم العــام
بالمملكــة العربيــة الســعودية كرؤيــة مســتقبلية فــي ظــل
التحديــات االقتصاديــة.
التحديات االقتصادية (:)Challenges Economic
تواجــه الــدول العربيــة قــدرًا كبيــرًا مــن التحديــات فــي
مختلــف جوانــب الحيــاة  ،وخاصــة فــي الجوانــب االقتصاديــة
 ،وتمثــل هــذه التحديــات االقتصاديــة خطــرًا علــى التنميــة ،
وقــد أكــد خبــراء اقتصاديــون أن اقتصــاد المملكــة يواجــه
ثــاث تحديــات اقتصاديــة تتطلــب الحلــول العاجلــة
لهــا وتظافــر جهــود القطــاع الحكومــي مــع القطــاع
الخاص،ومــن أهــم التحديــات االقتصاديــة التــي تواجــه
اقتصــاد المملكــة تقلــب أســعار النفــط  ،إضافــة الــى ارتفــاع
عــدد ســكان المملكــة (آل ســعد)2014 ،
كمــا بينــت االســتراتيجية بعيــدة المــدى لالقتصــاد الوطنــي
أن مــن أهــم القضايــا والتحديــات التــي ســتواجهها المملكة
العربيــة الســعودية فــي المرحلــة المقبلــة تنويــع القاعــدة
االقتصاديــة وتخفيــض االعتمــاد علــى النفــط  ،لكونــه
عرضــة للتأثيــرات المختلفــة ألســواق الطاقــة العالميــة،
وأنــه رغــم التطــورات إال أن تنميــة القطــاع غيــر النفطــي ال
تــزال ُتشــكل أحــد أبــرز التحديــات التنمويــة(وزارة االقتصاد
والتخطيــط(،د.ت))42،
ويمكن تحديد أبرز التحديات االقتصادية في اآلتي:
تحديات تمويل التعليم:

تتحمــل الدولــة عــبء تمويــل التعليــم فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،وال يســاهم القطــاع الخــاص واألفــراد
ســوى بنســبة ضئيلــة فــي تمويــل التعليم،ويعــد التمويــل
الحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو المصــدر
الرئيســي إن لــم يكــن المصــدر الوحيــد في تمويل األنشــطة
التربويــة والتعليميــة؛ باعتبــار أن التعليــم حــق للمواطــن
كفلتــه كافــة دســاتير العالــم (أخضــر)10 ،2003 ،
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يحظــى التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية بدعــم
حكومــي مســتمر ،يســهل تقديــره مــن خــال مــا يخصــص
لتنميــة المــوارد البشــرية فــي خطــط التنميــة العشــر ،أو مــا
تســتأثر بــه قطاعــات التعليــم مــن الميزانيات العامــة للدولة،
هــذا إضافــة إلــى االعتمــادات الماليــة التــي يتــم توفيرهــا
للتعليــم خــارج إطــار الميزانيــة العامــة .إن هــذا الدعــم
الســخي يعبــر عــن التــزام الدولــة بواجبهــا الوطنــي لتوفيــر
الخدمــة التعليميــة بوصفهــا أحــد الحقــوق األساســية
للمواطنــة ،ولقناعتهــا التامــة بــأن االســتثمار البشــري هــو
أفضــل أنــواع االســتثمار لمــا يحققــه مــن العوائــد المجزيــة
التــي يعــود مردودهــا علــى الوطــن والمواطــن علــى حــ ٍد
ســواء (صائــغ)1 ،2007 ،
وقــد أوضحــت وزارة التعليــم ( )2015أن االنفــاق الحكومــي
علــى التعليــم بكافــة مراحلــه فــي ارتفــاع متصاعــد مــن
( )122 ،114مليــون ريــال فــي العــام 1431هـــ إلــى( )213،480في
العــام 1435هـــ  ،وشــكلت نســبة االنفــاق الحكومــي علــى
التعليــم ( )%18 ،7مــن مجمــل االنفــاق العــام فــي عــام
1431هـــ  ،وارتفعــت هــذه النســبة خــال الســنوات الالحقــة
لتصــل فــي عــام 1435هـــ إلــى ( ،)%25وقــدرت ميزانيــة
التعليــم فــي العــام المالــي 1437 /1436هـــ لمــا تــم تخصيصه
لقطــاع التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي وتدريــب القــوى
العاملــة مــا يقــارب ( )217مائتيــن وســبعة عشــر مليــار ريــال
بمــا يمثــل حوالــي نســبة ( )%25مــن النفقــات المعتمــدة
بالميزانيــة ،ومــا تخصصــه الحكومــة مــن مبالــغ ماليــة مــن
الموازنــة العامــة لإلنفــاق علــى التعليــم ،يعكــس هــذا
المؤشــر مــدى اهتمــام الحكومــة بالتعليــم وإنفاقهــا عليــه.
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع الميزانيــات التعليميــة ؛ إال أنــه ومــا
زالــت مــدارس التعليــم العــام الحاليــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية تعانــي مــن قصــور واضــح فــي وظائفهــا وأدوارهــا
مــع الطــاب ،وقــد أكــدت خطــة تطويــر التعليــم فــي الوطــن
العربــي ( )6 ،2008القصــور فــي نوعيــة المــدارس ،ونمطيــة
التعليــم ،والمقــررات التقليديــة ،وتزايــد نســب الرســوب
والتســرب مــن التعليــم ،وتدنــي مســتوى مخرجــات
التعليــم ،وضعــف التمويــل.
ومــن الخطــأ أن يســتمر التعليــم فــي الســير علــى ســاق

واحــدة هــي ســاق الدولــة  ،بــل إن األمــر يتطلــب ســاقًا أخــرى
تضمــن لــه توازنــه ،وهــي ســاق (المؤسســات التعليميــة)
المدرســة مــن خــال التمويــل الذاتــي؛ وتمثــل المدرســة
المنتجــة أحــد أبــرز البدائــل الممكنــة فــي هــذا المجــال
(نصــار)13 ،1998 ،
وقــد أكــدت وثيقــة استشــراف العمــل التربــوي فــي دول
الخليــج العربــي فــي إطــار اســتراتيجية التنميــة الشــاملة
بعيــدة المــدى لــدول مجلــس التعــاون ()2025-2000أن
مــن أبــرز التحديــات التــي ســيواجهها العمــل التربــوي فــي
دول الخليــج فــي المرحلــة القادمــة هــي مشــكلة االرتفــاع
المتصاعــد فــي كلفــة التعليــم ،والبــد مــن تنويــع مصــادر
التمويــل عــن طريــق مشــاركة مؤسســات المجتمــع،
وهيئاتــه ،وأفــراده فــي تمويــل التعليــم ؛لذلــك أكــدت
الوثيقــة علــى أن مــن أحــد أولويــات العمــل التربــوي هــو
«توفيــر التمويــل الــازم للتطويــر النوعــي فــي التعليــم
والــذي يــؤدي إلــى عــاج كثيــر مــن اختناقــات التعليــم
الحاليــة  ،وبالتالــي عــاج مصــادر رئيســة للهــدر ،واإلســهام
فــي ترشــيد اإلنفــاق عليه»(مكتــب التربيــة العربــي لــدول
الخليــج .)110 ،2000،
تحديات الكفاءة الداخلية:

تقــاس فعاليــة التعليــم بشــكل عــام ومــدى تحقيــق
سياســاته وأهدافــه مــن خــال بعديــن أساســيين همــا:
الكفــاءة الخارجيــة والمتمثلــة فــي المبانــي والتجهيــزات
المســاندة واللوجســتية ،والكفــاءة الداخليــة تلــك
المتمثلــة فــي المناهــج الدراســية بكافــة عناصرهــا مــن
خطــط دراســية وأســاليب تنفيــذ وأدوات القيــاس
والتقويــم .واألخيــر هــو المعنــي بنواتــج التعليــم.
ومــن أكثــر تحديــات الكفــاءة الداخليــة ضعــف االســتغالل
األمثــل للمــوارد الماليــة ،وضعــف االســتفادة مــن الوقــت
المخصــص للتعليــم فــي المــدارس ،وارتفــاع نســبة
الرســوب والتســرب ،القصــور فــي االســتفادة مــن فــرص
التعليــم ،قصــور المهــارات المعرفيــة والوظيفيــة للطــاب.
تحديات سوق العمل:
وتتمثــل تحديــات ســوق العمــل فــي ارتفــاع معــدالت

البطالــة  ،وضعــف المهــارات االنتاجيــة عنــد الطــاب  ،وقــد
ترجــع األســباب إلــى ضعــف مناســبة اســتراتيجة التعليــم
الحاليــة لســوق العمــل .
الحاجة للبحث عن موارد إضافية:
تقتــرح اليونســكو شــكل التمويــل المســتقبلي للتعليــم
أنــه ُيبنــى علــى المشــاركة  ،وعلــى الالمركزيــة مــن خــال
قيــام التمويــل المجتمعــي مــع عــدم تخلــي الحكومــات
عــن مســؤولياتها فــي توفيــر التعليــم للجميــع.
وتحتــاج مــدارس التعليــم العــام الحاليــة إلــى تخطيــط
جديــدة
ــة
ٍ
وتنظيــم مقننيــن للبحــث عــن مصــادر تمويل َّي ٍ
لتعزيــز الواقــع التعليمــي المتط ـ ِّور ،وتخفيــف العــبء عــن
الســعود َّية أســوة
كاهــل الحكومــة فــي المملكــة العرب َّيــة ّ
بالعالــم المتقــدِّم ،واالعتمــاد علــى ال َّنشــاط التعليمــي
المنتــج ،الــذي ُيحقــق منافــع ماديــة تســاعد المدرســة
فــي تخفيــف حاجاتهــا إلــى مــوارد ماليــة ضروريــة لتســيير
ممــا يــؤدي إلــى االكتفــاء
العمليــة التعليميــة وتنشــيطهاَّ ،
أن المدرســة المنتجــة هــي إحــدى اآلليــات
الذاتــي .والس ـ ِّيما َّ
التربويــة التــي دخلــت المنظومــة التعليميــة فــي مســتهل
األلفيــة الثالثــة مــن القــرن الحالي(ســعد الديــن)778 ،2005 ،
وإلحــداث التغييــر المطلــوب لتطويــر المنظمــات االداريــة أو
المؤسســات التعليميــة ينبغــي العمــل علــى تحديــد مجاالت
التطويــر ورســم الخطــط التطويريــة لهــا واســتثمار كافــة
المــوارد البشــرية والماديــة داخلهــا بهــدف رفــع كفاءتهــا
وفاعليتهــا ومنهــا مــا أشــار لــه (صائــغ)6: 2005،
مســلك عناصــر االدارة  ،والــذي يهتــم بتحديــد عناصــر
االدارة ومقوماتهــا كضــرورة أساســية للتطويــر  ،ويتجــه
التغييــر إلــى التشــريع (االطــار القانونــي ومجموعــة مــن
اللوائــح واألنظمــة)  ،وإلــى المــوارد البشــرية والماديــة  ،وإلــى
الهيــكل التنظيمــي واألســاليب واالجــراءات مــن أجــل رفــع
كفــاءة العمليــة التعليميــة أو االداريــة.
ومســلك وظائــف االدارة  ،والــذي يهتــم بتطويــر العمليــة
االداريــة ومكوناتهــا األساســية المتمثلــة فــي التخطيــط
والتوظيــف والتنظيــم والتنســيق والتوجيــه والمتابعــة
والتمويــل.
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االطار المفاهيمي للتنمية :
التنميــة مــن المفاهيــم التــي يصعــب تحجيمهــا بمفــردات
لغويــة محــددة  ،فهــي عمليــة متعــددة األبعــاد أكثــر منهــا
مفاهيــم نظريــة .فهــي إطــار عمــل اجتماعــي – اقتصــادي
– سياســي –تربــوي معنــي بــه الجميــع  ،وعلــى مختلــف
المســتويات دوليــً ووطنيــً ومحليــً  ،مؤسســات رســمية
وغيــر رســمية  ،وقــد أصبحــت هدفــً وأســلوبًا لتحقيــق
التقــدم االجتماعــي والنهــوض الحضــاري ،ومعيــارًا
للمقارنــة بيــن األمــم والــدول (عمــر؛ حميــد ،د.ت).
التنمية لغة:
ُيقــال نمــا المــال وغيــره ،فالنمــاء هــو الزيــادة  ،والتنميــة لغــة
أي ارتفــاع الشــيء مــن موضعــه إلــى موضــع آخــر  ،وفــي
المــال بمعنــى زاد وكثــر (حجــاب.)33 :2000،
التنمية اصطالحًا:
إن مفهــوم التنميــة مفهــوم واســع اختلــف حولــه
المفكــرون والمختصــون كل حســب ميولــه وإيديولوجيتــه
 ،وفيمــا يلــي أهــم التعريفــات التــي وردت فــي مفهــوم
التنميــة:
عمليــة تهــدف إلــى إحــداث تغييــر حضــاري فــي طريقــة
التفكيــر والســلوك (الطــراح ،ســنو.)179 :2004 ،
هــي التحــوالت الجــادة والمســتمرة التــي قــوم بهــا البشــر
لتحســين ظــروف الحيــاة االجتماعيــة والفرديــة  ،بمــا
يتوافــق مــع االمكانيــات المتاحــة  ،وفــق نســق القيــم
الســائدة فــي المجتمــع (األســود.)189 :2003 ،
التنميــة نقلــة نوعيــة وكميــة مــن وضــع آلخــر أفضــل منــه،
هــذه النقلــة غيــر مقتصــرة علــى مجــال دون آخــر  ،بــل هــي
عمليــة شــاملة لجميــع المجــاالت االقتصاديــة  ،االجتماعيــة،
السياســية ،الثقافيــة ،البيئيــة ،والتكنولوجية)(مرســلي،
)18 :2011
ويقصــد بالتنميــة «العمليــة المســاعدة علــى االنتقــال
بالمجتمعــات مــن حالــة ومســتوى أدنــى إلــى حالــة ومســتوى
أفضــل  ،ومــن نمــط تقليــدي إلــى نمــط آخــر متقــدم كمــً
ونوعــً  ،وتعــد حــ ًا ال بــد منــه فــي مواجهــة المتطلبــات
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الوطنيــة فــي ميــدان االنتــاج والخدمــات» (دوديــن)5 : 2011 ،
وعرفــت التنميــة بأنهــا عمليــة مقصــودة لتحقيــق زيــادة
تراكميــة وإحــداث تطــور فــي مجــال مــا  ،بواســطة تدخــل
أطــراف واســتعمال أدوات وهــي تختلــف عــن :مفهــوم
النمــو ،ومفهــوم التغييــر ،ومفهــوم التطويــر والتحديــث
وغيرهــا ،لهــا مفهــوم قديــم ارتبــط بالجانــب االقتصــادي
وتطــور مفهومهــا الحديــث ليشــمل كافــة مناحــي الحيــاة،
وهــو يعتمــد علــى تنميــة مــاذا ؟ ولمــن ؟ تبــدأ بنوعيــة الحيــاة
 .والمنظومــة البيئيــة ،والمشــاركة الشــعبية ،وأصبــح لهــا
مفاهيــم تختــص بــكل جانــب ،وجــاءت التنميــة االقتصاديــة
كأحــد فــروع التنميــة ولــذا عــدة تعريفــات وتعنــى باإلنتــاج
ويتــم عــن طريقهــا زيــادة الدخــل القومــي الحقيقــي )
مجمــوع الناتــج القومــي مــن الســلع والخدمــات النهائيــة
 ) GNPلدولــة مــا خــال مــدة مــن الزمــن ،بحيــث يترتــب
علــى ذلــك ارتفــاع متوســط نصيــب الفــرد مــن هــذا الدخــل
(العجــان  ،د .ت)4 :
وتــدور التعاريــف حيــال مفهــوم التنميــة فــي فكرتيــن :
همــا :االســتخدام للمــوارد الطبيعيــة (هــواء ،مــاء ،أرض)،
ومــا ينتــج عنهــا مــن بيئــات طبيعيــة ،هدفهــا النهــوض
بنوعيــة الحيــاة الشــاملة.
ويشــير الســمالوطي ( )30 :2002أن إحــداث التنميــة
يتطلــب عمومــً عامليــن أساســيين:ارتكاز التنميــة علــى
أســاس االنتــاج واســتثمار المــوارد والتغييــر االجتماعــي
لألفراد،كمــا يجــب أن تنبثــق التنميــة مــن سياســة عامــة
تســير وفقــً لهــا علــى مختلــف المســتويات الجغرافيــة
(قوميــة – إقليميــة – محليــة).
ماهية التنمية االدارية:
أضحــى موضــوع التنميــة االداريــة واالقتصاديــة مــن المواضيع
المهمــة علــى المســتويين العــام والخــاص ،والتنميــة
االداريــة مــا هــو إال مفهــوم نظامــي شــمولي يتكــون مــن
عــدد مــن الجوانــب الوظيفيــة واالجرائيــة والهيكليــة
واالنســانية والتشــريعية (دوديــن. )5 : 2011 ،
وهنــاك مــن عــرف التنميــة االداريــة أنهــا تتــم مــن خــال
العمــل علــى تنميــة المنظمــة والــذي يتبلــور فــي ضــرورة

االرتقــاء بالمهارات اإلنســانية مــع التركيــز بصفــة خاصــة
علــى الجوانــب الســلوكية .

المنظمــة ،و إيجــاد قنوات االتصــال الســليمة ،والنظــم
الفعالــة للمعلومــات لترشــيد القــرارات اإلداريــة.

و ُتعنــى التنميــة بتطويــر الجهــاز االداري بالمنظمــة ورفــع
كفاءتهــا وفعاليتهــا بالقــدر الــازم لتحقيــق أهدافهــا
اإلنمائيــة وتمكينهــا مــن تحمــل أعبــاء تنفيــذ خطــط
التنميــة الشــاملة  ،وزيــادة تأثيرهــا فــي إحــداث التغيــر ،
واحــراز التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي المطلــوب (بشــر،
.)13 :2013

دراســة أســاليب وإجــراءات العمــل القائمــة ،وتبســيطها،
وكســر حلقــات الروتين المعقــد.

حيــث يقصــد بــاإلدارة مجموعــة الخطــوات المتتاليــة
والمتعاقبــة التــي تهــدف إلــى توجيــه المــوارد البشــرية
والماديــة نحــو تحقيــق األهــداف المنشــودة  ،وذلــك عــن
طريــق تنســيق الجهــود والترتيــب الهــادف لعناصــر االنتــاج
(حــدة ؛ مرغــاد.)10 :2006 ،
فــاإلدارة علــم وفــن ومؤهــات قياديــة ومهنيــة ال يســتطيع
أن يمارســها إال ذوو االختصــاص والخبــرة  ،وبــدون االدارة ال
يمكــن البــدء بأيــة عمليــة تنمية(مرســلي. )20 :2011 ،
وتعتبــر االدارة اســتثمارًا لإلمكانيــات المتاحــة،
البشــرية والماديــة والطبيعيــة والماليــة والعلميــة والفنيــة
والتكنولوجيــة لتحقيــق مختلــف األهــداف المنشــودة علــى
أحســن وجــه.
وتعتمــد التنميــة االداريــة فــي أساســها علــى البشــر وهــم
الثــروة الحقيقيــة ألي أمــة  ،وقــدرت األمــم بمــا تملكــه
مــن طاقــات بشــرية مؤهلــة ومدربــة وقــادرة علــى التكيــف
والتعامــل مــع أي جديــد بكفــاءة وفاعليــة وهــذا هــو
(مفهــوم التنميــة البشــرية) (العجــان ،د.ت .)6:
إن التنميــة االداريــة عمليــة حركيــة مســتمرة متطــورة
ومتجــددة وشــاملة ومتكاملــة تقــوم علــى أركان خمســة
متوازنــة (أبــو شــيخة )31 :2000 ،

دراســة وتحديــث أنظمــة العمــل ،بحيــث تناســب و البيئــة
التــي تعمل فيهــا ،وتواكــب متطلبــات العصــر.
التعليم والتنمية:
ال يخفــى أن التعليــم هــو أحــد أهــم دعائم االقتصــاد وركيزة
التطــور االجتماعــي ،ألنــه يحقــق للمجتمــع عائــدات ذات
قيمــة اقتصاديــة كبيــرة مــن خــال مــا يقدمــه مــن مهــارات
مهمــً مــن ســوق العمــل ،ونوعيــة التعليــم
تشــغل جــزءًا ّ
هــي األســاس لبنــاء التنميــة اإلنســانية فــي الــدول العربيــة
وتحقيــق نمــو اقتصــادي يســهم فــي ترقيــة مهــارات العمــل
التــي تعنــي االســتثمار األمثــل للمــوارد ،وتفعيلهــا لرفــع
مســتوى المجتمــع اقتصاديــً مــن طريــق تطويــره ثقافيــً
وإداريــً.
إن مفتــاح تحقيــق التنميــة هــو التعليــم  ،فــا يقتصــر الهــدف
الرئيســي مــن التعليــم علــى االلتحــاق بالمــدارس فحســب،
بــل يتجــاوزه إلــى التعلــم بمعنــاه األوســع ،وإن القــوة
الدافعــة وراء التنميــة هــي مــا يتعلمــه األفــراد ســواء داخــل
المدرســة أو خارجهــا بــدءًا مــن ريــاض األطفــال وحتــى
االلتحــاق بســوق العمــل (البنــك الدولــي)5 :2011 ،
ُيعــد التعليــم مــن أهــم مجــاالت التنميــة المســتدامة خاصــة
فــي العمليــة التنمويــة للمجتمعــات  ،ويعــد التعليــم المصنــع
الــذي يعــد رأس المــال البشــري الــذي تعتمــد عليــه عمليــة
تنميــة المجتمعــات البشــرية بجميــع جوانبهــا (عمــر؛
حميــد ،د.ت)6 :

فهم العوامــل البيئيــة المؤثــرة فــي المنظمــة ،واكتشــاف
تفاعلهــا معهــا وانعكاســاتها عليها.

و ُتعنــى التنميــة البشــرية بتوســيع نطــاق الخيــارات أمــام
أفــراد المجتمــع ،وذلــك بزيــادة فرصهــم فــي التعليــم
والتعلــم والرعايــة الصحيــة والدخــل والتشــغيل  ،وبمــا
يحقــق توزيــع عــادل لثمــار النمــو االقتصــادي (اآلغــا)2014 ،

تصميــم البنــاء اإلداري القــادر علــى اســتيعاب أنشــطة

إن التربيــة مــن خــال المؤسســات النظاميــة للتعليــم
والتدريــب لهــا النصيــب األكبــر فــي تكويــن الرأســمال
البشــري  ،وبالتالــي فــإن التربيــة تعــد فــي المقــام األول

تنميــة المــوارد البشــرية ،أي تنميــة العنصــر البشــري الــذي بــه
تترجم أهــداف المنظمــة إلــى أفعــال.
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اســتثمارًا للرأســمال البشــري ،وتنبــع القيمــة االقتصاديــة
للتربيــة فــي المقــام األول مــن كــون التربيــة تعتبــر المصــدر
الرئيســي لتكويــن الرأســمال البشــري بــل هــو أهــم
نتاجهــا ،ولكــي تتحقــق االســتفادة القصــوى مــن هــذا
االنتــاج التربــوي ال بــد أن تتوفــر لــه بعــض الشــروط الالزمــة
أشــار لهــا (صائــغ:)68: 1988،
مراعــاة توظيــف الرأســمال البشــري  ،فــإن البطالــة تــؤدي
إلــى تقليــل عوائــده  ،كمــا أن عــدم اســتخدام المعــارف
والمهــارات المكونــة للرأســمال البشــري يــؤدي إلــى
اضمحاللهــا وتناقصهــا.
مراعــاة تحديــد المعــارف والمهــارات باســتمرار ،
فالرأســمال البشــري ليــس عبــارة عــن حشــو مجموعــة
مــن المعلومــات والمهــارات تنتهــي بمجــرد دخــول األفــراد
إلــى ســوق العمالــة  ،بــل إنهــا عمليــة اســتمرارية تتطلــب
التجديــد والوقــوف علــى أحــدث مــا اســتجد فــي مجــال
التخصــص .
محاولــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز أو التفرقــة
ســواء كانــت مــن أجــل األصــل أو الجنــس أو العمــر وغيرهــا
حيــث أنهــا تؤثــر تأثيــرًا ســلبيًا علــى قيمــة الرأســمال
البشــري
إن الديناميــة الجديــدة التــي خلقتهــا إصــاح المنظومــة
التربويــة أخيــرًا لتحقــق التقــدم والتنميــة ،قــد خلصــت إلــى
أن تكــون المدرســة (المؤسســة) منتجــة ليكــون لهــا دور
فــي تحقيــق التنميــة البشــرية والمجتمعية  ،وذلــك مــن
خــال االعتمــاد الرســمي لفلســفات ومقاربــات اقتصاديــة
وتربويــة واجتماعيــة عقالنيــة وحداثيــة وفعالة ،وتتحقــق
هــذه الرؤيــة مــن خــال المدرســة المنتجــة.
البيئــات التعليميــة االســتثمارية مــن خــال تبنــي مفهــوم
المدرســة المنتجــة (:)school Productive
تعــددت المفاهيــم حــول البيئــة التعليميــة ،فالبيئــة
التعليميــة هــي ذلــك المــكان الــذي تقــدم فيــه الخدمــات
التربويــة والتعليميــة للمتعلميــن وفــق أهــداف محــددة ،كما
تعــرف البيئــة التعليميــة بأنهــا الجوانــب الماديــة والمعنويــة
التــي تحقــق التفاعــل ألفرادهــا داخــل منظومــة معينــة.
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تعــد البيئــات التعليميــة أداة فاعلــة فــي رفــع كفــاءة العملية
التعليميــة ،وإنتاجيــة المتعلــم ،وتقليــل فــرص االنفــاق
التربــوي وتقليــص الهــدر التربــوي  ،إذا مــا كانــت المــدارس
 /الجامعــات منتجــة  ،وتعــددت فــرص االســتثمار التربــوي
فيهــا.
ويتوقــف نجــاح أي تعليــم علــى البيئــة التعليميــة التــي
يحــدث فيهــا ذلــك التعليم،فالبيئــة التعليميــة تلعــب دورًا
مهمــً فــي تحقيــق أهــداف التعليــم جنبــً إلــى جنــب مــع
المنهــج والمعلــم وطــرق التدريــس الحديثــة التــي ُتفعــل
دور المتعلــم وتجعلــه فــي قلــب العمليــة التعليميــة.
وتتأثــر البيئــات التعليميــة بمجموعــة مــن العوامــل تتمثــل
فــي االدارة والنواحــي االجتماعيــة والعالقــات االنســانية
ونوعيــة األنشــطة الممارســة والتوجيــه واالرشــاد ،
وكل هــذه العوامــل تؤثــر فــي تفكيــر المتعلميــن وبالتالــي
كفاءتهــم وانتاجيتهــم.
وتعتبــر االســتثمارات مــن العناصــر المهمــة فــي تنميــة أي
اقتصــاد ،واختلــف المفكــرون والكتــاب االقتصاديــون فــي
تحديــد مفهومــه ،وقــد حــاول العديــد مــن الكتــاب إيجــاد
تعريــف لالســتثمار (داغــي)2009 ،وباختصــار يمكــن تعريفــه
بأنــه «توظيــف المــال بهــدف تحقيــق العائــد أو الدخــل أو
الربــح» (الطعــان .)2006 ،
إن االســتثمار فــي التعليــم يعنــي اســتثمارًا مــن أجــل تنميــة
اإلنســان؛ إذ مــن خاللــه تتحقــق ثمــار التنميــة االقتصاديــة
والثقافيــة واالجتماعيــة ،كمــا أن التعليــم يأخــذ طابــع
االســتثمار بعيــد المــدى مثلــه فــي ذلــك مثــل األنشــطة
االســتثمارية األخــرى للتنميــة ،حيــث إن مــا يكتســبه
البشــر مــن دخــل ،أو تكويــن علمــي ،يرتبــط بعالقــة طرديــة
وإيجابيــة مباشــرة مــع مخرجــات هــذا التكويــن ،وأن كل
فــرد مــن أفــراد المجتمــع يمكنــه أن يتمتــع بعائــد مضاعــف
لمــا تــم اســتثماره فــي تعليمه(الفــرج)2016 ،
أكــدت تقاريــر منظمــة التربيــة والعلــوم والثقافــة الـــ
«يونســكو» أن هنــاك عالقــة مهمــة وإيجابيــة بيــن
االســتثمار فــي التعليــم ،والنمــو االقتصــادي فــي جميــع دول
العالــم ،ووفقــً لتقريــر البنــك الدولــي ،فــإن التعليــم يحقــق
عائــدات أكثــر أهميــة للمجتمعــات اإلنســانية ،كمــا يؤكــد

البنــك الدولــي أن التعليــم هــو أحــد العوامــل الرئيســة
لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،والدراســات الحديثــة تشــير
إلــى أن ســنة إضافيــة واحــدة فــي التعليــم تحقــق نمــوًا فــي
الناتــج المحلــي بنســبة  %7وهــذا يوضــح أهميــة االســتثمار
فــي التعليــم بصفــة عامــة (الفــرج.)2016 ،

إنتاجيــة تتوفــر لهــا جانــب مــن القــدرة علــى اإلنتــاج ،ثــم
يجــب أن يكــون المنتــج علــى درجــة مــن اإلتقــان والكفــاءة
كمــا هــو الحــال فــي المؤسســات الصناعيــة  ،وجانــب
االســتثمار حتــى يمكنهــا مواجهــة تحديــات مســتقبل
التعليــم وأن تســتفيد المدرســة مــن كل طاقتهــا اإلنتاجية.

ويتميــز التعليــم كمجــال لالســتثمار بأنــه أقــرب المجــاالت
التــي تســهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق التنميــة البشــرية
حســب المقاييــس الدوليــة المعاصــرة لبنــاء القــدرة علــى
التقــدم وتحقيــق القــدرة علــى المنافســة (محمــد:1999 ،
.)3

يمكــن حصــر النظــر لإلنتاجيــة فــي دائــرة مــدى قيــاس
مخرجــات التعليــم الحتياجــات التنميــة وســوق العمــل،
وقيــاس العائــدات مــن االســتثمار فــي التعليــم (وزارة
التربيــة والتعليــم)29 ،2012 ،

ويعــرف االســتثمار التربــوي Investment Educational
علــى أنــه « :العمليــة االقتصاديــة المأمولــة والمتوقعــة مــن
مخرجــات المؤسســات التربويــة والتعليميــة « (مصطفــى،
.)2000
أثبتــت الدراســات والبحــوث العلميــة والتربويــة المختلفــة
أن التعليــم لــم يعــد مجــرد “مؤسســة” بــل هــو عمــل
اســتثماري  ،وعلــى هــذا يجــب أن تكون المدرســة “منتجة”
أي أن المدرســة المنتجــة اســتثمار فــي التعليــم.
إن النظــرة الحديثــة للتعليــم يجــب أن تنطلــق مــن مبــدأ
اعتبــاره عمليــة إنتاجيــة اقتصاديــة ؛ فهــي إنتاجيــة بحكــم
دوره الفعــال فــي عمليــة التنميــة بمعناهــا الشــامل وتأثــر
مختلــف القطاعــات بمســتوى كفايــة خريجيــه ،واقتصاديــة
بحكــم ضخامــة االســتثمارات الموظفــة وكذلــك ضخامــة
حجــم القــوى العاملــة فيــه أو المســتفيدة منــه (أبــو الوفــا؛
وحســين.)74 ،2008 ،
تعتبــر فكــرة المدرســة المنتجــة انعكاســً ألحــد
التخصصــات التربويــة وهــي اقتصاديــات التعليــم ،وقــد أدى
رواج اقتصاديــات التعليــم فــي التربيــة إلــى تــداول كثيــر مــن
المفاهيــم ،والمصطلحــات ،واألســاليب المفيــدة ،ومنهــا
«المدرســة المنتجة»(الغنــام )8 ،1983،
وبمــا أن مفهــوم اقتصاديــات التعليــم يــدور حــول ركيزتيــن
هامتيــن ،وهمــا أن التعليــم «إنتــاج واســتثمار» فــي تعريــف
ماجنــدار ( Majundarالمســيليم )31 ،2002 ،لــذا فــإن
المؤسســات التعليميــة يجــب أن تكــون مؤسســات

و ُتعــد المدرســة المنتجــة مــن االتجاهــات الحديثــة فــي
تمويــل التعليــم مــن خــال مصــادر غيــر تقليديــة ،ويقــوم
هــذا التوجــه علــى أســاس أن تجــد المدرســة كفايتهــا
الماليــة لســد بعــض النفقــات ،علــى افتــراض أن اســتخدام
المدرســة إلمكاناتهــا الماديــة والبشــرية ،وتحويلهــا إلــى
مواقــع إنتــاج حقيقيــة مــع اســتمرارها فــي تقديــم الخدمــات
التعليمية(العتيبــي 16 ،2004 ،؛عــزوز)126 ،2009 ،
والمدرســة المنتجــة مفهــوم تربــوي حديــث يتعــدى الــدور
التقليــدي للمدرســة فــي كونهــا مؤسســة الســتهالك
المعرفــة ،وتربيــة األعمــاق إلــى دورهــا األرحــب الــذي
يشــكل اإلنســان المتعلــم المنتــج معـً ً، والــذي يربــط العلم
بالعمــل، ويــزود المتعلــم بمهــارات اإلنتــاج والتســويق.
وهــي المدرســة التــي تحقــق وظائفهــا المتوقعــة منهــا
،وهــي التربيــة والتعليــم ،والتــي تتكامــل فيهــا هــذه
الوظائــف لتحقيــق بعــض المــوارد الماليــة اإلضافيــة
للمدرســة مــن خــال أســاليب ووســائل متعــددة ،منهــا
األنشــطة والمشــاريع اإلنتاجيــة ،وتســويق المنتجــات
(حقــول إنتاجيــة) أو تقديــم (مراكــز خدميــة) الخدمــات
أو تأجيــر المنشــآت والمرافــق التــي يمكــن أن تقدمهــا
المدرســة ،وتلــك الخدمــات منهــا مــا هــو برامــج تعليميــة،
أو برامــج تدريبيــة ،أو عقــود اســتثمار لشركات(عشــيبة،
)531 ،2006
ويعــرف هــاردي ( )p31،1997،Hardyالمــدارس المنتجــة
بأنهــا “التــي تقــدم خدمــات تربويــة غيــر موجــودة بالمدارس
األخــرى” .
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وتكمــن فلســفة المدرســة المنتجــة فــي العمــل علــى توفيــر
مصــادر تمويليــة جديــدة عــن طريــق تحويــل المدرســة إلــى
وحــدات منتجــة ذاتيــة التمويل(أحمــد  )243 ،2010،وفــي هذا
الصــدد عــرف هاردينــج( )Harding،2003،p52مفهــوم
التمويــل الذاتــي للمــدارس المنتجــة بأنه»نــوع مــن التمويــل
المســتمر للمدرســة والــذي يعــد تموي ـ ًا أساســيًا لتســهيل
مهــام المدرســة ومتطلباتهــا واحتياجاتهــا».
إن تبنــي فكــرة المدرســة المنتجــة يمثــل أحــد األســاليب
الجديــدة فــي التمويــل الذاتــي ،مــن خــال اتبــاع األســلوب
اإلنتاجــي لتمويــل بعــض نفقــات التعليــم ،وإن الفائــدة
الرئيســة المرجــوة مــن هــذه المبــادرة؛ هــي تمكيــن
المــدارس مــن تغطيــة جــزء مــن نفقاتهــا عــن طريــق
اإلنتــاج ،وصــو ًال إلــى وحــدة متكاملــة يتــم مــن خاللهــا ربــط
التربيــة والتعليــم بالعمــل واإلنتاج(البياتــي33 ،1980،
؛مجنــن 106 ،1997،؛ بديــوي193 ،2001 ،؛غــراب126 ،2003 ،؛
األنصــاري 12-11 ،2002 ،؛عــزوز)126 ،2009 ،
وتتطلــب فلســفة المدرســة المنتجــة تغييــرًا شــام ًال فــي دور
اإلدارة المدرســية  ،ودور المتعلــم والمعلــم ، ،واألســرة،
والمجتمــع (الحــر.)127 ،2001 ،
ولقــد تغيــر مفهــوم اإلدارة المدرســية القائــم علــى
تســيير الواقــع الحالــي وفقــً للوائــح والقوانيــن ،وإدارة
الشــئون اإلداريــة للتعليــم ،إلــى مفهــوم جديــد هــو
اإلدارة المســتقبلية التــي تقــوم علــى الــرؤى والسياســات
واالســتراتيجيات التــي تتفاعــل مــع متغيــرات المســتقبل،
وعليــه فقــد أصبحــت مهمــة قائــد (مديــر) المدرســة تتمثــل
فــي التنســيق لخلــق الــرؤى والسياســات واالســتراتيجيات
المســتقبلية وفقــً لمبــادئ المشــاركة الجماعيــة،
والشــفافية ،األمــر الــذي يؤكــد علــى أهميــة أن يكــون القائــد
متفاعــ ًا ومؤثــرًا فــي كل مدخــل مــن مدخــات العمليــة
التربويــة ،وخاصــة مــا يرتبــط منهــا بالمدخــات اإلنســانية
الرئيســة فــي العمليــة المتعلقــة بالمتعلــم  ،وهــو محــور
العمليــة التربويــة (الجبــر)200 ،1989 ،
وتشــير عــدة دراســات إلــى أن مــن مهــام مديــر المدرســة
بوصفــه قائــدًا إداريــً ينبغــي أن تتضمــن تنظيــم أمــوال
المدرســة ،والتصــرف فيهــا ،تحريــك المصــادر المتاحــة

348

داخــل المدرســة وخارجهــا ،كمــا أن عليهــم تبنــي
مســاهمات المعلميــن واآلبــاء والطلبــة والســلطات
المحليــة وتغذيتهــا (العمــر)274 ،2007،
ويبــدأ تحســين إنتاجيــة المدرســة علــى مســتوى اإلدارة
حيــث إنهــا مــن مســئولية المديريــن أساســً  ،فبرامــج
اإلنتاجيــة تفشــل أو تنجــح حســب اتجاهــات المديريــن،
واســتراتيجياتهم ،وسياســاتهم،واألكثر أهميــة مــن
ذلــك تصـــرفهم العملــي ،فمديــر المدرســة هــو المســئول
األول عــن تنـــفيذ وعمــل ومتابعــة المدرســة المنتجــة داخل
مدرســته ،حيــث أســفرت معظــم نتائــج الدراســات ،التــي
اهتمــت بقيــاس الكفــاءة اإلنتاجيــة للمدرســة ،مــن خـــال
الـدور الرئيسي لمـدير المـدرسة  ،في زيادة فاعـلية مدرسته
بشــكل عــام (إدمونــدرز،Edmonds p5،1979؛جولــداد
أوفيرمــان ،Goldad،overman p19،1979؛ ليــش
 ،Leach p33،1984؛ديوجنــان،p57 (Duignan،1986
ومــن هــذا المنطلــق تعتبــر التنميــة االدارية أســاس اســتثمار
البيئــات التعليميــة.
مجــاالت االســتثمار التربــوي المتاحــة فــي المدرســة
المنتجــة ومشــروعاتها
يمكــن القــول أن كل اســتثمار فــي مجــاالت التربيــة هــو
اســتثمار تربــوي  ،وهــذا المفهــوم الواســع لالســتثمار
التربــوي يفتــح بابــً عريضــً إلقامــة اســتثمارات متعــددة
متنوعــة.
وقــد صنــف مكتــب التربيــة العربــي مجــاالت االســتثمار
التربــوي إلــى (رحمــة :)7 :2002 ،
استثمارات تربوية مباشرة:
استثمارات تربوية غير مباشرة:
وتعتبــر المدرســة المنتجــة صيغــة مــن صيــغ االســتثمار
المدرســي ،ممــا يجعلهــا قــادرة علــى تفعيــل واســتثمار
مواردهــا وقدراتهــا المتاحــة لرفــع كفايتهــا وفاعليتهــا،
وبالتالــي إنتاجيتهــا؛ لتحقــق االرتقــاء بمســتوى أدائهــا
لتحقيــق أهدافها(الحــاج .)282 ،2012،
وتتعــدد أشــكال االســتثمار فــي التعليــم المدرســي والتــي
يمكــن إجمالهــا علــى النحــو اآلتــي:

اســتثمار فــي مــوارد المدرســة البشــرية والماليــة مــن خــال
تأجيــر أبنيــة المــدارس غيــر المســتفادة ،واالســتثمار فــي
المرافــق التعليميــة.

االســتثمار فــي الموهبــة؛ كتنفيــذ البرامــج اإلثرائيــة لرعايــة
الموهوبيــن والموهوبــات وتســويق مخترعــات الموهوبيــن
والموهوبــات مــن التعليــم العــام لــدى الجهــات المســتفيدة.

استثمار في تجويد نوعية التعليم.

استثمار حصص االنتظار.

االستثمار في تنمية رأس المال الفكري.

ورأت وزارة الماليــة الســعودية أن هنــاك عــدة مجــاالت
اســتثمارية يمكــن تنفيذهــا بمــدارس التعليــم العــام فــي
ضــوء مفهــوم المدرســة المنتجــة وهــي:

استثمار في تطوير نظم التعليم (رحمة .)138 ،2002،
وتتنــوع مجــاالت االســتثمار فــي التعليــم العــام حيــث
يشــير كل مــن الطــوق (71 ،2006؛القحطانــي)46 ،2009
إلــى اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي التعليــم العــام فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ومنهــا :

تفعيل دور األندية الصيفية بالمدارس.
تفعيــل دور المقاصــف المدرســية وإنشــاء مقاصــف عاليــة
الجــودة وبــإدارة محليــة.

تقديم األنشطة التعليمية التدريسية والتربوية.

اســتفادة المــدارس مــن منشــآتها الرياضيــة مقابــل أجــور
رمزيــة.

اســتثمار فــي الدعايــة واإلعــان التربــوي لمنتجاتهــم فــي
الوســائل اإلعالميــة التابعــة للتعليــم العــام الحكومــي.

تفعيل دور النقل المدرسي وتحفيزه.

االستثمار في النقل المدرسي.

االســتثمار فــي تدريــب المتعلميــن ،وإقامــة برامــج تدريبيــة
للعامليــن فــي التعليــم العــام أثنــاء اإلجــازات الصيفيــة فــي
مناطــق الجــذب الســياحي لهــم .
االســتثمار فــي بيــع التوالــف الورقيــة فــي المــدارس ،وإعــادة
تدويــر المقــررات الدراســية المســتخدمة وغيرهــا مــن
أشــكال الفاقــد.
االســتثمار فــي التقنيــة؛ كاالســتفادة مــن المعامل(التقنيــة
والتعليمية)فــي المــدارس الحكوميــة وقــت خلوهــا
كمعامــل الحاســب اآللــي واللغــات لتقديــم برامــج
تعليميــة وتدريبيــة أو تســويق نســخ إلكترونيــة للمقــررات
المدرســية لكافــة مراحــل التعليــم العــام.
تمويــل اللقــاءات الدوريــة مــن :مؤتمــرات ،نــدوات ،لقــاءات
وغيرهــا التــي يعقدهــا التعليــم العــام.
اســتئجار العيــادات الطبيــة فــي الوحــدات الصحيــة
وتشــغيلها كعيــادات العيــون واألســنان والمختبــرات
الطبيــة....
تنظيــم األنشــطة الطالبيــة علــى مســتوى المناطــق
ا لتعليميــة .

تلقــي الهبــات والتبرعــات بشــكل غيــر مباشــر كتقديــم
أجهــزة  ،إنشــاء مبانــي أو مظــات ،تقديــم مكيفــات.
إقامة دروس تقوية في المدرسة بأجور رمزية.
االســتفادة مــن الشــركات مــن خــال الدعايــة علــى
المــدارس(وزارة الماليــة.)2012 ،
متطلبــات وإجــراءات التحــول إلــى مفهــوم المدرســة
ا لمنتجــة :
هنــاك عــدة متطلبــات تعمــل علــى تحويــل المدرســة إلــى
مدرســة منتجــة:
أن تتعــرف كل مدرســة علــى بيئتهــا ،وحاجاتهــا،
ومشــكالتها ،وخصائــص أفرادهــا  ،وإمكاناتهــا ،ومواردهــا
الماديــة والبشــرية  ،وقيمهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا.
وجود دراسة مسبقة الحتياجات السوق.
عمــل تدريــب للكــوادر المعنيــة بالمدرســة للتعريــف
بمفهــوم وفلســفة المدرســة المنتجــة.
اإلعــان عــن المشــاريع التــي يمكــن تنفيذهــا فــي
المدارس(عيســى؛ كاشــف؛ قمــر .)27 ،2002،
كمــا ويتطلــب التحــول إلــى مفهــوم المدرســة المنتجــة
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توفــر بعــض الشــروط منهــا مــا ذكرهــا (الشــربيني،2009 ،
:)97
إذابــة الفــروق بيــن وظائــف المدرســة ،والنظــر إليهــا علــى
أنهــا منظومــة متكاملــة تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا حتــى يمكــن
االنفتــاح علــى المجتمــع.
إعــادة النظــر فــي عمليــة إعــداد المتعلــم وتكوينــه ،بحيــث
تتكامــل عمليــة اإلعــداد الشــامل والمتخصــص ،وذلــك
بتقديــم معــارف وتطبيقــات ترتبــط بمجموعــة مــن
التخصصــات وبالهوايــات األقــرب لميــول المتعلــم.
فتــح قنــوات شــرعية لالتصــال بالمجتمــع؛ وذلــك للوقــوف
علــى قضايــا المجتمــع ،ســواء المرتبطــة بالعمليــات
اإلنتاجيــة أو العمليــات الخدميــة.
فتــح المدرســة المنتجــة لنوعيــات مختلفــة مــن المتعلميــن،
باإلضافــة إلــى المتعلميــن العادييــن ،وذلــك لتلقــي الــدورات
 ،البرامــج التدريبيــة أو التعليميــة وفقــً لالتفاقــات المبرمــة
بيــن المدرســة ومؤسســات المجتمــع المختلفــة.
وجــود مرونــة وحريــة فــي القوانيــن واللوائــح المنظمــة
للعمــل فــي المدرســة المنتجــة كــي تتــواءم مــع مــا يطــرأ
علــى المجتمــع مــن تغيــرات تســتدعي التدخــل مــن ِقبــل
المدرســة المنتجــة.
ويضيف نصر( )142 -127 ،2008متطلبات أخرى :
توفيــر هيــاكل لجــداول مدرســية مرنــة لتتيــح الفرصــة
والوقــت لممارســة األنشــطة التعليميــة المختلفــة.
وتوفيــر المــوارد الماليــة مــن خــال االســتخدام األمثــل
للمــوارد المتاحــة لتحســين األداء المدرســي عــن طريــق
نقــل ســلطة الميزانيــة إلــى المدرســة.
تغيير نظم الحوافز وربطها بالتميز واإلبداع في العمل.
كمــا أن هنــاك بعــض المتطلبــات الخاصــة للتحــول إلــى
المدرســة المنتجــة ذكرهــا (الدوســري )32 ،2003 ،وهــي:
المتطلبات اإلدارية:

تحديــث طــرق وأســاليب اختيــار القيــادات االداريــة
والمدرســية ،إتاحــة فــرص التدريــب والتأهيــل للقيــادة
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المدرســية ،تطويــر الهيــكل التنظيمــي داخــل المــدارس،
اســتخدام أســاليب إداريــة ومهنيــة متطــورة ،مســاعدة
القيــادات المدرســية علــى النمــو الذاتــي ،توفيــر الكــوادر
اإلداريــة فــي المحتويــات المختلفــة بالمدرســة ،توظيــف
التكنولوجيــا المتطــورة فــي المدرســة ،التأكيــد علــى مبــدأ
الجــودة والمحاســبية فــي العمــل اإلداري ،توفيــر منــاخ
اجتماعــي وعالقــات إنســانية داخــل المدرســة.
المتطلبات الخاصة بالمعلمين:
توفيــر الكفايــات المهنيــة لــدى المعلــم ،تحديــث طــرق
اختيــار وإعــداد المعلــم  ،تحديــث برامــج التنميــة المهنيــة
المســتديمة ،تزويــد المعلميــن بمصــادر المعرفــة ،وجــود
معاييــر واضحــة ومحــددة ألداء المعلــم  ،التأكيــد علــى مبــدأ
التواصــل ونقــل الخبــرة بيــن المعلميــن.
المتطلبات الخاصة بفلسفة وأهداف المنهج:
وجــود أهــداف أكاديميــة وتربويــة للمنهــج المدرســي،
شــمولية األهــداف لجميــع جوانــب التعليــم ،تركيــز
األهــداف علــى المهــارات األساســية والحياتيــة .
المتطلبات الخاصة بمحتوى المنهج:
التركيــز علــى األنشــطة الحياتيــة والمعمليــة ،ارتبــاط
المحتــوى باحتياجــات المتعلميــن والمجتمــع ،تنــوع
األنشــطة التربويــة والالمنهجيــة ،التأكيــد علــى وحــدة
المعرفــة وتكاملهــا.
المتطلبات الخاصة باستراتيجيات التعليم والتعلم:
تعزيــز التعلــم وتدعيــم الخبــرات المكتســبة ،توظيــف
تكنولوجيــا التعليــم فــي العمليــة التدريســية داخــل الصــف.
المتطلبات الخاصة بالتقويم:
شــمولية التقويــم لجميــع جوانــب التعلــم  ،يقيــس التقويــم
نواتــج التعليــم فــي مختلــف المراحــل التعليميــة ،ممارســة
التقويــم الذاتــي داخــل المدرســة ،وإتاحــة الفــرص للتقويــم
الخارجي،تحســين األداء فــي ضــوء النتائــج .
المتطلبات الخاصة بالمباني المدرسية:
تحديــث المواصفــات الهندســية للمبانــي المدرســية ،توفيــر

أماكــن وصــاالت لمزاولــة األنشــطة المدرســية ،تزويــد
المعامــل باألجهــزة والتكنولوجيــا المطــورة ،إعــداد
المكتبــات المدرســية وتحديثهــا ،توفيــر الخامــات والمــوارد
الالزمــة لألنشــطة العمليــة والمعمليــة.
العالقة بين المدرسة والمجتمع:
وتتحقق العالقة من خالل :
تفعيــل مشــاركة مجلــس اآلبــاء والمعلميــن داخــل
المدرســة.
مشاركة أولياء األمور في األنشطة المدرسية .
تقديــم المدرســة برامــج تعليميــة وتربويــة ألفــراد المجتمــع
المحلــي .
تجــري المدرســة البحــوث والدراســات عــن احتياجــات
المجتمــع المحلــي .
تطويــر اللوائــح والقــرارات الخاصــة بالتبرعــات واألعمــال
التطوعيــة بالمدرســة.
تجري المدرسة الخدمات التعليمية والتدريبية لمنسوبيها
( رفاعي.)39 ،2003 ،
الرؤية المســتقبلية المقترحة للبيئة التعليمية االســتثمارية
المنتجــة ينطلــق مقتــرح البيئــات التعليميــة االســتثمارية
المنتجــة فــي التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية
مــن األســس التاليــة:
األساس الفكري الذي يقوم عليه المقترح:
يرتكــز األســاس الفكــري للتصــور المقتــرح الســتثمار
البيئــات التعليميــة مــن خــال تطبيــق المدرســة المنتجــة
فــي التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى
فلســفة المجتمــع الســعودي ونظــام التعليــم المعمــول
بــه  ،وهــو أســاس يســتمد قوتــه مــن المبــادئ اإلســامية
 ،والقيــم المجتمعيــة الحميــدة ،والتركيــز علــى النتائــج
الفعالــة  ،والتفاعــل االيجابــي مــع التجــارب العالميــة
والعربيــة واالســتفادة منهــا.
إن مفهــوم المدرســة المنتجــة ال يتعــارض مــع المفهــوم
العــام للمدرســة ودورهــا األساســي فــي التربيــة والتعليــم

وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى اإلنتــاج ،األمــر الــذي يحقــق لهــا
مــوارد ماليــة إضافيــة تعــزز مســيرتها ،ويعــزز مــن دورهــا
ووظائفها،كمــا أنهــا تبحــث عــن الســبل التــي يمكــن مــن
خاللهــا رفــع الكفــاءة الداخليــة والخارجيــة للتعليــم العــام
وتحســين إنتاجيتــه وقدرتــه علــى االســتجابة لمتطلبــات
العصــر المتعلقــة بالمتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
والمعرفيــة والتكنولوجيــة.
وتعمــل المدرســة المنتجــة علــى تحقيــق رؤيــة المملكــة
 2030بدفــع عجلــة االقتصــاد وتنويعــه واســتثماره ومواصلــة
االســتثمار فــي التعليــم ،ووفق سياســة وزارة التعليم والتي
هــي منبثقــة فــي األســاس مــن القــرآن والســنة والعــادات
المجتمعيــة وسياســة الدولــة فــي ظــل الدعــم الســخي مــن
لــدن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين حفظــه اهلل.
كمــا يرتكــز المقتــرح علــى أن هــذه المدرســة لــن تكــون
بمنــأى عــن الدعــم الحكومــي فــي مصــادر تمويلهــا ،بــل
أنهــا تســتمد ميزانيتهــا مــن وزارة التعليــم  ،وتعمــل وفــق
ضوابطهــا؛ إال أنــه يكــون لهــا مجــال فــي تحصيــل مــوارد
إضافيــة لهــا مــن خــال تنميــة مواردهــا الذاتيــة  ،وتحســين
إنتاجيتهــا.
األساس التنظيمي الذي يقوم عليه المقترح:
ُيمكــن القــول أن األســس التنظيميــة بمــا فيهــا الثقافــة
التنظيميــة ،تظهــر وتتطــور فــي ســياق تفاعلهــا مــع النســيج
االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي الــذي تتواجــد فيــه.
كمــا أن العمليــة التنظيميــة أيــً كان نوعهــا أو حجمهــا
أو المجــال الــذي تنشــط فيــه  ،تعبــر عــن عالقــات وعمــل
إداري مســتمر محــدد يســعى لتحقيــق هــدف مشــترك،
وغالبــً مــا يكــون التنظيــم يســتهدف اختيــار العناصــر
الماديــة والبشــرية وشــبه الماديــة كالسياســات واألهــداف
واإلجــراءات  ،لتكويــن منظومــة تــوزع فيهــا االختصاصــات
ويربــط بينهــا بصــورة منســقة ،وفــق عالقــات متعاونــة ،يتــم
مــن خاللهــا تحقيــق األهــداف المنشــودة.
ويشمل األساس التنظيمي البنود التالية:
الحصــول علــى الدعــم السياســي الســتثمار البيئــات
التعليميــة ولتنظيــم المدرســة المنتجــة.
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تطبيــق المدرســة المنتجــة يحتــاج إلــى التنميــة االداريــة
وتغييــر ثقافــة التنظيــم اإلداري .
يتــم العمــل فــي المشــروعات اإلنتاجيــة بنــاء علــى
االســتثمار فــي فلســفة المدرســة المنتجــة.
ضرورة تحديد العالقات التنظيمية في المدرسة المنتجة.
المرونــة عنصــر أســاس فــي تطبيــق المدرســة المنتجــة فــي
التعليــم.
وضــع أفضــل األســاليب اإلداريــة التــي يمكــن مــن خاللهــا
تحســين اإلنتاجيــة.
التنسيق بين العناصر األساسية لتكامل العمل اإلداري.
األسس العلمية التي يقوم عليها المقترح:
مــن األهميــة أن ُتطبــق المدرســة المنتجــة فــي التعليــم
العــام معتمــدة علــى ثالثــة أســس علميــة وهي:اإلطــار
التشــريعي ،المشــاركة المجتمعيــة ،والتمويــل.
اإلطار التشريعي  :ويتم من خالله تحديد ما يلي:
الرؤى القيادية والتنمية االدارية.
 التشــريعات الرســمية ( الحكوميــة )التــي تصدرهــابتســهيل إجــراءات تطبيــق اســتثمار البيئــات التعليميــة
مــن خــال المدرســة المنتجــة.
وظيفة المدرسة وقيمها وأهدافها.
اختصاصــات الــرؤى القياديــة والتنميــة االداريــة والســلطة
المدرســية  ،وسياســاتها ،ومســؤولياتها ،وصالحياتهــا.
المشــاركة المجتمعيــة :وذلــك بإشــراك أفــراد المجتمــع
المحلــي وأوليــاء األمــور ورجــال األعمــال (القطــاع الخــاص)
فــي تمويــل ودعــم المدرســة.
التمويــل :بتحديــد مصــادر تمويــل المدرســة  ،وروافــد هــذا
التمويــل الــذي يعيــن المدرســة علــى توفيــر متطلباتهــا
واحتياجاتهــا وتحســين أدائهــا وإنتاجيتهــا.
أبعاد تحقيق الرؤية:
الدعم السياسي:
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ليكــون منطلقــً أساســيًا التخــاذ القــرارات السياســية
الحاســمة فــي شــتى قطاعــات التنميــة علــى وجــه العمــوم
ومؤسســات التعليــم علــى وجــه الخصــوص  ،والتــي تترجــم
إلــى مشــروعات وبرامــج تطويريــة تعمــل علــى تفعيــل
الــرؤى والقــرارات السياســية.
ويتمثــل الدعــم السياســي للرؤيــة المســتقبلية المقترحــة
مــن خــال:
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030الــذي يرتكــز علــى
االســتثمار.
تفعيــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )105بتاريــخ /6/24
1420هـــ القاضــي بالســماح للجهــات التعليميــة باالســتثمار
فــي جــزء من المباني المدرســية ذات المواقع االســتثمارية.
الرؤية القيادية:
تحتــاج المنظمــات التعليميــة إلــى قــادة لهــا رؤيــة واضحــة
نحــو المســتقبل ويتمثــل ذلــك فــي القيــادات عاليــة التأهيــل
ومــا تمتلكــه مــن رؤى ثاقبــة وأفــكار وتوجهــات ومهــارات
ومعــارف قياديــة تســاعد فــي عمليــات التغييــر واالرتقــاء
بمؤسســات التعليــم ،تســاهم علــى المبــادأة والتفكيــر
وتوليــد االفــكار التطويريــة.
منح الصالحيات واالستقاللية ما أمكن:
وفــق منحــى الهــرم التنظيمــي المقلــوب  ،وإعــادة الــدور
الطبيعــي لــإدارة الدنيــا فــي التنظيــم التعليمــي لممارســة
كافــة صالحياتهــا ومســؤولياتها فــي تطويــر العمليــة
التعليميــة ،مــع إقــرار نظــام التمويــل الذاتــي وتنميــة المــوارد
الذاتيــة بمــدارس التعليــم العــام.
األهداف االستراتيجية:
تحقيــق غايــة التعليــم مــن الجانــب االقتصــادي لتعديــل
البنيــة المجتمعيــة.
تجويــد الخدمــات بالمؤسســات التعليميــة بمــا يحقــق
المتعلــم المنتــج ،والمجتمــع المعرفــي المتعلــم.
تحقيــق التــوازن بيــن الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة
لينعكــس إيجابــً علــى المؤسســات التعليميــة.

تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة وتوثيــق العالقــة مــع القطــاع
الخــاص بالتركيــز علــى تنويــع مصــادر التمويــل.
تحقيق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
المسؤولية المجتمعية:
التعليــم شــأن مجتمعــي وهــذا يقضــي زيــادة حجــم
المشــاركة المجتمعيــة فــي تخطيــط وتمويــل وإدارة
التعليــم تحقيقــً لمبــدأ التعليــم للجميــع وحــق للجميــع،
وأيضــً مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تطويــره  ،ومشــاركة
أوليــاء األمــور والمؤسســات الخدميــة والجمعيــات
التطوعيــة فــي متابعــة التعليــم واالســهام فــي تمويــل مــا
يحتــاج تنفيــذه مــن برامــج طموحــة.

الوطــن.
تطويــر وتنميــة االســتعدادات الضروريــة للمواطنــة المنتجــة
مــن خــال تعليــم وتدريــب المتعلميــن ليصبحــوا قــوة
منتجــة.
شكل

أهداف المقترح:
يسعى هذا المقترح إلى تحقيق األهداف التالية:
إبــراز دور القطــاع الحكومــي فــي توجيــه النمــو االقتصــادي
للســيطرة علــى بعــض المشــاكل االقتصاديــة.
جعــل المؤسســات التعليميــة أكثــر قابليــة للتكيــف مــع
الظــروف المحيطــة الحاليــة أو المتوقعــة.
العمــل علــى إحــداث التغييــر فــي المعــارف والمهــارات
واالتجاهــات والعمليــات واألنمــاط الســلوكية وتصميــم
الوظائــف والهيــاكل التنظيميــة.
المســاهمة فــي تنويــع مصــادر التمويــل التعليمــي وعــدم
االعتمــاد علــى مصــدر تمويلــي واحــد.
رفــع مســتوى إنتاجيــة مــدارس التعليــم العام فــي المملكة
العربيــة الســعودية ،مــن خــال غــرس مبــدأ اإلنتــاج فــي
نفــوس الطلبــة بــد ًال مــن االســتهالك فقــط ،واعدادهــم
لخدمــة المجتمــع وســوق العمــل.
وضــع السياســات واألهــداف العامــة والخاصــة لعمليــة
تطبيــق المدرســة المنتجــة فــي التعليــم العــام.
التوســع فــي البرامــج واألنشــطة التعليميــة المدرســية
الهادفــة إلــى الجــودة والتميــز.
تحقيــق الشــراكة المجتمعيــة بيــن المدرســة والبيئــة
المحيطــة بهــا وتشــكيل االتجاهــات االيجابيــة نحــو

يوضــح الشــكل الســابق عناصــر التصــور المقتــرح لتطبيــق
المدرســة المنتجــة فــي التعليــم العــام حيــث يمثــل نموذجــً
يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة تحكمهــا
مجموعــة مــن العالقــات المتبادلــة وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
السياسات العامة للدولة :
تعتبــر المدرســة هــي المســتفيد األساســي مــن السياســة
التعليميــة ،وهــي التــي تبيــن لنــا إن كانــت سياســتنا
التعليميــة مناســبة ويمكــن المضــي فيهــا ،أو إنهــا تحتــاج
إلــى إعــادة نظــر بيــن اللوائــح و القوانيــن ،وإن المدرســة
المنتجــة ال تتطلــب سياســة تعليميــة جديــدة وإنمــا
تفعيــل لمبــادئ تلــك السياســة التــي أكــدت علــى مبــدأ
التربيــة للعمــل ،والمبــدأ التنمــوي ،ومبــدأ التربيــة للحيــاة،
ومبــدأ التربيــة للقــوة والبنــاء ،مبــدأ التربيــة المتكاملــة.
ومســايرة السياســة التعليميــة للتغيــرات الجديــدة والربــط
بينهــا وبيــن التغييــر فــي التعليــم  ،والربــط بيــن السياســة
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التعليميــة والتنميــة االقتصاديــة .وأن ُتدعــم هــذه السياســة
النظــام التربــوي ممــا يجعلهــا قــادرة علــى التطــور واالبتــكار
واإلبــداع بمــا يزيــد مــن إنتاجيتهــا ،مــن خــال أنظمــة تربويــة
تبحــث فــي القيمــة المضافــة والتــي تحدثهــا التربيــة عنــد
المتعلــم ،وأن يتــم اختبــار هــذه القيــم المضافــة عــن طريــق
قيــاس المعــارف والمهــارات المكتســبة.

ويتطلــب نجــاح المقتــرح إصــدار مجموعــة مــن التشــريعات
تتعلــق باآلتــي :

وتشــتق السياســة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية مــن االســام الــذي تديــن بــه األمــة عقيــدة
وعبــادة وخلقــً وشــريعة وحكمــً ونظامــً متكامــ ًا فــي
الحيــاة  ،وهــي جــزء أساســي مــن السياســة العامــة للدولــة.

تشــريعات تنظــر إلــى المدرســة نظــرة حديثــة باعتبــار أنهــا
مؤسســة إنتاجيــة تعمــل علــى إعــداد المواطــن ،وتزويــده
بكافــة المعــارف والخبــرات والقيــم واالتجاهــات التــي
تتــاءم مــع درجــة نمــوه حتــى يصبــح أداة مــن أدوات الفكــر
واإلنتــاج داخــل بيئتــه.

تهــدف وزارة التعليــم إلــى تقديــم الخدمــة التعليميــة
للفئــات العمريــة المحــددة فــي سياســة التعليــم ،وتتحــدد
مهامهــا فــي تخطيــط وإدارة العمليــة التربويــة والتعليميــة
والصفيــة والالصفيــة ،ومــا فــي مســتواه علــى أســاس
المناهــج التربويــة والدراســية  ،وتعمــل علــى تعميــم
الخبــرات بيــن إدارات التربيــة والتعليــم ،وتعتبــر المرجعيــة
الرســمية لجميــع مــدارس المملكــة.

التشــريعات الالزمــة بالتمويــل الذاتــي لمــدارس التعليــم
العــام كمــورد مســاند للتمويــل الحكومــي.

وزارة التعليم :

سياسات واستراتيجيات المدرسة المنتجة:
تقــوم الدولــة بتوفيــر التمويــل الحكومــي لمــدارس
التعليــم العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث
نصــت سياســة التعليــم علــى «مجانيتــه فــي كافــة أنواعــه
ومراحلــه فــا تتقاضــى الدولــة رســومًا دراســية عليــه».
وتنبثــق المدرســة المنتجــة مــن ثــاث سياســات
واســتراتيجيات أساســية ُتمثــل فــي مفهومهــا الشــامل
المدرســة المنتجــة ،و ُيمثــل البعــد األول فيهــا التمويــل
الحكومــي ،يليــه تنويــع مصــادر التمويــل فــي بعدهــا الثانــي،
أمــا البعــد الثالــث ف ُيركــز علــى الحــد مــن الهــدر التربــوي.
وفــي هــذه الورقــة ركــزت الدراســة علــى البعــد الثانــي مــن
سياســات واســتراتيجيات المدرســة المنتجــة متمثلـ ًـة فــي
البعــد الثانــوي منهــا وهــو تنويــع مصــادر تمويــل المدرســة.
التشريعات والمقترحات:
تقتــرح المدرســة المنتجــة التشــريعات الالزمــة لتســهيل
عملهــا فــي المدرســة وعملهــا مــع مؤسســات المجتمــع،
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وفــي الوقــت نفســه تقترح مؤسســات المجتمع تشــريعات
تمكنهــا مــن التعــاون مــع المدرســة  ،وبالتالــي تصــدر الدولــة
تشــريعاتها ولوائحهــا وقوانينهــا وأنظمتهــا المســاندة
لعمــل كل مــن المدرســة المنتجــة ومؤسســات المجتمــع.

التشــريعات واللوائــح التــي تســاعد المدرســة على اســتثمار
مواردهــا المتاحــة بكفاءة .
التشــريعات التــي تســاعد المدرســة علــى اســتقطاب
اســتثمارات متنوعــة بهــدف تطويــر مواردهــا
قوانيــن تنظــم األنشــطة التجاريــة واألســواق واأليــام
المفتوحة...فــي مــدارس التعليــم العــام مــع مراعــاة هــذه
األســواق للقضايــا األخالقيــة  ،والصحيــة ،وعــدم تجاوزهــا
للقوانيــن واللوائــح الموضوعــة (وخضــوع هــذه األنشــطة
لقوانيــن ولوائــح وزارة التربيــة والتعليــم).
تعاميــم حديثــة تعتمــد علــى المرونــة وتدعــم عمليــة
الحصــول علــى األمــوال مــن خــال سياســات محكمــة.
المدرسة المنتجة:
تتكــون المدرســة المنتجــة فــي المقتــرح مــن جانبيــن
أساســيين:
الجانــب األول :تنميــة القــوى البشــرية ومواءمتهــا مــع
ســوق العمــل.
فهــي المدرســة القــادرة علــى تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية
للتعليــم فــي ضــوء معاييــر اإلنتاجيــة التربويــة بمــا يحقــق
أهدافهــا التربويــة المطلوبــة منهــا ،فهــي مدرســة تســتثمر
فــي مهــارات ومعــارف الطــاب األساســية وتكســبهم

االتجاهــات اإليجابيــة المتعلقــة بالمواطنــة وتوطيــن
المعرفــة ،وتتعامــل معهــم دون تمييــز ،وتكفــل لهــم
جميعــً فــرص تعليميــة متميــزة ومتكافئــة ،وتنطلــق مــن أن
جميــع الطــاب يمكنهــم أن يتعلمــوا كل مــا يقــدم لهــم،
والوصــول إلــى درجــة اإلتقــان والتميــز .
الجانب الثاني :تنمية مواردها الذاتية.
وهــي المدرســة القــادرة علــى تأميــن بدائــل التمويــل
المختلفــة لكســب المــوارد الماليــة اإلضافيــة لهــا ،كصيغــة
لتحقيــق التمويــل الذاتــي ،مــن أجــل تعزيــز ميزانيتهــا
ومقابلــة متطلباتهــا المتزايــدة ،مــع اســتمرارية الدعــم
الحكومــي ،وذلــك مــن خــال أســاليب ووســائل متعــددة
منهــا ،األنشــطة والمشــاريع اإلنتاجيــة التــي يقــوم بهــا
منســوبو المدرســة ،وتســويق المنتجــات ،أو تقديــم
الخدمــات أو تأجيــر المنشــآت والمرافــق التــي يمكــن أن
تقدمهــا المدرســة ،وجميعهــا تعــد مــن المصــادر التــي تزيــد
دخــل المدرســة ،وبمــا ال يقــود إلــى الوقــوع فــي أغــراض
تتعــارض مــع وظيفتهــا األساســية وقيمهــا وأهدافهــا فــي
إطــار معاييــر الجــودة والمحاســبية.
وتمثلــت تنميــة المــوارد الذاتيــة فــي هــذا المقتــرح فــي
ثــاث جوانــب رئيســة :
تنميــة واســتثمار المــوارد المتاحــة :تتــم التنميــة واالســتثمار
مــن خــال تقليــل منابــع الهــدر بأنواعــه ،ورفــع كفــاءة
منســوبي المدرســة ،واســتثمار كافــة مرافــق المبنــى
المدرســي.
نشــاطات خدميــة وإنتاجيــة وتدريبيــة مــن خــال األســواق
الخيريــة ،واالعــان التربــوي ،والمقاصــف المدرســية ،وبيــع
منتجــات المــدارس ،واســتثمار الفتــرات المســائية.
مصــادر أخــرى للتمويــل مــن خــال األوقــاف التعليميــة،
والهبــات والتبرعــات ،ومشــاركة المدرســة مــع أعضــاء
المجتمــع المحلــي وقطــاع األعمــال.
العوائد:
تعــد التربيــة عمليــة اســتثمارية ذات عائــد ومــردود
اقتصــادي واجتماعــي إن أحســن تخطيطهــا  ،حيــث يعتمــد
النمــو االقتصــادي علــى نوعيــن مــن رأس المــال همــا :رأس

المــال المــادي ،ورأس المــال البشــري ومــا يمتلكــه هــذا
األخيــر مــن مهــارات عاليــة تتــاءم ومتطلبــات العمــل
االقتصــادي وهــو بطبيعتــه ناتــج أساســي مــن نواتــج التربيــة
(حســن )75 :2004 ،وإن العائــد فــي مجــال التعليــم قــد
يتعلــق بالعائــد الخــاص (الــذي يعــود علــى الفــرد المتعلــم)
 ،وقــد يكــون عائــدًا عامــً (أي يتعلــق بالمنافــع التقنيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية واإلنســانية التــي
تعــود علــى المجتمــع مــن الكلفــة االســتثمارية فــي التعليــم)
(اســماعيل.)26 :1990 ،
وتنقســم عائــدات المدرســة المنتجــة إلــى عائديــن
أساســيين :
أو ًال :عوائد تعليمية:
حتــى تكــون المدرســة بالتعليــم العــام مدرســة منتجــة
قــادرة علــى قيــادة المســتقبل بكفــاءة وفعاليــة عاليــة ،
ال بــد مــن االهتمــام بالعنصــر البشــري فيهــا  ،حيــث ُيعــد
العنصــر البشــرى مــن أهــم العناصــر اإلنتاجيــة التــي يمكــن
أن تســاهم فــي تحقيــق التنميــة  ،إن رأس المــال البشــرى
لــه دور كبيــر فــي زيــادة اإلنتــاج االقتصــادي ولــن يــؤدى
هــذا العنصــر دوره دون تعليــم؛ حيــث يســهم التعليــم
فــي تراكــم رأس المــال البشــرى ،وللتعليــم القــدرة علــى
تحســين إنتاجيــة الفــرد ،وإعــداده أكاديميــً وعمليــً،
وتعزيــز تحصيلــه ،واكســابه المعــارف الجديــدة ،والرفــع من
مســتوى مهاراتــه ،واكســابه القيــم التــي تحتــرم العمــل
واالنتــاج ،وتعمــل علــى تعديــل اتجاهاتــه وســلوكياته،
وجعلــه ذو شــخصية منتجــة ،بقــدرات إبداعيــة تنافســية،
وتعمــل المدرســة المنتجــة علــى تحويــل التعلــم النظــري
إلــى خبــرات واقعيــة مــن خــال ربــط المدرســة بالعمــل
المنتــج ،مــن خــال المشــروعات التــي تقدمهــا المدرســة
المنتجــة ،وقــدرة النظــام التعليمــي علــى تحقيــق أهــداف
المجتمــع.
ثانيًا :عوائد مادية (اقتصادية):
يــرى الكثيــر مــن االقتصادييــن أن فكــرة العائــد مــن
التعليــم هــي فكــرة اقتصاديــة ألن هنــاك مكاســب ماديــة
يكســبها الفــرد والمجتمــع مــن جــراء زيــادة التعليــم فهــم
يــرون أنــه كلمــا زاد تعليــم الشــخص كلمــا زادت إنتاجيتــه
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وبالتالــي زاد دخلــه وبالتالــي زاد دخــل المجتمــع (فرغــل،
.)58 :2006
وهــذه العوائــد ناتجــة عــن األســاليب والوســائل التــي
تســتخدم مــن خــال صيغــة التمويــل الذاتــي ويمكــن
تحديدهــا باآلتــي:
التنميــة واالســتثمار األمثــل للمــوارد الماديــة المتاحــة  :تنمية
المــوارد عبــارة عــن عمليــات البحــث المســتمر فــي البيئــة
المحيطــة عــن مصــادر مناســبة لتوفيــر االحتياجــات الماديــة
والمعنويــة التــي تدعــم العمليــة التعليميــة واســتثمارها بمــا
يحقــق األهــداف التربويــة مثــل (ســد منابــع الهــدر بأنواعــه،
رفــع كفــاءة منســوبي المدرســة مــن خــال التنميــة
المهنيــة ،اســتثمار كافــة مرافــق المبنــى المدرســي.)...
األنشــطة الخدميــة واالنتاجيــة والتدريبيــة هــي مــا تمارســه
المدرســة متمثلــة فــي معلميهــا وطالبهــا مــن االنشــطة
االنتاجيــة والخدميــة لكافــة فئــات المجتمــع مثــل (إقامــة
اليــوم المفتــوح كالســوق الخيــري  ،معــرض الكتــاب،
المعــرض المدرســي وغيــره ،واالســتفادة مــن اإلعــان
التربــوي فــي النشــرات ،والمجــات التربوية،وأغلفــة
الكتــب المدرســية ،وإنشــاء األســواق المصغــرة لألنشــطة
المدرســية داخــل المــدارس ،وفتــح المقاصــف المدرســية
علــى منافــذ خارجيــة لالســتفادة منهــا فــي البيــع علــى
المجتمــع المحيــط (الحــي) طــوال اليــوم ،وتحصيــل رســوم
تذاكــر لحضــور المناســبات داخــل المــدارس مثــل :عائــد
المناســبات والرحــات المدرســية ،وبيــع بعــض منتجــات
المــدارس كاألعمــال التــي ينتجهــا المعلمــون أو الطــاب،
وتســويقها ،فتــح مجــال الــدروس المســائية مدفوعــة األجر
لحصــص التقويــة للطــاب ،تقديــم الخدمــات التدريبيــة
والتعليميــة ،تقديــم الخدمــات االستشــارية والبحثيــة،
طــرح األفــكار العلميــة اإلبداعيــة للطــاب فــي مناقصــات
أمــام الشــركات األهليــة ،قبــول إعالنــات الشــركات علــى
القمصــان الرياضيــة للطــاب أو مالبــس التدبيــر (االقتصــاد)
المنزلــي للطالبــات مقابــل تقديــم دعــم مــادي للمدرســة،
تأجيــر بعــض مرافــق المدرســة للدعايــة واإلعــان ،بمــا
ال يتعــارض مــع أهــداف المدرســة ،تفعيــل اســتخدام
التكنولوجيــا فــي المــدارس بمــا يوفــر الوقــت والجهــد
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والمــال.)....
مصــادر أخــرى للتمويــل وهــو عبــارة عــن تدبيــر األمــوال
التــي تصطبــغ أنشــطتها التعليميــة بأنشــطة وأعمــال
إنتاجيــة مــن خــال مــا تجنيــه مــن إيــرادات مــن ممتلكاتهــا
الخاصــة أو عــن طريــق حفــز المتبرعيــن والهيئــات الخيريــة
بحيــث يتــم االعتمــاد علــى هــذه الصيغــة مــن التمويــل
كصيغــة مســاندة للتمويــل الحكومــي مثــل (حــث أفــراد
المجتمــع علــى الوقــف الخيــري لصالــح المــدارس ،تشــجيع
التبرعــات مــن خــال تســمية الفصــول أو المعامــل بأســماء
المتبرعيــن ،مشــاركة المدرســة مــع أعضــاء المجتمــع
الخارجــي.)....
المجتمع:
إن عالقــة المجتمــع المحلــي بالمدرســة هــي عالقة طردية
فــي تأثيرهــا علــى التحصيــل العلمــي للطــاب فكلمــا كانــت
العالقــة جيــدة ،ومرتكــزة علــى أســس ســليمة كلمــا كان
تأثيرهــا علــى التحصيــل إيجابيــً  ،لــذا فــإن المجتمــع المحلــي
هــو البيئــة المحيطــة بالمدرســة والتــي تؤثــر وتتأثــر بهــا ،
وتشــمل:
المؤسســات الرســمية(مثل القطــاع الخــاص  ،الجامعــات،
الجمعيــات األهليــة.
المؤسســات غيــر رســمية (مثــل األســرة  ،المســجد،
االعــام.
لــذا فــإن ربــط المدرســة بالمجتمــع بمؤسســاته المختلفــة
ســيعمل علــى تحقيــق أهــداف هــذا المجتمــع.
متطلبات تطبيق المقترح:
هنــاك متطلبــات عــدة لتنفيــذ التصــور التطبيقــي المقتــرح
يتمثــل أهمهــا فــي اآلتــي:
التــزام ودعــم القيــادة العليــا للثقافــة االنتاجيــة بــد ًال مــن
الثقافــة االســتهالكية ،وذلــك مــن خــال االعــان وتبنــي
تطبيــق المدرســة المنتجــة فــي التعليــم العــام وتخصيــص
الدعــم المعنــوي والمــادي الــازم للتطبيــق ،كمــا تتمثــل
مســؤولية القيــادة العليــا فــي نشــر ثقافــة المدرســة المنتجة
وتوجيــه االســتثمارات التربويــة وفقــً لالحتياجــات الحاليــة

والمســتقبلية ،وإعــان ذلــك أمــام جميــع المســتويات
االداريــة وجميــع العامليــن وااللتــزام بوضــع األنظمــة
والخطــط والبرامــج الكفيلــة بالتطبيــق الناجــح.

أحمــد ،رشــيدة الســيد 2010( .م) .التخطيــط إلدارة
المؤسســات التعليميــة ذاتيــً فــي ضــوء المشــاركة
المجتمعيــة  .ط .1االســكندرية :دار الجامعــة الجديــدة.

تفعيــل االدارات العامــة القتصاديــات التعليــم بــإدارات
التعليــم لتتولــى عمليــة تطبيــق المدرســة المنتجــة فــي
مــدارس التعليــم العــام.

أخضــر ،أروى علــي 2013( .م) .المدرســة المنتجــة فــي
التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية مقتــرح
تطبيقــي  .رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة  .كليــة التربيــة
 .قســم االدارة التربويــة .جامعــة الملــك ســعود .الريــاض.

يتطلــب تطبيــق المدرســة المنتجــة التــدرج الرأســي
مــن خــال تعميــق تجربــة المدرســة المنتجــة بواســطة
التشــريعات واللوائــح والقوانيــن المتتاليــة لتصحيــح
األخطــاء  ،والتــدرج األفقــي مــن خــال التطبيــق فــي عــدد
محــدود مــن المــدراس ثــم التوســع المتتالــي فــي شــريحة
المــدارس المطبقــة بهــا التجربــة.
تفعيــل نظــام تدريــب القيــادات ومنســوبي المــدارس علــى
تطبيــق المدرســة المنتجــة.
تبنــي مفهــوم اإلدارة الذاتيــة واإلدارة المرنــة وذلــك مــن
خــال التــوازن بيــن اإلدارة المركزيــة والالمركزيــة.
تطويــر المهــام والصالحيــات مرتبطــً بالعمــل الــذي يتطلبــه
تفعيــل المدرســة المنتجــة ،والتوســع فــي مجــاالت وفــرص
االســتثمار التربــوي ذات الجــدوى االقتصاديــة ،ومــا يتناولــه
مــن ربــط بيــن التربيــة والعمــل فــي العمليــة اإلنتاجيــة.
تهيئــة المبنــى المدرســي وتأهيلــه وتوفيــر التجهيــزات
الالزمــة لــه مــن ورش ومعامــل وأجهــزة ومــواد أوليــة ...
وغيرهــا.
إقامــة مشــروعات اســتثمارية تربويــة بالشــراكة مــع
القطــاع الخــاص.
المراجع:
اســتراتيجية مجموعــة البنــك الدولــي المعنيــة بالتعليــم
حتــى عــام  2020ملخــص واف ( .ابريــل  /نيســان .)2011
التعليــم للجميــع االســتثمار فــي معــارف ومهــارات الكــوادر
البشــرية مــن أجــل تعزيــز التنميــة .متــاح علــى الرابــط
http://siteresources.worldbank.org/
EDUCATION/Resources/ESSU/463292_1306181142935/WB_ES_ExectiveSummary
Arabic.pdf

أبــو الوفــا ،جمــال محمــد؛ حســين  ،ســامة عبــد العظيــم.
(2008م) .االتجاهــات المعاصــرة فــي نظــم التعليــم،
االزاريطــة:دار الجامعــة الجديــدة.
أخضــر  ،فايــزة محمــد2003 ( .م) .اقتصاديــات التعليــم
ومســتقبل التربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
دراســة مقدمــة للقــاء الســنوي الحــادي عشــر للجمعيــة
الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية (جســتن) / 23 .
1424هـــ.
أبــو شــيخة ،نــادر أحمــد2000( .م) .إدارة المــوارد البشــرية.
عمــان :دار صفــاء.
األســود ،شــعبان الطاهــر2003( .م) .علــم االجتمــاع
السياســي .القاهــرة :الــدار المصريــة اللبنانيــة.
آل ســعد ،منيــرة 2014( .م) .تشــمل تقلــب أســعار النفــط
واســتمرار معــدالت نمــو البطالــة وارتفــاع عــدد الســكان..
اقتصاديــون لـــ اليــوم اقتصــاد المملكــة يواجــه  3تحديــات
اقتصاديــة مطلــع  . 2015صحيفــة اليــوم  .األربعــاء  18صفــر
 1436هـــ الموافــق  10ديســمبر  2014العــدد  .15153متاحــة
علــى الرابــط
http://www.alyaum.com/article/4032829.

االغــا ،نعمــت2014( .م) .التعليــم والتنميــة المســتدامة
مصنــع رأس المــال البشــري  .متاحــة علــى الرابــط
http://www.iraqicp.com/index.php/sections/
society/22406-2014-12-01-19-27-01

األقــرع ،نــور طاهــر2013( .م) .التنميــة االداريــة .موقــع العلوم
القانونيــة .متاحــة علــى الرابــط
http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%8
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html

األنصــاري  ،إيمــان علــي 2002( .م ،مايــو)  .تمويــل التعليــم
بدائــل ومقترحــات ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى نــدوة التربوييــن
واالقتصادييــن وتحديــات المســتقبل  .الدوحــة  :قطــر  .فــي
الفتــرة  24-23صفــر 1432هـــ الموافــق  7 -6مايــو  2002م .
بديــوي  ،رزق منصــور محمــد2001(.م) .تعبئــة مــوارد ماليــة
إضافيــة لتحقيــق االســتيعاب الكامــل بالتعليــم األساســي
 :رؤيــة مســتقبلية.مصر :مجلــة كليــة التربيــة بالزقازيــق .
العــدد (.)38
بشــر ،بليــغ2014( .م) .الضــرورة اإلســتراتيجية للتنميــة
اإلداريــة كأســاس التنميــة الشــاملة .متاحــة علــى الرابــط
http://blastak.blogspot.com/2014/05/blog-post.
html

البياتــي ،أكــرم1980( .م  ،مايــو – أغســطس)  .تعبئــة
مــوارد إضافيــة للتعليــم  .مجلــة التربيــة الجديــدة  .مكتــب
اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة .الســنة (
 .)7العــدد (.)20
بورســتل ،فدريكوفــون1992( .م) .إطــار نظــري مــن أجــل
إدخــال العمــل المنتــج فــي التعليــم .مجلــة مســتقبليات .
المجلــد ( .)22العــدد (.)3
الجبــر  ،زينــب علــي1989( .م ) .دور ناظر المدرســة االبتدائية
فــي النمــو المهنــي للمعلمــة  .الكويــت :المجلــة التربويــة .
المجلــد ( .)6العــدد (.) 20
جيلســي  ،روزلبــن ر .وكولينــس ،كوليــن ب1987( .م).
العمــل المنتــج فــي المدرســة :دراســة تقويميــة دوليــة.
مجلــة مســتقبليات  .المجلــد ( .)17العــدد (.)1
الحــاج ،أحمــد علــي 2012( .م) .اقتصاديــات المدرســة .ط.1
عمــان :دار المســيرة للنشــر والتوزيــع
الحربــي ،ســجى عبــد اهلل 2010( .م) .التعليــم والتنميــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية  .مكــة  :جامعــة أم القــرى .
متاحــة علــى الرابــط
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https://old.uqu.edu.sa/lib/ar/149217

حــدة  ،رايــس؛ مرغــاد ،لخضــر2006( .م) .االدارة باألهــداف
واإلدارة بالقيــم فــي منظمــات األعمــال .الجزائــر :إيتــراك
للنشــر.
حافــظ ،فيصــل حبيــب2005( .م) .دور االســتثمار المباشــر
فــي تنميــة اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية  .مذكــرة
مقدمــة ضمــن متطلبــات رســالة الماجســتير فــي علــوم
التيســير فــرع إدارة األعمــال .كليــة العلــوم االقتصاديــة
وعلــوم التيســير .جامعــة الجزائــر.
الحــر ،عبــد العزيــز2001( .م) .مدرســة المســتقبل .الريــاض :
مكتــب التربــة العربــي لــدول الخليــج.
حجــاب .محمــد منيــر .االعــام والتنميــة الشــاملة( .ط .)1دار
الفجــر.
خطــة تطويــر التعليــم فــي الوطــن العربــي «التربيــة والتعليم
العالــي والبحــث العلمــي» 2008(.م) .مؤتمــر القمــة العربــي
الســنوي فــي العاصمــة التونســية .المنظمــة العربيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم بالتعــاون جامعــة الــدول العربيــة.
الدوســري ،محمــد عايــد2003( .م) .أهــم المشــكالت
التــي تواجــه المبانــي المدرســية الحكوميــة والمســتأجرة
بالمرحلــة االبتدائيــة للبنيــن (المســتقلة وذات المراحــل
المشــتركة) بمحافظتــي وادي الدواســر والســليل
مــن وجهــة نظــر كل مــن مديــري المــدارس االبتدائيــة
والمشــرفين التربوييــن واالدارييــن والمهندســين  .جامعــة
أم القــرى .معهــد البحــوث العلميــة .مكــة المكرمــة.
داغــي ،علــي محــي الديــن2009( .م) .التعريــف باالســتثمار
فــي اللغــة واالصطــاح  .متــاح علــى الرابــط
http://www.qaradaghi.com/
_portal/index.php?option=com
content&view=article&id=348:2009-0708-07-19-19&catid=54:2009-07-08-07-1746&Itemid=13

دوديــن ،أحمــد يوســف 2011( .م) .التنميــة االداريــة
واالقتصاديــة فــي الوطــن العربــي نظريــا وتطبيقيــً( .ط.)1
عمــان :األكاديميــون للنشــر والتوزيــع.

رحمــة ،أنطــوان حبيــب2002 (،م ،سبتمبر).االســتثمار
التربــوي فــي دول الخليــج العربيــة :الواقــع وســبل التطويــر.
ورقــة عمــل مقدمــة إلــى اللقــاء الخامــس لممثلــي الجامعات
وقطــاع التعليــم العــام ورؤســاء الغــرف التجاريــة
والصناعيــة بــدول الخليج.فــي الفتــرة /17-16رجــب
1432هـ،الموافــق  24-32ســبتمبر2002،م الرياض:مكتــب
التربيــة لــدول الخليــج العربــي.
رفاعــي ،عقيــل محمــود2003( .م ،يوليــو) .متطلبــات
المدرســة الفعالــة كمدخــل لتطويــر نظــام التعليــم العــام
فــي مصــر .مصــر :مجلــة الثقافــة والتنميــة .المجلــد (. )2
الســنة ( .)4العــدد (.)7
رجــب ،مصطفــى 1999( .م) .ينمــي الكفــاءة االداريــة
وينهــض باالنتاج،االســتثمار فــي التعليــم اســاس التنميــة
االقتصاديــة  .صحيفــة اتجاهــات  .متاحــة علــى الرابــط
http://www.albayan.ae/
opinions/1999-04-01-1.1093047

زيــن  ،عــدالء ســبليني( .د.ت) .التعليــم اســتثمار تنمــوي
شــامل ثانويــة فخــر الديــن المعنــي الرســمية للبنــات -
الرؤيــة التربويــة  .المجلــة التربوية  .المركــز التربوي للبحوث
واالنمــاء .الجمهوريــة اللبنانيــة .متاحــة علــى الرابــط
http://www.crdp.org/ar/detailsedumagazine/25273/9914

ســعد الديــن ،عبــد المعيــن2005( .م) .تقويــم دور المدرســة
المنتجــة فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة (دراســة
ميدانيــة) .المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث عشــر «االعتمــاد
وضمــان جــودة المؤسســات التعليميــة» .الجمعيــة
المصريــة للتربيــة المقارنــة واإلدارة التعليميــة وكليــة
التربيــة ببنــى ســويف .جامعــة القاهــرة.
الســمالوطي ،إقبــال األميــر2002( .م) .قــراءات معاصــرة فــي
التنميــة االجتماعيــة  .القاهــرة :مركــز توزيــع الكتــاب.
الشــربيني ،فهمــي2009( .م ،ديســمبر ) .طــرق جديــدة
لزيــادة مــوارد الجامعــات .مجلــة المعرفــة .وزارة التربيــة
والتعليــم :المملكــة العربيــة الســعودية .العــدد (.)177
صائــغ ،عبــد الرحمــن أحمــد 1988( .م) .التربيــة مــن منظــور

اقتصــادي دراســة ألهــم الخصائــص االقتصاديــة للتربيــة فــي
ضــوء االطــار النظــري القتصاديــات القطــاع العــام .الســنة
( .)6العــدد (.)6جامعــة قطــر :حوليــة كليــة التربيــة .متاحــة
علــى الرابــط
http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/
handle/10576/9214/018806-0002-fulltext.
pdf?sequence=10&isAllowed=y

صائــغ ،عبــد الرحمــن أحمــد 2005( .م) .النمــوذج العشــري
لتطويــر مؤسســات التعليــم العالــي فــي البلــدان العربيــة
 .ورقــة عمــل مقدمــة إلــى الملتقــى العربــي الثانــي للتربيــة
والتعليــم بتكليــف مــن مكتــب التربيــة العربــي لــدول
الخليــج .مؤسســة الفكــر العربــي  .بيــروت .فــي الفتــرة 4 -1
مــارس 2005م.
صائــغ ،عبــد الرحمــن2007( .م) .تمويــل التعليــم بيــن
األحاديــة والتنويــع :رؤيــة مســتقبلية .صحيفــة االقتصاديــة.
العــدد (8-)4927أبريــل  .2007علــى الرابــط
http://www.aleqt.com/2007/04/08/article_8427.
html

الطــوق  ،ســناء عبــد العزيــز 2006( .م) .اســتثمار القطــاع
الخــاص فــي التعليــم العــام فــي المملكــة العربيــة
الســعودية هــدف اســتراتيجي لتنويــع مصــادر التمويــل.
رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة .كليــة التربيــة ،قســم
اإلدارة التربويــة  ،جامعــة الملــك ســعود :الريــاض.
الطــراح  ،علــي أحمــد؛ ســنو ،غســان منيــر2004( .م) .التنميــة
البشــرية فــي المجتمعــات الناميــة والمتحولــة :دراســات
فــي آثــار العولمــة والتحــوالت العالميــة( .ط .)1دار النهضــة
العربيــة.
عشــيبة ،فتحــي درويــش 2006 (.م ،إبريــل) .الجامعــة
المنتجــة أحــد البدائــل لخصخصــة التعليــم الجامعــي فــي
مصــر دراســة تحليليــة .مجلــة التربيــة والتنميــة .الســنة(.)9
العــدد(.)22
العتيبــي ،فهــد عبــاس2004(،م) .إســهام القطــاع الخــاص
فــي تمويــل التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية.
رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة .كليــة التربيــة ،قســم
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اإلدارة التربويــة  ،جامعــة الملــك ســعود :الريــاض.
عــزوز  ،رفعــت 2009( .م) .اقتصاديــات وتمويــل التعليــم
مفهومــه أسســه أهميتــه .ط .1القاهــرة :مؤسســة طيبــة
للنشــر.
العمــر ،عبــد العزيــز ســعود2007( .م) .لغــة التربوييــن.
الريــاض  :مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج.
عيســى ،عــزت عرفــة؛ كاشــف ،عبــد الســام الحســيني؛
قمــر ،عصــام توفيــق2002 (.م) .دور األنشــطة التربويــة فــي
إنجــاح مشــروع المدرســة المنتجــة .مصــر :المركــز القومــي
للبحــوث التربويــة والتنميــة  .شــعبة بحــوث األنشــطة
التربويــة ورعايــة الموهوبيــن.
عمــر ،مضــر خليــل ؛ حميــد  ،رقيــة مرشــد( .د.ت) .العالقــة
الجدليــة بيــن التعليــم والتنميــة وتقــدم المجتمــع .متاحــة
علــى الرابــط
h t t p : / / w w w. a r a b g e o g r a p h e r s . n e t / u p /
uploads/14285694921.pdf

العجــان ،نــورة ( .د.ت) .أبعــاد ومؤشــرات التنميــة .ننمــو
بثبــات .متاحــة علــى الرابــط
_http://www.lahaonline.com/static/laha
_ fi l e c e n t e r / s a u d i _ w o m e n / D i m e n s i o n s
development.pdf

العايــد ،أمــل عبــد اهلل؛ الشــدي ،نــورة خالــد 2016( .م) .بيئــة
التعلــم واألنشــطة التعليميــة  .مقــرر قــراءات فــي التصميــم
التعليمــي .قســم تقنيــات التعليــم .جامعــة الملــك ســعود .
متاحــة علــى الرابــط
http://www.slideshare.net/amal-alayed/ss56099382

الغنــام  ،محمــد أحمــد1983( .م ،مايــو) .المدرســة المنتجــة
رؤيــة للتعليــم مــن منظــور اقتصــادي واســع  .األردن :مجلــة
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دور الوعي المجتمعي في نجاح رؤية المملكة 2030
(بالتركيز على دور المرأة)

د .أم العز يوسف المبارك

جامعة الملك فيصل  -كلية اآلداب  -قسم الدراسات االجتماعية
الخالصة:
ناقشــت الدراســة رؤيــة المملكــة 2030م مــن خــال
التركيــز علــى دور المــرأة فــي إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة عبــر
توعيتهــا بالحقــوق التــي ســتمنحها لهــا الرؤيــة إذ مثــل
ذلــك هــدف أساســي للدراســة ،و هنــاك هــدف آخــر ســعت
الدراســة إلــى تحقيقــه وهــو توعيــة المجتمــع الســعودي
بالرؤيــة كناتــج لتوعيــة المــرأة و وجودهــا الفعــال فــي
المجتمــع.
و تبلــورت مشــكلة الدراســة فــي ســؤال رئيســي تمثــل
فــي كيــف يتــم توعيــة المــرأة الســعودية برؤيــة المملكــة
2030م .ولتحقيــق اهدافهــا و االجابــة علــى تســاؤالتها
إتبعــت الدراســة منهجــً علميــً ،إذ جمعــت البيانــات مــن
المراجــع و االوراق العلميــة و المجــات التــي تناولــت
موضــوع الرؤيــة و موقــع المــرأة فيهــا كمــا شــكلت مواقــع
الشــبكة العنكبوتيــة إحــدى مصــادر جمــع البيانــات.
و تتضــح أهميــة الدراســة فــي تناولهــا لموضــوع حديــث،
لــه أهميــة أساســية للمجتمــع الســعودي و مســتقبله
االجتماعــي و االقتصــادي ،و هنــاك أهميــة أخــرى تمثلــت فــي
ضــرورة توعيــة المــرأة بالرؤيــة لتمثــل قاعــدة صلبــة لزيــادة
وعــي المجتمــع بالرؤيــة ممــا يمكــن مــن إنفــاذ و إنجــاح
الرؤيــة.
ناقشــت الدراســة و حللــت أهميــة وكيفيــة القيــام بتوعيــة
المــرأة توعيــة غيــر مباشــرة تمثلــت فــي توعيــة المــرأة
بالحقــوق التــي ســتمنحها لهــا الرؤيــة مــن خــال مرتكزاتها
و محاورهــا تجــاه األســرة و المجتمــع و ايضــً مــن خــال
توعيــة المــرأة بــأن تطــور و تنميــة المــرأة هــدف أساســي
مــن أهــداف الرؤيــة ،أمــا األســلوب المباشــر لتوعيــة المــرأة

فيأتــي عبــر اللقــاءات المباشــرة و كالمحاضــرات و النــدوات
و الــدورات التدريبيــة و المعــارض و أجهــزة اإلعــام
المختلفــة ،وصــو ًال لقيامهــا بمهمــة التوعيــة و مــن ثــم تمــت
اإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة و حققــت أهدافهــا.
و توصــي الدراســة بضــرورة االهتمــام بتوعيــة كافــة
قطاعــات المــرأة متعلمــة و متوســطة التعليــم و خريجــة
و عاملــة ،و الوصــول لمواقعهــا بــدءًا مــن ربــات المنــازل
فــي األحيــاء و العامــات فــي مواقــع العمــل ،كمــا توصــي
الدراســة بالبــدء الفــوري فــي التوعيــة للمــرأة و تأهيــل كوادر
نســائية تتولــى للقيــام بهــذا ضمانــً إلســتدامة هــذه التوعيــة
عبــر كل مراحــل تنفيــذ الرؤيــة.
واجهــت الدراســة قلــة المراجــع التــي تناولــت موضــوع رؤيــة
المملكــة 2030م لحداثتــه ،لــذا إعتمــدت الدراســة فــي هــذه
الناحيــة علــى المجــات و الشــبكة العنكبوتيــة ،كمــا أدي
ضيــق الوقــت لعــدم القيــام بدراســة ميدانيــة ممــا أدى لعــدم
تحديــد المجاليــن المكانــي و البشــري للدراســة .لكــن
يمكــن إعتبــار المجــال الزمنــي للدراســة مــن 1438/5/1هـــ
إلــى 1438/5/18م.
رغمــً عــن أن هــذه الدراســة نظريــة إال أن هنــاك بعــض
النقاشــات دارت مــع الزميــات مــن عضوات هيئــة التدريس
بالجامعــة و الطالبــات حــول الرؤيــة 2030م و أهدافهــا و
مرتكزاتهــا و محاورهــا و موقــع المــرأة فيهــا أوضحــت هــذه
النقاشــات الحاجــة الماســة لمثــل هــذه الدراســة لتوعيــة
المــرأة و تعبئتهــا للقيــام بدورهــا فــي إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة و
قــد شــكلت هــذه النقاشــات إحــدى مصــادر مشــكلة هــذه
الدراســة.
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مقدمــة
رؤيــة المملكــة 2030م التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء
الموقرفــي جلســته التــي عقدهــا برئاســة خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود
ـ حفظــه اهلل ـ يــوم االثنيــن  18رجــب لعــام 1437هـــ و
الموافــق  25أبريــل 2016م تعتبــر خطــوة أساســية و جــادة
لإلرتقــاء برفاهيــة المواطــن و تأميــن مســتقبل أفضــل
لألجيــال القادمــة.
إن رؤيــة المملكــة 2030م عبــارة عــن تخطيــط .و لقــد
أصبــح التخطيــط حقيقــة واقعيــة فــي كل المجتمعــات
علــى إختــاف أنظمتهــا االقتصاديــة و االجتماعيــة و
السياســية حيــث يأخــذ أشــكا ًال تطبيقيــة تختلــف
بإختــاف اآليدولوجيــة الســائدة فــي المجتمــع فقــد يكــون
هــذا التخطيــط جزئيــً أو شــام ًال علــى المســتوى القومــي
أو المحلــي أو طويــل المــدى أو قصيــر المــدى  ...إلــخ مــن
أنــواع التخطيــط .لــذا فقــد أصبــح التخطيــط المنهــج المتبــع
لتحقيــق أهــداف و غايــات المجتمعــات و أصبــح الســؤال
حــول التخطيــط فــي اآلونــة األخيــرة فــي أي مجتمــع يــدور
حــول الصــورة التــي ينبغــي أن يقــوم عليهــا التخطيــط
فالتخطيــط (منهــج علمــي و طريقــة فنيــة تصلــح للتطبيــق
و الممارســة فــي كل المهــن وصــو ًال لألهــداف المرســومة)
فهــو وســيلة لتحقيــق غايــات و أهــداف محــددة مرســومة
وفقــً ألســس إنســانية عادلــة و ذلــك بغــرض تنفيــذ
السياســة االجتماعيــة فــي المجتمــع و تقييــم برامجهــا
بمــا يــؤدي لتحقيــق التنميــة الشــاملة التــي تعطــي إهتمامــً
متوازنــً للجانبيــن االقتصــادي و االجتماعــي (حســن
مصطفــى حســن و آخــرون2015 ،م ،ص.)9
ممــا يعــد ســعيًا جــادًا نحــو التغيرااليجابــي فــي مختلــف
الجوانــب الخاصــة بالمجتمــع بكافــة قطاعاتــه و التــي تعــد
المــرأة جانبــً هامــً منــه ،لــذا تعــد ركنــً أساســيًا فــي هــذا
التغيرااليجابــي المنشــود عبــر الرؤيــة ممــا يجعــل دورهــا
هامــً فــي اســتيعاب و توعيــة المجتمــع بالرؤيــة إذ أن
المــرأة بجانــب وضعهــا فــي األســرة كزوجــة و أم و أخــت
و إبنــة أصبــح اآلن لهــا دورهــا الرائــد و المتطــور فــي مختلــف
قطاعــات المجتمــع مكنهــا مــن ذلــك التطــور و االزدهــار
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الــذي حــدث فــي التعليــم و الطفــرة فــي أعــداد الملتحقــات
بمراحــل الدراســة وصــو ًال للدراســة الجامعيــة و فــوق
الجامعيــة و انتقــال ذلــك مــن مرحلــة الكــم العــددي إلــى
مرحلــة التجويــد الكيفــي.
و قــد تزايــد االهتمــام بالتغيــر االجتماعي فــي العصر الحديث
عندمــا ظهــرت الحاجــة إلــى توجيــه التغيــر لمصلحــة الفــرد
و الجماعــة و المجتمــع ،نظــرًا ألن التغيــر قــد يســير فــي
إتجاهــات قــد تضــر بالمجتمــع ،و لهــذا ظهــرت الحاجــة إلــى
إدراك العوامــل التــي تــؤدي إليه ،و إلــى التخطيط االجتماعي
بوجــه عــام ،مــن أجــل الوقــوف علــى التغيــرات التــي تحــل
بالظواهــر االجتماعيــة ،و توجيههــا الوجهــة المطلوبــة ،و
معالجــة االنحــراف و التفــكك االجتماعــي مــن أجــل تقــدم
المجتمــع.
تبــع الطفــرة التعليميــة للمــرأة فــي المملكــة طفــرة فــي
مجــال التوظيــف و الدخــول لمجــال العمــل متســلحة
بالعلــم و االســتعداد ألداء مهــام جديــدة فــي العمــل و
تحمــل المســئولية لــذا كانــت ضــرورة توعيتهــا بمرتكــزات
و أهــداف الرؤيــة و حقــوق المــرأة التــي منحتهــا لهــا ،كمــا
أن مشــاركة المــرأة بفعاليــة فــي هــذه التوعيــة تعــد جانبــً
مهمــً جــدًا.
و لضمــان المشــاركة الفعالــة للمــرأة فــي جانــب التوعيــة
بالرؤيــة كان مــن األهميــة تأهيلهــا فــي هــذا الجانــب (إنفــاذ
و إنجــاح الرؤيــة) و هــذا مــا تســعى هــذه الورقــة لتضــع فيــه
إســهامًا يثــري جانــب التوعيــة بالرؤيــة الشــاملة لحاضــر و
مســتقبل المملكــة.
تتــم توعيــة المــرأة عبــر التوعيــة غيــر المباشــرة و التوعيــة
المباشــرة ،إذ تشــمل التوعيــة الغيــر مباشــرة دورهــا الــذي
ســيذكر مســتمدًا مــن المرتكــزات الرئيســية للرؤيــة و
محاورهــا و إلتزامــات الرؤيــة تجــاه المجتمــع و األســرة و
ايضــً مــن خــال توضيــح موقــع المــرأة فــي الرؤيــة و الحقــوق
التــي ســتمنحها لهــا و الواجبــات المفتــرض عليهــا أدائهــا و
التــي تقــوم بهــا مــن خــال وجودهــا فــي األســرة و المجتمــع،
أمــا التوعيــة المباشــرة فهــي التــي تتــم مــن خــال عقــد
النــدوات و المؤتمــرات و المحاضــرات و ورش العمــل و
الــدورات التدريبيــة علــى كافــة المســتويات.

يتضمــن برنامــج توعيــة المــرأة كيفيــة إيجــاد أكبــر قــدر
مــن التكامــل بيــن قطاعــات المجتمــع المختلفــة حيــث
تمثــل المــرأة همــزة الوصــل بيــن مكونــات المجتمــع األعلــى
وصــو ًال للناشــئة مــن صغــار الســن و تجمــع بيــن الــدور
التعليمــي و دورهــا فــي تنشــئة األجيــال القادمــة ،و الحفــاظ
مــن خــال ذلــك علــى قيــم المجتمــع التــي تضمنتهــا الرؤيــة.
مشكلة الدراسة
لقــد فــرض هــدف إنفــاذ و إنجــاح رؤيــة المملكــة 2030م
توعيــة كافــة قطاعــات المجتمــع للنهــوض بأدوارهــا تجــاه
التحــول اإليجابــي الكبيــر الذي تحملة الرؤيــة في مرتكزاتها
و محاورهــا و أهدافهــا و لمــا كانــت المــرأة محــور التغييــر
االجتماعــي و مصــدر تنشــئة االجيــال الجديــدة و نقطــة
يحــاول أعــداء االســام إســتغاللها بتصويرهــا مســتضعفة
فــي المجتمعــات المســلمة ،لــذا فــإن توعيتهــا بما ســتحققه
لهــا الرؤيــة مــن المكاســب و المكانــة االجتماعيــة و بمــا
ســتمنحه لهــا مــن فــرص المشــاركة ممــا ســيمكنها مــن
أن تكــون حجــر الزاويــة فــي العمــل علــى إنفــاذ و إنجــاح
الرؤيــة ليــس فقــط فيمــا يليهــا بــل دفــع جميــع قطاعــات
المجتمــع االخــرى نحــو هــذا الهــدف.
لــذا تتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى
توعيــة المــرأة الســعودية برؤيــة المملكــة 2030م لكــي
تقــوم بدورهــا مــن خــال موقعهــا فــي المجتمــع بتوعيــة
المجتمــع بالرؤيــة ـ إذ يمكــن أن تتبلــور مشــكلة الدراســة
فــي الســؤال التالــي:
كيــف يتــم توعيــة المــرأة الســعودية برؤيــة المملكــة
2030م؟ و يعتبــر هــذا الســؤال هــو الســؤال الرئيســي
للدراســة إذ أن هنــاك أســئلة فرعيــة حاولــت الدراســة
االجابــة عليهــا تمثلــت فــي اآلتــي:
 /1ماهــي الحقــوق التــي ســتمنحها رؤيــة 2030م للمــرأة
الســعودية؟
 /2ماهــو دور المــرأة الســعودية فــي إنفــاذ و إنجــاح رؤيــة
المملكــة 2030م؟
أهداف الدراسة
 /1تعبئــة المجتمــع بالتركيــز علــى المــرأة خلــف الرؤيــة

كتخطيــط اســتراتيجي للمســتقبل و ذلــك بتعزيــز
الوعــي المجتمعــي بمتطلبــات الرؤيــة الجديــدة للمملكــة ،و
بضــرورة االســهام الفاعــل فــي دعــم نجاحهــا.
 /2توعيــة المــرأة بالحقــوق و الحلــول التــي وضعتهــا الرؤيــة
لمشــكالتها تبصيــرًا لهــا لتســاعد فــي إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة.
أهمية الدراسة
 .1تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع نفســه إذ أن
مثــل هــذا التغييــر االجتماعــي الــذي ســتحققه الرؤيــة يحتــاج
إلثــراء التــراث النظــري للتوعيــة بــه و توضيــح كافــة جوانبــه
و تعبئــة و شــحذ العقــول لتصــل آلفــاق التغييــر المنشــود.
 .2كمــا تنبــع أهميتهــا ايضــً مــن تركيزهــا علــى المــرأة تلــك
الشــريحة الواســعة المنتظــر منهــا أن تســاهم بقــدر وافــر
فــي إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة.
 .3وضحــت الدراســة موقــع المــرأة فــي الرؤيــة و حجــم مــا
ســتمنحه لهــا مــن حقــوق و مكاســب.
 .4تناولــت الدراســة موضــوع جديــد يكثــر حولــه النقــاش
داخــل و خــارج المملكــة.
وسائل جمع البيانات
جمعــت المعلومــات مــن المراجــع و االوراق التــي تناولــت
هــذا الموضــوع بصــورة مباشــرة و غيــر مباشــرة و مــن
مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة.
تعريف مصطلحات الدراسة:

أ /التعريف المجرد للمصطلحات:

 /1الوعــي المجتمعــي (الوعــي االجتماعــي) :و الــذي
يعنــي بصــورة مختصــرة مشــاركة الوعــي المشــترك فــي
المجتمــع و يمكــن تعريفــه ايضــً بأنــه الوعــي بالمشــكالت
المختلفــة التــي تواجههــا المجتمعــات و التجمعــات بصفــة
يوميــة ايضــً هــو محصلــة تفاعــل االشــخاص فــي إطــار واقــع
اجتماعــي معيــن و انصهــار مدركاتهــم و تصوراتهــم و
أحاسيســهم الذاتيــة أو الموضوعيــة ،فــي صيغــة حقائــق
معرفيــة و قناعــات إيمانيــة و تصــورت و مســلمات و
ميــول و مشــاعر و اتجاهــات و أنمــاط ســلوك جماعيــة
تعكــس معطيــات ذلــك الواقــع االجتماعــي الكائــن بمــا
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يشــتمل عليــه مــن أبعــاد و متغيــرات نســقية :بشــرية
ســكانية ،و بيئيــة و اقتصاديــة و مهنيــة و معيشــية و
حضاريــة وتاريخيــة و ثقافيــة ،و تنظيميــة :و إلــى غيــر ذلــك
مــن االبعــاد و المتغيــرات االخــرى وهــو يكتســب و يتغيــر
فــي إطــار عالقتــه التأثيريــة التبادليــة بهــذا الواقــع (شــائم
الهمزانــي1998،م).
 /2التخطيــط :يعتبــر التخطيــط أســلوب تنظيمــي ،يهــدف
إلــى تحقيــق التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة خــال فترات
زمنيــة معلومــة ،و ذلــك عــن طريــق حصــر إمكانيــات
المجتمــع الماديــة و البشــرية ،و تعبئــة هــذه االمكانيــات،
و تحريكهــا نحــو تحقيــق أهــداف المجتمــع و غاياتــه فــي
هــدي الفلســفة االجتماعيــة التــي يريــد المجتمــع أن ينمــو
فــي إطارهــا (جــورج كاونتــس1962 ،م ،ص  20ــــ .)28
و مــن المفكريــن مــن يعــرف التخطيــط بأنــه «محاولــة
واعيــة مــن جانــب الحكومــة لتنســيق السياســات العامــة،
علــى نحــو يكــون مــن شــأنه أن تتحقــق بدرجــة أكبــر مــن
الســرعة و الكمــال مــا يــراد أن تبلغــه التطورات المســتقبلة
مــن أهــداف» (جــورج كاونتــس1962 ،م ،ص  20ــــ .)28
و منهــم مــن يعرفــه بأنــه «وســيلة إلعــادة التــوازن بيــن
عناصــر المجتمــع الماديــة و المعنويــة كلمــا حدثــت تغيــرات
اجتماعيــة فــي بنيــة النظــم االجتماعيــة و وظائفهــا».
(جــورج كاونتــس1962 ،م ،ص  20ــــ .)28
 /3التغييــر االجتماعــي :عــرف التغييــر بأنــه االختــاف مــا
بيــن الحالــة الجديــدة و الحالــة القديمــة أو إختــاف الشــيء
عمــا كان عليــه فــي فتــرة محــددة مــن الزمــن .و حينمــا
تضــاف كلمــة االجتماعــي التــي تعنــي مــا يتعلــق بالمجتمــع
فيصبــح التغييــر االجتماعــي هــو ذلــك التغييــر الــذي يطــرأ
بداخــل المجتمــع أو التبــدل أو التحــول الــذي يطــرأ علــى
جوانــب المجتمــع ،و بمعنــى آخــر هــو التحــول الــذي يطــرأ
علــى البنــاء االجتماعــي فــي فتــرة محــددة مــن الزمــن (عبــد
الهــادي الجوهــري1986 ،م ،ص.)228
أيضــً يمكــن تعريــف التغييــر االجتماعــي بأنــه صفــة الزمــة
لــكل المجتمعــات االنســانية .و قــد تنبــه المفكــرون منــذ
القــدم إلــى ظاهــرة التغييــر االجتماعــي و اعتبرهــا بعضهــم
حقيقــة الوجــود أي أن كل موجــود البــد أن يتغيــر بمعنــى
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التغييــر ال الثبــات هــو الــدال علــى وجــود الموجــود (عبــد
الباســط محمــد حســن1983 ،م،ص.)205
و قــد عــرف التغييــر االجتماعــي بأنــه تلــك التحــوالت و
التبــدالت التــي تحــدث فــي التنظيــم االجتماعــي ،أي التــي
تحــدث فــي البنــاء االجتماعــي و فــي وظائــف هــذا البنــاء
المتعــددة (عبــد الهــادي الجوهــري1986 ،م ،ص)228أي
أن البنــاء االجتماعــي هوالمســرح الــذي تجــري عليــه أي
تغيــرات تطــرأ علــى المجتمــع و يعــرف بأنــه ذلــك القالــب
الــذي ينصــب فيــه كيــان المجتمــع بتكويناتــه االجتماعيــة و
السياســية و االقتصاديــة (احمــد ابوزيــد1982 ،م.)9 ،
و يمكــن تعريــف التغييــر االجتماعــي بأنــه كل تحــول
يحــدث فــي النظــم و االنســاق و االجهــزة االجتماعيــة
خــال فتــرة زمنيــة محــددة (عبــد الهــادي الجوهــري،
1982م ،ص .)127
 /4أدوار النــوع االجتماعــي :و هــي األدوار المحــددة التــي
يقــوم بهــا ك ًال مــن الرجــل و المــرأة فــي المجتمــع و هــذه
االدوار ليســت محــددة بالضــرورة بيولوجيــً أو فســيولوجيًا،
و إنمــا تحددهــا القيــم و العــادات و التقاليــد الثقافيــة فــي كل
مجتمــع (خليــل عبــد اهلل مدنــي2007 ،م ،ص.)12
أدوار النــوع االجتماعــي الرئيســية ثالثــة دور إنتاجــي ،و
دور إنجابــي ،و دور مجتمعــي و يســمى ايضــً السياســي أو
التنظيمــي و يحتــوي العمــل اإلنجابــي علــى إنجــاب األطفــال
و جميــع األنشــطة الخاصــة بالمحافظــة علــى المــوارد
البشــرية و التــي تشــمل علــى األكل و اللبــس و العنايــة
بإحتياجــات األفــراد الوجدانيــة و الجســمية .أمــا العمــل
المجتمعــي فيشــمل علــى العمــل الطوعــي و السياســي
و التنظيمــي الــذي ليــس بالضــرورة يمنــح أجــرًا لكنــه يمنــح
فــرص للقيــادة و التقديــر االجتماعــي (بلقيــس بــدري –
الدليــل التدريبــي للتخطيــط الواعــي بالنــوع-ص .)25و
العمــل االنتاجــي هــو الــذي يعتــرف بــه و يقيــم اجتماعيــً
ألنــه يتــم حصــره فــي أنظمــة الحســابات القوميــة (الناتــج
القومــي االجمالــي و إحصائيــات العمــل).
 /5تمكيــن المــرأة :وهــو مفهــوم معرفــي حديــث يقصــد
بــه زيــادة وعــي النســاء بحقوقهــن فــي مجــال الســلطة و
الثــروة و إتخــاذ القــرار ،و فــي المشــاركة الفاعلــة فــي توفيــر

المــوارد المتعــددة (خليــل عبــد اهلل مدنــي2007 ،م ،ص.)18

المرتكــزات األساســية للرؤيــة و محاورهــا و توعيــة المــرأة
مــن خاللهــا

 .1الوعــي المجتمعــي ( الوعــي االجتماعــي) :هــو التوعيــة
المباشــرة و غيــر المباشــرة للمــرأة و تعريفهــا بالجوانــب
المختلفــة لرؤيــة المملكــة 2030م و رفــع المــدى االدراكــي
لهــا بالحقــوق المترتبــة علــى إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة و
الواجبــات المنوطــة بهــا لتحقيــق األهــداف الــواردة فــي
رؤيــة المملكــة 2030م.

لتحديــد دور المــرأة فــي التوعيــة بالرؤيــة كان البــد مــن
العــودة للتعريــف بالمرتكــزات االساســية للرؤيــة و النفــاذ
مــن خــال الجانــب الــذي خصصتــه الرؤيــة للمــرأة فــي وضــع
أســس ثابتــة و متطــورة و مســتدامة لهــذه المشــاركة عبــر
مراحــل التوعيــة و اإلنفــاذ للرؤيــة.

ب /التعريف اإلجرائي للمصطلحات:

 .2التخطيــط :شــرح رؤيــة 2030م باعتبارهــا تخطيطــً
مســقبليًا لــه أهــداف محــددة بزمــن معيــن (2016م ـ 2030م)
لتحقيــق تنميــة إجتماعيــة و اقتصاديــة لكافــة قطاعــات
المجتمــع.
 .3التغييــر االجتماعــي :االختــاف فــي حيــاة المــرأة و
االســرة و المجتمــع الســعودي تبعــً لمــا هــو مخطــط لــه فــي
رؤيــة المملكــة 2030م .أو التحــول االجتماعــي و االقتصــادي
فــي حيــاة المــرأة و االســرة و المجتمــع الســعودي خــال
فتــرة محــددة مــن الزمــن وفقــً لتخطيــط إرادي مقصــود و
مــدروس مــن قبــل الدولــة.
 /4أدوار النــوع االجتماعــي :و هــي األدوار المحــددة أو
العمــل المحــدد لــك ًال مــن الرجــل و المــرأة فــي المجتمــع
الســعودي و يحــدد حســب ثقافــة المجتمــع.
 /5الــدور االنجابــي :هــو دور المــرأة التقليــدي المتمثــل فــي
األعمــال التقليديــة التــي حددهــا المجتمــع داخــل المنــزل.
 /6الــدور المجتمعــي (السياســي ،التنظيمــي) :هــو قيــام
المــرأة ببعــض األعمــال التــي تحمــل الصفــة الجماعيــة و
مشــاركة المجتمــع فــي مناســباته المختلفــة كالعمــل
التطوعــي أي األعمــال غيــر ذات العائــد المــادي التــي تتيــح
لهــا الظهــور فــي المجتمــع و تعدهــا ألدوار قياديــة.
 /7الــدور االنتاجــي :هــو القيــام بعمــل مقابــل أجــر و
يدخــل فــي حســابات الدخــل القومــي.
 /8التمكيــن :هــو أن يتيــح المجتمــع للمــرأة فرصــة نيــل
حقوقهــا فــي الثــروة و الســلطة و المــوارد بصــورة عامــة و
المشــاركة فــي إتخــاذ القــرار.

ذكــر األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه
اهلل أن للرؤيــة ثالثــة مرتكــزات أساســية هــي العمــق
العربــي االســامي ،و القــوة االســتثمارية ،و أهميــة الموقــع
الجغرافــي االســترتيجي  .كمــا وضــح أن الرؤيــة تعتمــد علــى
ثالثــة محــاور هــي المجتمــع الحيــوي و االقتصــاد المزدهــر و
الوطــن الطمــوح ،و هــذه المحــاور تتكامــل و تتســق مــع
بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق أهــداف المملكــة و تعظيــم
االســتفادة مــن مرتكــزات هــذه الرؤيــة (.gov.vision2030
.)sa
كمــا أوضــح ســموه أن الرؤيــة تبــدأ مــن المجتمــع و إليــه
تنتهــي ،و يمثــل محــور المجتمــع الحيــوي أساســً لتحقيــق
هــذه الرؤيــة و تأســيس قاعــدة صلبــة لإلزدهــار االقتصــادي
و ينبثــق هــذا المحــور مــن االيمــان بأهميــة بنــاء مجتمــع
حيــوي ،يعيــش أفــراده وفــق المبــاديء االســامية و منهــج
الوســطية و االعتــدال ،معتزيــن بهويتهــم الوطنيــة و
فخوريــن بإرثهــم الثقافــي العريــق فــي بيئــة إيجابيــة و
جاذبــة تتوافــر فيهــا مقومــات جــودة الحيــاة للمواطنيــن
و المقيميــن و يســندهم بنيــان أســري متيــن و منظومتــي
رعايــة صحيــة و اجتماعيــة  .و إن المجتمــع الحيــوي قيمــة
راســخة فالمملكــة العربيــة الســعودية قبلــة المســلمين،
و العمــق العربــي و االســامي و لديهــا الكثيــر مــن الفــرص
المتنوعــة و الثــروات الكامنــة ،و تكمــن ثروتهــا الحقيقيــة
فــي مجتمعهــا و دينهــا االســامي و وحدتهــا الوطنيــة ممــا
يشــكل مصــدر إعتــزاز و تميــز للمملكــة (.vision2030
.)sa.gov
تناولــت الرؤيــة العيــش فــي حيــاة صحيــة إذ أن النمــط
الصحــي و المتــوازن يعتبــر مــن أهــم مقومــات جــودة الحيــاة
و توعــدت الرؤيــة بإقامــة المزيــد مــن المرافــق و المنشــئات
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الرياضيــة ممــا يقــود إلــى قيــام مجتمــع حيــوي بيئتــة عامــرة
إذ تأتــي ســعادة أفــراد المجتمــع علــى رأس أولويــات الرؤيــة
و ال تتــم هــذه دون إكتمــال صحتهــم البدنيــة و النفســية و
االجتماعيــة و هنــا تكمــن أهميــة الرؤيــة فــي بنــاء المجتمــع.
و المــرأة بمــا حباهــا بــه اهلل و بمــا تــزودت بــه مــن تعليــم و
تأهيــل الشــك هــي األداة و المعــول الــذي يســتند عليــه فــي
تحقيــق مســتويات عاليــة مــن الصحــة البدنيــة و ذلــك مــن
خــال القيــام بدورهــا التقليــدي فــي إعــداد الغــذاء الصحــي
ألفــراد األســرة و إنتظــام وجباتهــم ،و مــن خــال إهتمامهــا
بنظافــة المســكن مكانــً و أفــراد األســرة فــي ذاتهــم و
ملبســهم ،و إهتمامهــا بممارســة الرياضــة و توجيــه افــراد
االســرة لممارســتها كجانــب ترفيهــي و صحــي.
كمــا أن تقويــة صحتهــم النفســية تســتمد مــن رعايتهــا
العاطفيــة لهــم و مــا تمدهــم بــه مــن محبــة و حنــان و مــا
تزرعــه فيهــم مــن ترابــط و محبــة ممــا ينتــج عنــه توافقــً
نفســيًا و أســريًا ،كمــا أن المــرأة هــي المصدر األول للتنشــئة
االجتماعيــة علــى قيــم المجتمــع مــن رعايــة للواجبــات
تجــاه الوالديــن ،و طاعــة والة األمــر و إحترامهــم و صلــة
االرحــام و نجــدة الملهــوف و غيرهــا مــن القيــم االســامية،
كمــا يقــع علــى عاتقهــا التنبــه للســلوكيات الغيــر ســليمة و
النهــي عنهــا و التنبيــه عليهــا فالمــرأة تــزرع البــذرة الحســنة
و تقطــف ثمارهــا طاعــة و أدب و مخافــة مــن اهلل و ســيرة
حســنة .و ســتدعمها الرؤيــة علــى ذلــك مــن خــال الدعــم
الثقافــي و الترفيهــي إذ أن الثقافــة و الترفيــه تعــد مــن
مقومــات جــودة الحيــاة و حيــث أنــه مــن إلتزامــات الرؤيــة
زيــادة األنشــطة الثقافيــة و الترفيهيــة و تنويعهــا لإلســهام
فــي إســتثمار مواهــب المواطنيــن ،و ســتطور األنظمــة و
اللوائــح بمــا يســاعد علــى التوســع في إنشــاء أنديــة الهواة و
األنديــة االجتماعيــة و الثقافيــة و تســجيلها رســميًا فإرتفاع
إنفــاق األســر علــى الثقافــة و الترفيــه داخــل المملكــة مــن
 %2.9إلــى  %6و إرتفــاع نســبة ممارســة الرياضــة مــرة علــى
األقــل إســبوعيًا مــن  %13إلــى  %40مــن التزامــات الرؤيــة.
و المــرأة هــي المنظــم للبرامــج الترفيهيــة لألســرة مــن
خــال إختيــار البرنامــج الترفيهــي و الزمــن الــذي يناســب
أفــراد األســرة إذ أنــه مــن خــال إحتكاكهــا بأســرتها
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تعلــم مــا يرغبــه كل فــرد فــي األســرة مــن برنامــج ترفيهــي
و تســتطيع التوفيــق بيــن رغبــات الجميــع ممــا يســهم
فــي تقويــة أواصــر المحبــة و التالقــي الوجدانــي بيــن أفــراد
األســرة ،و بالتالــي فــإن الدعــم المقــدم للبرامــج الترفيهيــة
و الثقافيــة هــو دعــم للمــرأة يتوجــب معــه توعيتهــا ببعــض
الجوانــب االقتصاديــة ممــا يســهم بشــدة فــي إنجــاح هــذا
الجــزء مــن الرؤيــة.
أولــت الرؤيــة إهتمامــً بدعــم االبــداع مــن خــال دعــم
الموهوبيــن مــن الكتــاب و المؤلفيــن و المخرجيــن ممــا
يترتــب عليــه ضــرورة االكتشــاف المبكــر للمواهــب فالمرأة
األم و المربيــة هــي مــن تلحــظ بــوادر الموهبــة و النبــوغ فــي
الفــرد منــذ صغــره فمــا يــراه المجتمــع عــادة غرابــة أطــوار
تــراه بحنانهــا موهبــة و ذكاء يمكــن أن يتطــور إلبــداع و
الدعــم المقــدم لهــؤالء هــو دعــم غيــر مباشــر لــدور المــرأة
و مســاندة يجــب أن تشــمل الجانــب التوعــوي ببدايــة نمــو
اإلبــداع فــي الموهوبيــن منــذ الصغــر لتصبــح حاضنــة أكثــر
وعيــً و علمــً بهــذه الكنــوز التــي تعتبــر مــن ثــروات المملكة
و هــو الجانــب الــذي أشــارت إليــه الرؤيــة.
تشــمل توعيــة المــرأة غيــر المباشــرة مــا يتعلــق بطــرق
و أســاليب التنشــئة االجتماعيــة الســليمة و التــي تضمــن
خــروج أجيــال قــادرة علــى المحافظــة علــى ماهــو متحقــق
و إنجــاز مــا تطمــح لتحقيقــه الرؤيــة حيــث أن مــدن
المملكــة تنعــم بمســتوى عــال مــن األمــان و التطــور
حيــث تنخفــض فيهــا معــدالت الجريمــة إلــى أدنــى الحــدود
مقارنــة بالمعــدالت العالميــة و تهــدف الرؤيــة للعمــل علــى
المحافظــة علــى هــذا األمــان عبــر تعزيــز الجهــود القائمــة
فــي مكافحــة المخــدرات و هنــا يبــرز دور المــرأة الواعيــة
بأســاليب التنشــئة االجتماعيــة التــي تقــود الفــرد مــن الصغــر
بعيــدًا عــن االنحــراف و توعيتهــا أيضــً باألســاليب الخاطئــة
للتنشــئة االجتماعيــة لتتجنبهــا و لتتولــى توعيتهــا األمهــات
األخريــات بهــا فطريــق الجريمــة يبــدأ غالبــً بإهمــال الطفــل
فــي الصغــر و عــدم توجيهــه أو معاملتــه معاملــة ســيئة ممــا
يدفعــه فــي طريــق أصدقــاء الســؤ بدافــع االنتقــام لنفســه
ممــا يجــده مــن إهمــال و علــى هــذا المنــوال فــإن تربيــة الفــرد
علــى المســئولية و حمايــة االرواح و الممتلــكات تضعــه
بعيــدًا عــن االســتهتار الــذي يــؤدي للكثيــر مــن حــوادث

الطرقــات .وهــو مــا أشــارت إليــه الرؤيــة فــي تعزيــز الجهــود
القائمــة علــى تطــور المــدن و المحافظــة علــى األمــن.
فالمــدن الســعودية شــهدت تطــورًا كبيــرًا حيــث أنشــئت
بنيــة تحتيــة متقدمــة ،و ســتعمل الرؤيــة علــى إســتكمال
المتطلبــات و االحتياجــات التــي تهــيء للمجتمــع بيئــة
متكاملــة تشــمل خدمــات أساســية ذات جــودة عاليــة
مــن ميــاة و كهربــاء و وســائل نقــل عامــة و طرقــات .و
ســتوفر العديــد مــن المســاحات المفتوحــة و المســطحات
الخضــراء فــي المــدن لســد حاجــة كل فــرد و أســرة ألماكن
للنزهــة و الترفيــه و الغايــة من ذلك اإلرتقاء بمســتوى جودة
الحيــاة للجميــع ( .)vision2030.gov.saو المحافظــة على
كل ذلــك تتطلــب تضافــر الجهــود فــي التوعيــة للمجتمــع
ككل و للمــرأة علــى وجــه الخصــوص بإعتبــار أن كل مــا
ســيتحقق لألســرة يصــب فــي خانــة مســئوليات المــرأة و
توعيتهــا هــي توعيــة لألســرة و للمجتمــع ككل.
أولــت الرؤيــة إهتمامــً كبيــرًا بتحقيــق إســتدامة بيئيــة
إذ يعــد الحفــاظ علــى البيئــة و الطبيعــة مــن المقومــات
األساســية لجــودة الحيــاة لذلــك ســتعمل الرؤيــة علــى
الحــد مــن التلــوث بمختلــف أنواعــه كمــا ســتقاوم ظاهــرة
التصحــر ،و ســتعمل علــى االســتثمار االمثــل للثــروة المائيــة
عبــر الترشــيد و إســتخدام الميــاة المعالجــة و المتجــددة ،و
ســيتم التأثيــث لمشــروع متكامــل إلعــادة تدويــر النفايــات،
و ســتعمل الرؤيــة علــى حمايــة الشــواطيء و المحميــات و
الجــزر و تهيئتهــا بمــا يمكــن الجميــع مــن االســتمتاع بهــا
(.)vision2030.gov.sa

يشــير هــذا إلهتمــام الرؤيــة الكبيــر بجانــب األســرة و توفيــر
كل متطلبــات الحيــاة العصريــة األساســية مــن بيئــة نظيفــة
و ترفيــه متــاح للجميــع مــع المحافظــة علــى قيــم األســرة
كمــا أن دور المــرأة هنــا يبــرز بصــورة كبيــرة فــي ضــرور
إنفــاذ الرؤيــة و المحافظــة علــى مــا ســيتحقق و ذلــك عبــر
توعيتهــا و زرع قيــم المواطنــة و االنتمــاء للوطــن و بــث
هــذه الــروح فــي أفــراد األســرة و لتكــون مصــدرًا إلشــعاع
ال ينتهــي يبــدأ مــن داخــل األســرة و يفيــض خارجهــا ،لــذا
فــإن توعيــة المــرأة بهــذا الــدور غيــر المباشــر ضــرورة إلنفــاذ
الرؤيــة و إنجاحهــا.

مــن إلتزامــات الرؤيــة اإلهتمــام باألســرة كونهــا نــواة
المجتمــع ،حيــث أنها تمثل الحاضنــة األولى لألبناء ،و الراعي
الرئيســي إلحتياجاتهــا ،و الحامــي للمجتمــع مــن التفــكك و
لعــل أبــرز مــا يميــز المجتمــع الســعودي إلتزامــه بالمبــاديء و
القيــم االســامية ،و قــوة روابطــه األســرية و إمتدادهــا ،ممــا
يحــث الرؤيــة علــى تزويــد األســرة بعوامــل النجــاح الالزمــة
لتتمكــن مــن رعايــة أبنائهــا و تنميــة ملكاتهــم و قدراتهــم.
و للوصــول إلــى هــذه الغايــة ،ســتعمل الرؤيــة علــى إشــراك
أوليــاء األمــور فــي العمليــة التعليميــة ،كمــا ســتعمل علــى
مســاعدتهم فــي بنــاء شــخصيات أطفالهــم و مواهبهــم
حتــى يكونــوا عناصــر فاعلــة فــي بنــاء مجتمعهــم ،و ســيتم
تشــجيع األســر علــى تبنــي ثقافــة التخطيــط بمــا يتناســب
مــع االمكانــات المتاحــة لهــا ،و بمــا يمكنهــا مــن توفيــر
إحتياجــات أبنائهــا و العنايــة بهــم علــى أكمــل وجــه .و فــي
هــذا الصــدد ،يــدرك القائمــون علــى الرؤيــة رغبــة كل أســرة
بتملــك مســكن كمــا تؤمــن الرؤيــة بأهميــة ذلــك فــي
تعزيــز الروابــط األســرية .و رغــم أن نســبة تملــك الســكن
الحالــي تبلــغ ( )%47و أن عــدد المواطنيــن فــي الشــريحة
العمريــة الراغبــة فــي تملــك مســكن فــي تنامــي مســتمر
فــإن الرؤيــة تســعى إلــى رفــع هــذه النســبة بمقــدار ال يقــل
عــن ( )%5بحلــول عــام 1442هـــ ـ 2020م ـ و ذلــك بســن عــدد
مــن األنظمــة و اللوائــح ،و تحفيــز القطــاع الخــاص و بنــاء
شــراكة فاعلــة مــع المواطــن لتمكينــه مــن الحصــول علــى
مســكن مالئــم خــال فتــرة مناســبة وفــق مســارات تملــك
تقــدم حلــو ًال تمويليــة و إدخاريــة تتناســب مــع إحتياجاتــه
الســكنية (.)vision2030.gov.sa
بهــذا فــإن الرؤيــة تتوغــل فــي االيقــاع اليومــي لحيــاة األســرة
الســعودية و نلمــس فــي عمــق هــذا التوغــل إهتمامــً كبيــرًا
بالتحديــات التــي تواجــه المــرأة و التــي تتمثــل فــي أعبــاء
المعيشــة و الســكن و تربيــة األبنــاء و تلبيــة إحتياجــات
رب األســرة و هــذا يشــمله إطــار واســع مــن المكونــات
التــي تتعلــق باألســرة إجتماعيــة و إقتصاديــة و حــراك
يســعى لبنــاء أجيــال تتحمــل المســئولية و تــدرك مــدى مــا
ينتظرهــا مــن أدوار فــي بنــاء الحيــاة وتســيير دوالب العمــل
فــي كافــة أرجــاء المملكــة و االســتجابة لهــذا التحــدى
و مواكبــة التطــورات تســتلزم توعيــة المــرأة بحقوقهــا
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المكفولــة عبــر الرؤيــة فــي هــذا المجــال و واجبــات كل
األفــراد تجــاه هــذه الدعــوة لمســتقبل أفضــل لألجيــال
القادمــة فــي وطــن يخطــط لتتولــى فيــه المــرأة نســبة مقــدرة
مــن المســئولية و المواقــع القياديــة ،يتطلــب كل مــا ذكــر
توعيــة و تثقيــف يشــمل جوانــب بنــاء الشــخصية و تدبيــر
المتــاح مــن االمكانيــات و تقليــل المهــدر مــن االمكانيــات
وصــو ًال لإلســتثمار األمثــل لمــا تتيحــه الرؤيــة مــن فــرص
لألســرة.
إن توفيــر المتطلبــات الماديــة لألســرة كالســكن الــذي
أشــارت إليــه الرؤيــة ال يكفــي لبنــاء أســرة يتمتــع أفرادهــا
بالقــدرة علــى النجــاح مالــم تتوفــر التوعيــة الكافيــة ألفــراد
األســرة و علــى رأســهم المــرأة بالمســئوليات الملقــاة
علــى عاتقهــم تجــاه المحافظــة علــى هــذه االمكانيــات مــن
اإلهــدار.
خصصــت الرؤيــة أطــراف مــن صميــم عمليــة التنشــئة
لألفــراد تمثلــت فــي أوليــاء األمــور و المدرســة و الطــرف
األول تمثلــه بحكــم المعايشــة و المســئولية داخل األســرة
األم بنســبة عاليــة لــذا فــإن مــا تــزود بــه المــرأة (األم) مــن
توعيــة فــي هــذا المجــال هــو بالشــك توعيــة غيــر مباشــرة
بالرؤيــة كمرتكــزات و أهــداف ،و فــي هــذا ســتتحمل الرؤيــة
المســئولية تجــاه التهيئــة لبنــا شــخصيات األبنــاء.
إذ أن مــن إلتزامــات الرؤيــة ترســيخ القيــم االيجابيــة فــي
شــخصيات االبناءعــن طريــق تطويــر المنظومــة التعليميــة
و التربويــة بجميــع مكوناتهــا ،ممــا يمكــن المدرســة
بالتعــاون مــع األســرة مــن تقويــة نســيج المجتمــع ،و
مــن خــال إكســاب الطالــب المعــارف و المهــارات .و
الســلوكيات الحميــدة .ليكــون ذا شــخصية مســتقلة
تتصــف بــروح المبــادرة و المثابــرة و القيــادة ،و لديهــا القــدرة
الكافيــة مــن الوعــي الذاتــي و االجتماعــي و الثقافــي ،و
ســتعمل الرؤيــة علــى إســتحداث مجموعــة كبيــرة مــن
األنشــطة الثقافيــة و االجتماعيــة و التطوعيــة و الرياضيــة
عبــر تمكيــن المنظومــة التعليميــة و الثقافيــة و الترفيهيــة
(.)vision2030.gov.sa

و الجديــر بالذكــر أن شــخصية االنســان و رغباتــه و
طموحاتــه تبــدأ فــي التكــون منــذ مرحلــة مبكــرة يكــون
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فيهــا الطفــل أقــرب لــأم و تمثــل هــي المصــدر األول
إلكتشــاف مقدراتــه و مواهبــه و ميولــه و تنميتهــا و تغذيتهــا
بالمزيــد مــن الطمــوح لتتبلــور فــي ذهنــه صــورة تظــل تنمــو
و تكبــر معــه و تؤثــر علــى تعاملــه مــع كل ماهــو حولــه و
يشــكل هــذا إعــدادًا لــدوره االجتماعــي و االقتصــادي تجــاه
المجتمــع و الوطــن ككل حينمــا يتــم صقــل كل هــذا
عبــر التعليــم و التأهيــل .هــذه الحلقــة التــي تبــدأ مــن المــرأة
(األم) تتطلــب توعيتهــا بأهــم الوســائل و الطــرق التــي
تســاعد علــى بنــاء شــخصية الطفــل و مســاعدته علــى
إزالــة العقبــات عــن طريــق تحقيــق طموحــه و إن توعيــة
المــرأة بالرؤيــة تتمثــل فــي تزويدهــا بالمعــارف التــي تجعلهــا
مســاهمة و شــريكة فــي أنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة.
ســتهتم الرؤيــة فــي إلتزاماتهــا بإعطــاء دور أكبــر لألســرة
فــي تعليــم أبنائهــا حيــث يمثــل إهتمــام األبويــن بتعليــم
أبنائهــم ركيــزة أساســية للنجــاح و يمكــن للمــدارس و
أوليــاء أمــور الطــاب القيــام بــدور أكبــر فــي هــذا المجــال
مــع توفيــر المزيــد مــن األنشــطة المدرســية التــي تعــزز
مشــاركتهم فــي العمليــة التعليميــة .و هــدف الرؤيــة هــو
إشــراك ( )%80مــن األســر فــي األنشــطة المدرســية
بحلــول عــام 1442هـــ ـ 2020م (.)vision2030.gov.sa
ســيتضمن برنامــج «إرتقــاء» المزمــع إطالقــه ،مجموعــة
مــن مؤشــرات األداء التــي تقيــس مــدى إشــراك المــدارس
ألوليــاء األمــور فــي عمليــة تعليــم أبنائهــم .و ســتقوم
الرؤيــة بإنشــاء مجالــس ألوليــاء األمــور يطرحــون مــن
خاللهــا إقتراحاتهــم و يناقشــون القضايــا التــي تمــس
تعليــم أبنائهــم ،و ســيتم دعــم ذلــك بتوفيــر برامــج تدريبيــة
للمعلميــن و تأهيلهــم مــن أجــل تحقيــق التواصــل الفعــال
مــع أوليــاء األمــور ،و زيــادة الوعــي بأهميــة مشــاركتهم.
كمــا ســيتم العمــل علــى التعــاون مــع القطــاع الخــاص
و القطــاع غيــر الربحــي فــي تقديــم مزيــد مــن البرامــج
و الفعاليــات المبتكــرة لتعزيــز الشــراكة التعليميــة
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مــا ذكــر عــن الشــراكة التعليميــة يتطلــب برامــج مكثفــة
لتوعيــة أوليــاء األمــور بماهيــة هــذه الشــراكة و دورهــم
فيهــا و هــي برامــج تســتهدف المــرأة (األم) فــي المقــام
األول لتأهيلهــا و زيــادة قدرتهــا علــى تنفيــذ و إنجــاح هــذه

الشــراكة و نقلهــا إلــى فضــاء الواقــع العملــي و جعلهــا
حقيقــة ماثلــة للعيــان ممــا يجعلهــا مثمــرة و فــي هــذا النجــاح
مســاهمة كبيــرة فــي إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة التــي إشــتملت
علــى هــذه االلتزامــات.
ستســعى الرؤيــة لرفــع قــدرات األفــراد مــن خــال إعتبارهــا
مهــارات األبنــاء و قدراتهــم مــن أهــم المــوارد و أكثرهــا
قيمــة و ستســعى إلــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن
طاقاتهــم و مــن خــال تبنــي ثقافــة الجــزاء مقابــل العمــل،
و إتاحــة الفــرص للجميــع و إكســابهم المهــارات الالزمــة
التــي تمكنهــم مــن الســعي نحــو تحقيــق أهدافهــم
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و تحــت محــور إقتصــاد مزدهــر و لتحقيــق التعليــم للعمــل
ســتواصل الرؤيــة االســتثمار فــي التعليــم و التدريــب و تزويــد
األبنــاء بالمعــارف و المهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل
و ســيكون الهــدف أن يحصــل كل طفــل ســعودي علــى
فــرص التعليــم الجيــد وفــق خيــارات متنوعــة ،و ســيكون
التركيــز أكبــر علــى مراحــل التعليــم المبكــر ،و علــى
تأهيــل المدرســين و القيــادات التربويــة و تدريبهــم و تطويــر
المناهــج الدراســية (.)sa.gov.vision2030
إن الطفــرة التــي حدثــت فــي مجــال التعليــم و التوظيــف
أتاحــت للمــرأة الســعودية الدخــول لمجــال التدريــس مــن
أوســع أبوابــه و أثبتــت فيــه مقــدرة مشــهودة و تدرجــت
فيــه لمواقــع قياديــة لــذا فــإن الحديــث عــن تأهيــل و تدريــب
المدرســين يتضمــن قطــاع واســع مــن النســاء العامــات
بالمملكــة و إســتيعاب مرتكــزات و محــاور و أهــداف الرؤية
يبــدأ مــن هــذا القطــاع لذلــك يتوجــب تكثيــف التوعيــة فــي
أوســاط هــذه الشــريحة المتعلمــة بمــا يجعــل منهــا كــوادر
مهمــة جــدًا و ذخيــرة بشــرية لتنفيذ برامج التوعية و الســير
بهــا حثيثــً نحــو مراحــل اإلنفــاذ وصــو ًال إلــى اإلنجــاح عبــر
صناعــة جســم علمــي مــزود بمراكــز بحثيــة تنقــل الرؤيــة
إلــى أرض الواقــع و توضــح النقــاط التــي يتوجــب إيضاحهــا و
التنبيــه لمواضــع الخلــل فــي التنفيــذ حيــث أن هــذه الكــوادر
و بتكثيــف برامــج التوعيــة ستكتســب خبــرة علميــة و
عمليــة و معرفــة بالطــرق المختلفــة إليصــال جوانــب الرؤيــة
لقطاعــات المــرأة المختلفــة بــدءًا مــن تلميــذات المــدارس
وصــو ًال للعامــات و ربــات المنــازل.

تتحــدث الرؤيــة عــن طمــوح كبيــر لتنميــة الفــرص حيــث
ـاء ،صغــارًا
ســيمنح االقتصــاد الفــرص للجميــع ،رجــا ًال و نسـ ً
و كبــارًا ،لكــي يســهموا بأفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات ،و
ســتركز الرؤيــة علــى التدريــب المســتمر الــذي يــزود األبنــاء
بالمهــارات التــي يحتاجونهــا ،و ستســعى إلــى تحقيــق
أقصــى اســتفادة مــن قدراتهــم عبــر تشــجيع ثقافــة األداء
و لتنســيق الجهــود فــي تحقيــق ذلــك ،قــام القائمــون علــى
الرؤيــة بتأســيس هيئــة توليــد الوظائــف و مكافحــة البطالــة
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و فــي هــذا الصــدد فــإن المــرأة موعــودة بنصيــب وافــر مــن
تنميــة الفــرص فــي مجــاالت التأهيــل و التوظيــف حيــث
أنهــا تمثــل نســبة مقــدرة مــن إجمالــي عــدد الخريجيــن
الجامعييــن و ستســتمر الرؤيــة فــي فــي تنميــة مواهبهــا و
إســتثمار طاقاتهــا و تمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص
المناســبة لبنــاء مســتقبلها و االســهام فــي تنميــة المجتمــع
و االقتصــاد الســعودي (.)vision2030.gov.sa
إن الرؤيــة إذ تشــمل جميــع قطاعــات المجتمــع تضــع
المــرأة ليــس فقــط كمســتفيد و مســتهلك بــل مســاهم
بقــدر وافــر فــي رفــع معــدالت التنميــة و تنميــة قطاعــات
المجتمــع االخــرى و ذلــك يتحقــق عبــر توعيــة تخاطــب مــا
وصلــت إليــه المــرأة مــن مســتوى تعليمــي وهــو المســتوى
الــذي ســيتم تأهيلــه لنقــل التوعيــة بالرؤيــة للمســتويات
األخــري ،كمــا أن التوعيــة تشــمل مــا ســيتحقق عبــر الرؤيــة
للمــرأة مــن مكتســبات فــي إطــار توليــد الفــرص و العمــل
علــى بنــاء مســتقبلها فتقويــة الفــرد تصنــع مجتمــع قــوي
مكــون مــن أفــراد أقويــاء.
المرأة في رؤية المملكة 2030م
أدت الطفــرة الحديثــة للتعليــم فــي المملكــة إلــى وجــود
عــدد كبيــر مــن الخريجيــن و الخريجــات يفــوق الطاقــة
االســتيعابية لســوق العمــل ممــا ولــد نســبة محسوســة
مــن البطالــة وســط هــؤالء الخريجيــن و الخريجــات و أصبــح
األمــر يحتــاج لمعالجــة شــاملة تضمــن إســتدامة توفيــر
الفــرص عبــر منافــذ محــددة.
و خطــط الرؤيــة ترمــي باإلضافــة إلــى معالجــة البطالــة و
تعزيــز قــدرة االقتصــاد علــى توليــد فــرص عمــل متنوعــة،
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و تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن طاقــات الشــباب
و الشــابات علــى حــد ســواء و إتاحــة الفرصــة لهــم و
إكســابهم المهــارات الالزمــة التــي تنمــي قدراتهــم (مجلــة
العــرب ،االحــد 2016/6/19م ،ص.)20
يتضــح إهتمــام رؤيــة المملكــة 2030م برفــع القــدرة
التنافســية للمــرأة فــي ســوق العمــل و تأهيلهــا لرفــع نســبة
مشــاركتها فــي ســوق العمــل و االســتمرار فــي تنميــة
مواهبهــا و اســتثمار طاقاتهــا .و تمكينهــا مــن الحصــول
علــى الفــرص المناســبة لإلســهام فــي تنميــة المجتمــع و
االقتصــاد.
تهــدف الســعودية فــي رؤيتهــا 2030م إلــى زيــادة نســبة
مشــاركة النســاء فــي قطــاع العمــل مــن  %5إلــى %28
خــال الخمــس ســنوات القادمــة .و تحمــل رؤيــة المملكــة
2030م فــي أهــم أهدافهــا ( )%30نســبة الزيــادة المتوقعــة
لمشــاركة الســعوديات فــي ســوق العمــل و زيــادة عددهــن
إلــى أربعــة أمثالــه فــي مناصــب الخدمــة المدنيــة العليــا.
ـاء علــى أرقــام
يرجــح القائمــون علــى الشــأن االقتصــادي بنـ ً
مثبتــة ببرنامــج رؤيــة 2030م عــن المــرأة الســعودية ســتثبت
أقدامهــا بســوق العمــل داعيــن إياهــا إلــى االســتفادة مــن
هــذه الفرصــة .و قــد قــدرت االرقــام التــي يعــول عليهــا
لتمكيــن المــرأة مــن أخــذ فرصتهــا فــي العمــل ضمــن برامــج
للنهــوض باالقتصــاد مــن بينهــا تأكيــد نائــب وزيــر العمــل و
التنميــة االجتماعيــة احمــد بــن صالــح الحميــدان علــى توفيــر
مــا اليقــل عــن  400ألــف وظيفــة مالئمــة ســنويًا للســعوديين
و الســعوديات مــن حيــث األجــر و بيئــة العمــل ،ال ســيما و
أن الرؤيــة تهــدف إلــى خفــض البطالــة مــن  %11.6إلــى %7
(مجلــة العــرب ،االحــد 2016/6/19م ،ص.)20
و صــرح وزيــر الطاقــة و الصناعــة و الثــروة المعدنيــة خالــد
الفالــح أن هنــاك خططــً إلنشــاء عــدد مــن المــدن الصناعيــة
يرتقــب أن توفــر  150ألــف فرصــة عمــل مضيفــً أن الــوزارة
تخطــط فــي إطــار رؤيــة 2030م لبنــاء مجمــع دولــي ضخــم
للصناعــات البحريــة مــن شــأنه أن يوفــر  80ألــف فرصــة
عمــل (مجلــة العــرب ،االحــد 2016/6/19م ،ص.)20
و مــن بيــن المؤشــرات الدالــة علــى ترســيخ المــرأة
الســعودية لوجودهــا الفعلــي بســوق العمــل تدشــين
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أرامكــو الســعودية و جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد
الرحمــن و شــركة ويبــر ليمتــد ألكبــر مركــز نســائي
لألعمــال فــي المملكــة و يهــدف هــذا المجمــع النســائي
إلــى إيجــاد فــرص عمــل تزيــد عــن  20ألــف وظيفــة للمــرأة
الســعودية خــال الســنوات العشــر المقبلــة فــي تخصصــات
الخدمــات و التمويــل و المحاســبة و المــوارد البشــرية و
الخدمــات المكتبيــة (مجلــة العــرب ،االحــد 2016/6/19م،
ص.)20
و قالــت مديــرة جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن
د.هــدى العميــل فــي كلمــة لهــا «إن جامعــة االميــرة
نــورة حرصــت علــى إســتثمار إمكاناتهــا و العمــل وفقــً
إلســتراتيجيات الدولــة .و يأتــي مركــز األعمــال النســائي
لتحقيــق أحــد طموحــات الجامعــة ،التــي تتوافــق و تتكامــل
مــع الرؤيــة الوطنيــة للملكــة العربيــة الســعودية 2030م
لرفــع نســبة المشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي ســوق العمــل
(مجلــة العــرب ،االحــد 2016/6/19م ،ص.)20
و يعتبــر مركــز األعمــال النســائي أحــد مشــروعات البنيــة
التحتيــة لرؤيــة 2030م و حيــث أنــه كما ذكــر رئيس أرامكو
و كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن المهنــدس أميــن الناصــر ،يعتبــر
األكبــر مــن نوعــه فــي المنطقــة و يســتهدف توفيــر فــرص
نوعيــة لتدريــب و توظيــف أكثــر مــن  20ألــف ســيدة و فتــاة
ســعودية بعــد إســتكمال مراحلــه األربــع بنهايــة 2024م .و
أوضــح رئيــس مجلــس إدارة شــركة ويبــرو المحــدودة أن
شــركة ويبــرو ليمتــد حرصــت علــى تقديــم الدعــم لجهــود
المملكــة لتوفيــر فــرص العمــل المالئمــة للمــرأة الســعودية
و تعزيــز بيئــة تشــجع العديــد مــن النســاء علــى المشــاركة
فــي األعمــال التجاريــة و اإلســتفادة مــن إمكانياتهــن،
و أعلنــت المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي و المهنــي
عــن تشــغيلها أربعــة مراكــز متخصصــة بالعمــل عــن
بعــد للســيدات ســعيًا منهــا لمواكبــة رؤيــة الســعودية
2030م و االســتفادة مــن طاقــات المــرأة الســعودية .و
أوضحــت نائبــة محافــظ المؤسســة العامــة للتدريــب
التقنــي و المهنــي المســاعدة لتدريــب البنــات أن المؤسســة
تســعى إلعتمــاد مهــن جديــدة للفتيــات فــي ســوق العمــل
الســعودي و العمــل علــى زيــادة الطاقــة االســتيعابية
للكليــات التقنيــة للبنــات .و أشــارت نائبــة المحافــظ إلــى

أن المؤسســة تحــرص علــى زيــادة إتفاقيــات التدريــب
المنتهيــة بالتوظيــف للفتيــات و تنوعهــا بمــا يتناســب مــع
رؤيــة الســعودية 2030م فــي توطيــن قطاعــات عمــل
مختلفــة ،مؤكــدة حــرص المؤسســة علــى دعــم قــرارات
توطيــن و قصــر العمــل بمجــاالت محــددة علــى الســعوديات
مــن خــال تصميــم برامــج تدريبيــة متخصصــة لتأهيــل
الكــوادر الوطنيــة النســائية للعمــل (مجلــة العــرب ،االحــد
2016/6/19م ،ص.)20
إذن فقــد إنطلــق العمــل فــي تهيئــة و إنجــاز البنيــات
األساســية و المؤسســات التــي ســتعمل علــى إعــداد المرأة
و رفــع قدرتهــا التنافســية و كفاءتهــا العمليــة لتحمــل
مســئوليات مرحلــة إنفــاذ الرؤيــة وهــو مــا يتطلــب توعيــة
مكثفــة للمــرأة بضــرورة اإللتحــاق بهــذه المؤسســات و
الســعي إلســتيعاب هــذه البرامــج إســتيعابًا يمكنهــا مــن
نقلهــا للواقــع العملــي و التحــول نحــو صقــل شــخصيتها
العمليــة إلــى األقــوى مــع التركيــز علــى تحمــل المســئولية
مــن الدرجــة األقــل وصــو ًال للمواقــع القياديــة و الســعي
للتفــوق الــذي يمكنهــا مــن المشــاركة فــي هــذه البرامــج
بدرجــات تصــل إلــى درجــة مــدرب هــذا مــا تتيحــه الرؤيــة
للمــرأة الســعودية و هــذا االعــداد التقنــي و المهنــي يقــود
إلــى االعــداد النفســي الــذي يكــون مطلوبــً جــدًا فــي العمــل
التوعــوي للمــرأة مــن أجــل إزالــة االلتبــاس و إكســابها
الثقــة فــي مقدرتهــا علــى الوصــول لمــدى أبعــد فــي التأهيــل
و التدريــب وهــو مــا يقودنــا إلــى ضــرورة إنشــاء مؤسســات
علميــة بخبــرات متخصصــة تقــوم بإعــداد البرامــج التوعوية
و تنظــم عمــل التوعيــة علــى المــدى القريــب و المتوســط و
البعيــد حســب المرحلــة التــي تصــل إليهــا نســبة اإلنجــاز.
إن التنميــة الشــاملة و تحقيــق النمــو االقتصــادي ألي مجتمــع
يتطلــب مشــاركة كال الجنســين مــن الذكــور و االنــاث فــي
عمليــات التنميــة ،و شــغل المناصــب القياديــة .و لذلــك
رؤيــة المملكــة إهتمــت بتعزيــز مشــاركة المــرأة بإعتبارهــا
نصــف المجتمــع ،و االســتفادة مــن طاقاتهــا و خبراتهــا فــي
القيــام بالــدور المطلــوب لدفــع عجلــة التنميــة إذ تشــكل
المــرأة الســعودية اآلن  %50مــن إجمالــي مخرجــات
التعليــم العالــي (عزيــزة ســعد الرويــس ،مجلــة الريــاض8 ،
ينايــر 2017م).

و عنــد التطــرق إلــى مســائل المــرأة و التنميــة ،بــرزت ثالثــة
مداخــل و مصطلحــات أساســية تمثلــت فــي األبعــاد التاليــة:
أ /المرأة في التنمية: :
)Women In Development (WID

ينطلــق بعــد المــرأة فــي التنميــة مــن إفتــراض يقــوم علــى
أن المــرأ غائبــة تمامــً عــن تفكيــر المخططيــن فــي مجــال
التنميــة و أنهــا مبعــدة عــن عمليــة التنميــة ،و يؤكــد هــذا
البعــد علــى أن إقصــاء المــرأة مــن التنميــة ال يؤثــر ســلبًا فقــط
علــى المــرأة ،و إنمــا ينجــم عنــه ايضــً فشــل المشــاريع
التنمويــة و عــدم فعاليتهــا .و يــرى بعضهــم أن إدمــاج المــرأة
فــي أنشــطة التنميــة قــد يجعــل هــذه األنشــطة أكثــر جدوى
و فعاليــة ،و يركــز منهــج (المــرأة فــي التنميــة) علــى أدوارهــا
االنتاجيــة و إحتياجــات النــوع االجتماعــي ،مــع ضــرورة أن
تخصــص للنســاء مباشــرة مشــاريع خاصــة تحــاول أن
تجعلهــن فــي مســتوى مســئولية الرجــال ،أو علــى األقــل
مســاعدتهن علــى ذلــك (خليــل عبــد اهلل المدنــي و آخــرون،
2007م ،ص.)16
ب /المرأة و التنمية :
)Women & Development (WID

و هــذا البعــد يأخــذ بعيــن االعتبــار تقســيم األدوار و التقديــر
العــادل للجهــد المبــذول مــن كل أفــراد الجماعــة أو
المجتمــع .و يقــوم بعــد المــرأة و التنميــة علــى مبــدأ أولــي
يتمثــل فــي أن المــرأة مدمجــة (مســبقًا) فــي عمليــة التنمية و
أن المشــكلة العمليــة األساســية هــي :أنهــا مدمجــة بصفــة
غيــر متســاوية .إن منهــج (المــرأة و التنميــة) مبنــي أساســً
علــى أن عمليــات التنميــة ستســير بصــورة أفضــل و تــزداد
فعاليــة إذا قــدرت جهــود المــرأة داخــل البيــت و خارجــه،
بــد ًال مــن تركهــا بمفردهــا تســتخدم وقتهــا بطريقــة (غيــر
منتجــة) و بــد ًال مــن أن يبقــى إنتاجهــا متســمًا باإلختفائيــة
الشــاملة و الالمتكافئــة .إن مســألة المــرأة و التنميــة هــو
التأكيــد علــى رغبــات النســاء و مــا يقمــن بــه فــي األســرة
و المجتمــع و منحهــن الفــرص و المهــارات و المــوارد
التــي تمكنهــن مــن آداء هــذه األعمــال التنمويــة .و تعتمــد
سياســة (المــرأة و التنميــة) علــى رســم برامــج تخطيــط
أكثــر عدالــة و منطقيــة (خليــل عبــد اهلل المدنــي و آخــرون،
2007م ،ص.)16،17
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جـ /النوع االجتماعي و التنمية:
)Gender & Development (GAD

البعــد الثالــث أكثــر شــمو ًال فهــو ال يتطــرق للمــرأة وحدهــا و
إنمــا للعالقــات بيــن المــرأة و الرجل ،و إلدراك األســباب التي
تكمــن وراء تعييــن األدوار الثانويــة و الدنيــا فــي المجتمــع
دائمــً للمــرأة مقارنــة بالرجــل .هــذا المنهــج يهتــم بمــا يقــوم
بــه النســاء و الرجــال مــع االعتــراف بذلــك و تقديــر جهــود
الجنســين فــي بنــاء المجتمــع و يــرى هــذا المنهــج ايضــً أن
ينظــر إلــى تأثيــر برامــج و مشــاريع التنميــة علــى كل مــن
النســاء و الرجــال ،و أن يؤكــد علــى مســاهمات النســاء و
الرجــال فــي مشــاريع و برامــج التنميــة ،كمــا يؤكــد بالقــدر
نفســه علــى إســتفادة النســاء و الرجــال مــن مشــاريع و
برامــج التنميــة و يأخــذ فــي االعتبــار أدوار المــرأة الثالثــة فــي
المجتمــع و يعمــل علــى تخفيــف العــبء عنهــا و يهــدف
إلــى تمكيــن المــرأة إجتماعيــً و إقتصاديــً و سياســيًا كــي
تكــون عنصــرًا فاعــ ًا فــي المجتمــع ،يشــارك فــي بنائــه و
يجنــي ثمــرة تقدمــه و يعمــل هــذا البعــد ايضــً علــى تكريــس
الجهــود و المــوارد المتاحــة لتقليــص الفــوارق و زيــادة
مســاهمات المــرأة فــي التنميــة و إســتفادتها منهــا (خليــل
عبــد اهلل المدنــي و آخــرون2007 ،م ،ص.)17،18
يالحــظ أن هــذه االبعــاد الثالثــة التــي ذكرناهــا (المــرأة فــي
التنميــة ،و المــرأة و التنميــة ،و النــوع االجتماعــي و التنميــة)
يكمــل بعضهــا بعضــً بصــورة تراكميــة و هــي تهــدف
فــي نهايــة االمــر إلــى ضمــان إشــراك المــرأة فــي مشــاريع
التنميــة االقتصاديــة و االجتماعيــة ،مــع ضــرورة مالحظــة
أن بعــد (النــوع االجتماعــي و التنميــة) يركــز علــى أهميــة
المشــاركة الفاعلــة للمســتهدفين بالتنميــة (الرجــل و
المــرأة معــً) فــي التخطيــط و التنفيــذ و التقويــم لبرامــج
التنميــة منــذ البدايــة لإلســتفادة مــن المــوارد المتاحــة
بصــورة أفضــل.
كل مــا ذكــر مــن حقــوق و مشــاركة فاعلــة ســتمنحه
الرؤيــة للمــرأة الســعودية فقــد ضمنتــه لهــا فــي أهدافهــا و
بنودهــا و ســتصل بهــا عبــر مراحــل متعــددة إلــى مرحلــة
التمكيــن و لتبلــغ هــذه المرحلــة ال يكفــي أن تدمــج المــرأة
فــي التنميــة ،بــل ينبغــي أن تصبــح المــرأة مشــاركة للرجــل
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فــي كل شــوؤن الحيــاة ،و هــذا يتطلــب عمليــً تدريبهــا و
تهئيتهــا و رفــع قدراتهــا ،مــع توفيــر الطــرق و الوســائل
الثقافيــة و التعليميــة و الماديــة حتــى تســتطيع أن تشــارك
علــى مســتوى القيــادات االداريــة فــي إتخــاذ القــرار و
التخطيــط و التنفيــذ ،و هــذا يتطلــب ايضــً االهتمــام بالتعبئــة
الجماعيــة لزيــادة الوعــي لــدى النســاء.
إن المتتبــع للتطــور فــي حيــاة المــرأة الســعودية خــال
العشــر ســنوات االخيــرة ،يجدهــا بســهولة تحصــل علــى
بطاقــة الهويــة الوطنيــة وجــواز الســفر ،و لهــا ايضــً و
بنفســها حــق إســتخراج أوراق التراخيــص التجاريــة
ألعمالهــا و مباشــرة تجارتهــا بنفســها .و فــي المجــال
السياســي المــرأة الســعودية عضــو فــي مجلــس الشــورى
الســعودي بـــ( )30مقعــد ،كمــا أن لهــا حضــورًا و حقوقــً فــي
االنتخابــات البلديــة التــي خاضتهــا بمنتهــى األريحيــة ،فــي
حقــوق متســاوية بالكامــل مــع الرجــال .كمــا أنهــا شــغلت
مناصــب تعــادل منصــب الوزيــر مثــل مديــر جامعــة االميــرة
نــورة حيــث أكبــر جامعــة خاصــة بالمــرأة فــي العالــم
(محمــد عطيــف ،صحيفــة ســبق االلكترونيــة 2 ،فبرايــر
2017م).
وال زالــت حكومــة المملكــة تســعى فــي تذليــل الصعوبــات
التــي تواجــه المــرأة و تضــع القيــادة فــي المملكــة قضايــا
المــرأة فــي األولويــات فوضعتهــا ضمــن برنامــج التحــول
الوطنــي رؤيــة 2030م و خصصــت لهــا جانبــً كبيــرًا منــه
يشــمل كل التحديــات التــي تواجههــا.
لــم تكتفــي رؤيــة 2030م بإشــراكها فــي الحيــاة العمليــة
فحســب بــل أثــارت عــدة قضايــا أخــرى تهــم المــرأة مــن
بينهــا مســألة رفــض ممارســة النســاء للرياضــة علمــً
بأنــه ال توجــد فــي معظــم مــدارس البنــات دروس للرياضــة
البدنيــة و لذلــك قــد تتطلــب إحــدى المبــادرات فــي الخطــة
الجديــدة إنفــاق  10مالييــن ريــال لتحســين إجــراءات
ترخيــص المراكــز الرياضيــة للنســاء (مجلــة العــرب ،االحــد
2016/6/19م ،ص.)20
يعــد االعــداد البدنــي أحــد أهــم الوســائل إلعــداد الفــرد
إعــدادًا يتناســب مــع تحديــات العصــر و متطلبــات القــوة
التــي يفرضهــا الواقــع المعاصــر و المســتقبلي ألداء كافــة

األنشــطة الضروريــة و تحمــل األعبــاء كاملــة و تقليــل
المنصــرف فــي الصحــة فالرياضــة هــي إذن لبنــاء األمــم بنيانــً
يكســبها القــوة و المهابــة و يجعــل أفرادهــا أقويــاء فــي
أداء نشــاطهم االقتصــادي مســتعدون للــزود عــن تــراب
الوطــن متــى مــا دعــى الداعــي .و المــرأة بمــا تقــوم بــه مــن
أعمــال تجــاه األســرة و أخــرى تتعلــق بالجانــب االقتصــادي
الوظيفــي تحتــاج بالشــك إلكتســاب الطاقــة و القــدرة
الالزمتيــن آلداء هــذه األدوار فهــذا االتجــاه يفــرض التوعيــة
المناســبة عبــر مختصيــن فــي مجالــي الصحــة و الرياضــة
و هــي توعيــة هامــة جــدًا إلنفــاذ هــذا الجانــب مــن الرؤيــة و
جعلــه واقعــً معاشــً تعــج بــه ســاحات الرياضــة و مراكــز
التدريــب.
كمــا شــملت رؤيــة 2030م التركيــز علــى التصــدي للعنــف
األســري و تهــدف خطــط االصــاح إلــى إنفــاق  9مالييــن ريــال
علــى خدمــات لضحايــا العنــف األســري و  19مليــون ريــال
لتحســين الوعــي بالقضيــة ،و تحــدد الخطــة أهدافــً تتمثــل
فــي زيــادة عــدد وحــدات حمايــة ضحايــا العنــف األســري
مــن  58إلــى  200وحــدة و حــل ثالثــة أربــاع مشــاكل العنــف
األســري خــال ثالثــة أشــهر مــن تلقــي البالغــات بهــا (مجلــة
العــرب ،االحــد 2016/6/19م ،ص.)20
تعــد قضيــة العنف مــن أهم القضايا التــي تواجه المجتمعات
المختلفــة حيــث أن الكثيــر مــن العنــف يرجــع لممارســتة
مــن قبــل المحيطيــن بالطفــل إما مــن قبل األبويــن أو آخرين
ضــده أو مــن األب ضــد األم و غيــره لــذا فالعنــف األســري
يعــد بــذرة للعنــف فــي نفــوس الصغــار تتربــي بالمزيــد مــن
مشــاهد العنــف المحيطــة و تنتــج شــخصية مهتــزة تعانــي
نقصــً فــي مواجهــة المجتمــع و تســعى لتدميــره ،و تكــون
صيــدًا ســه ًال ألصحــاب االتجاهــات االرهابيــة لتجنيــده فــي
المخططــات التــي تســتهدف المجتمعــات المســتقرة
كالمجتمــع الســعودي ،و يمكــن مــن ناحيــة أخــرى أن
يتجــه لمجــال الجريمــة و المخــدرات يجــد فيــه مــاذًا لنفســه
المتشــبعة باإلضطــراب .لــذا فــإن اهتمــام رؤيــة 2030م بهــذا
الجانــب و تخصيصهــا جانبــً لــه هــو مــن المكاســب الهامــة
جــدًا التــي ســتجنيها المــرأة و مــن الحقــوق التــي يجــب
توعيتهــا توعيــة تشــمل كل الجوانــب التــي تمكنهــا مــن
االســتفادة مــن حقوقهــا و ممارســة واجباتهــا فــي إنفــاذ

و إنجــاح هــذا البرنامــج الــذي يســعي لمعالجــة مشــاكل
العنــف و االرهــاب عبــر معالجــة أحــد أهــم مصــادره.
وهنــاك الكثيــر مــن االراء مــن الخبــراء والمتخصصيــن فــى
مجــال االقتصــاد والمــرأة اشــادوا بالرؤيــة وخطواتهــا تجــاه
المــرأة فقــد ذكــر مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي
بالفقــر المدقــع و حقــوق االنســان ،فيليــب ألســتون،
أن خطــط الحكومــة الســعودية الطموحــة لتحويــل
اقتصادهــا ،تشــكل فرصــة فريــدة لتحســين حقــوق
االنســان بالنســبة للمــرأة و الفقــراء .و أشــار الخبيــر األممــي
إلــى أن النهــج الجديــد جذريــً المنعكــس فــي رؤيــة 2030م
و برنامــج التحــول الوطنــي لعــام 2020م و برنامــج التــوازن
المالــي ،يقــر بالحاجــة إلــى تشــجيع المشــاركة الكاملــة
للمــرأة فــي ســوق العمــل ،و التــي ســتعمل علــى دفــع
التغييــرات الثقافيــة الالزمــة لتمكيــن المــرأة لتصبــح أكثــر
إنتاجــً إقتصاديــً و أكثــر إســتقاللية علــى حــد ســواء (فيليب
الســتون .المصــدر :األمــم المتحــدة /لــوي فيليــب،
http://www.addthis.com/bookmark.php).

ممــا ســبق يتضــح أن الرؤيــة تحدثــت عــن المــرأة بصــورة
مباشــرة و غيــر مباشــرة .كل مــا جــاء فــي بنــود الرؤيــة هــو
حديــث غيــر مباشــر عــن المــرأة .فالنســاء شــقائق الرجــال
كمــا جــاء فــي الحديــث النبــوي .فالمــرأة معنيــة بأســعار
النفــط و أمــور الصحــة و التعليــم و السياســة ،شــأنها شــأن
الرجــل .أمــا األمــور التــي تحدثــت عــن المــرأة فــي الرؤيــة
بصــورة مباشــرة فأبــرز مــا تضمنتــه النقــاط التاليــة:
1ـ تضمنــت الرؤيــة رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي
ســوق العمــل مــن  %22إلــى  ، %30و زيــادة مســاهمة
المنشــئآت الصغيــرة و المتوســطة فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن  %20إلــى  ،%35و تخفيــض معــدل البطالــة
مــن  %11.6إلــى .%7
2ـ رفــع إنفــاق األســر علــى الثقافــة و الترفيــه :مــن %2.9
إلــى  ،%6عبــر دعــم إيجــاد خيــارات ثقافيــة و ترفيهيــة
متنوعــة تتناســب مــع األذواق و الفئــات كافــة.
3ـ رفــع نســبة مدخــرات األســر مــن دخلهــا مــن  %6إلــى
. %10
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4ـ تدريــب أكثــر مــن 500الــف موظــف حكومــى عــن بعــد
وتأهيلهــم لتطبيــق مبــادىء إدارة المــوارد البشــرية فــى
األجهــزة الحكوميــة بحلــول عــام -2020- 1442
هــذه أهــم البنــود التــى تخــص المــرأة بشــكل مباشــر
كمــا أنهــا ســتؤثر تأثيــرا مباشــرًا فــى الحيــاة اليوميــة التــى
تعيشــها األســر فــى المســتقبل وســتنعكس بــإذن اللــة
إيجابــا علــى حيــاة األفــراد والجماعــات .الرؤيــة جــاءت
مرضيــة وشــاملة لــكل اطيــاف المجتمــع ،وكان للمــرأة
منهــا نصيبــً مقــدرًا.
إن ضــرورة التوعيــة الغيــر مباشــرة للمــرأة تتضــح فــي كل
مــا ســبق ذكــره مصاحبــة لمراحــل تطــور و تــدرج إنفــاذ
رؤيــة 2030م فهــي كمــا رأينــا معنيــة تمامــً بأهــداف الرؤيــة
و تقــع فــي قلــب القضايــا المثــارة بالتالــي فــإن التوعيــة
الزمــة لتكــون فــي مســتوى المشــاركة فــي هــذا الفكــر
التخطيطــي و العمــل ذو البعديــن الثابــت و المتحــرك فهــي
معنيــة بالمحافظــة علــى قيــم المجتمــع المســتمدة مــن
الديــن الحنيــف و هــي أيضــً معنيــة بتطويــر ذاتهــا فكريــً و
مهنيــً و تقنيــً لتشــغل الحيــز الكبيــر الــذي خصصتــه لهــا
الرؤيــة فــي مراحــل التأهيــل حتــى التوظيــف و التشــغيل
و نيــل الحقــوق و المحافظــة عليهــا لتشــمل التوعيــة
الواجبــات الالزمــة تجــاه إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة و بالتالــي بنــاء
مســتقبل الوطــن.
أمــا التوعيــة المباشــرة بالرؤيــة فهــي تخصــص جانبــً
كبيــرًا لقطاعــات المــرأة غيــر العاملــة كربــات المنــازل و
الالئــي نلــن حظــً محــدودًا مــن التعليــم فيجــب الوصــول
إليهــن مــن خــال عــدة طــرق فالتوعيــة عبــر االعــام الــذي
أصبحــت قنواتــه المرئيــة تشــارك أفــراد األســرة فــي كل
إهتماماتهــم و تخاطبهــم بحســب أعمارهــم و درجــة
تعليمهــم .
أمــا إعــام الطفــل فيمكــن أن يخصــص جانبــً ترفيهيــً
و تثقيفيــً يتنــاول وضــع الطفــل و االســرة فــي الرؤيــة عبــر
برامــج المســابقات ذات الحوافــز و الجوائــز المغريــة لهــذه
المرحلــة العمريــة .و ال ننســى دور االعــام المقــرؤ فــي
إضــاءة الجوانــب المتعــددة و إثــارة اآلراء المختلفــة للوصــول
إلــى توعيــة راســخة بمضمــون الرؤيــة و مكوناتهــا مــن
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مرتكــزات و أهــداف و مكاســب لكافــة قطاعــات المــرأة.
كمــا أن للمخاطبــة المباشــرة دورًا هامــً فــي التوعيــة و
ذلــك عبــر العمــل فــي االحيــاء و إقامــة أنشــطة تشــمل
المحاضــرات و النــدوات و الــدورات التدريبيــة و المعــارض
التــي توضــح الجوانــب الخاصــة بالمــرأة فــي الرؤيــة و مــا
تحملــه لهــا مــن بشــريات و آفــاق أكبــر ممــا كانــت تتوقــع.
إن الرؤيــة و بمالمســتها لواقــع المــرأة و مشــاركتها لهــا
فــي همهــا اليومــي فهــي تزودهــا بكافــة المعينــات التــي
تعينهــا علــى أداء دورهــا فــي األســرة لــذا فــإن توعيتهــا
بماهيــة الرؤيــة و مرتكزاتهــا و محاورهــا و أهدافهــا يمكــن
مــن تكويــن قاعــدة و نــواة صلبــة و مشــاركة واســعة
لتمكيــن إنفــاذ الرؤيــة و إنســياب الخطــط المســتقبلية
التــي تحملهــا و عبــر تفهــم كامــل للمســئولية الملقــاة علــى
عاتــق الجميــع و علــى رأســهم المــرأة فــي إنفــاذ و إنجــاح
الرؤيــة و الــذي يتطلــب بــذل المزيــد مــن الجهــد و تلمــس
مواطــن الخلــل التــي يمكــن أن تكــون عائقــً دون الســير
نحــو االمــام بخطــط الرؤيــة .و هنــا تكمــن أهميــة تكثيــف
الجهــد فــي هــذه المرحلــة فالتغييــر يتطلــب تمهيــدًا كافيــً
و تعميقــً متواصــ ًا للمفاهيــم حتــى الوصــول لمرحلــة أن
يصبــح هــذا العمــل جــزء مــن ســلوك عــام.
و فــي هــذا يبــرز دور مؤسســات التعليــم داخــل األحيــاء
فالمــدارس يمكــن أن تكــون مراكــزًا للتوعيــة و النشــاط
المتعلــق بالرؤيــة بــل يمكــن إنشــاء مراكــز مســتقلة داخــل
االحيــاء تتولــى مســئولية التعبئــة و التوجيــه و تســخير
الطاقــات إلنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة كبرنامــج وطنــي لمواجهــة
تحديــات راهنــة و أخــرى يحملهــا المســتقبل.
أمــا الجامعــات فهــي تقــف فــي الطليعــة و فــي قلــب برامــج
التوعيــة و إعــداد الكــوادر المؤهلــة لتولــي أعبــاء التوعيــة
و نقــل أفــكار و خطــط الرؤيــة عبــر المخاطبــة المباشــرة
ألعضــاء هيئــة التدريــس للطــاب و الطالبــات ،فالعالقــة بيــن
الطالبــة و أســتاذتها تمكــن الطرفيــن مــن نقــل المعلومــة
مــن طــرف عضــو هيئــة التدريــس للطالبــة بعــدة وســائل
أهمهــا المخاطبــة المباشــرة فــي المحاضــرات و النقــاش
الهــادف فــي قاعــات الــدرس و إدخــال الرؤيــة كجانــب
عملــي فــي المقــررات ذات الصلــة و التــي تبحــث و تــدرس في

مجــاالت التخطيــط و التنظيــم و إدارة المــوارد االقتصاديــة
و البشــرية و غيرهــا مــن المجــاالت التــي خاطبتهــا الرؤيــة
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
كمــا يمكــن تخصيــص مشــروعات التخــرج للطالبــات
لدراســة جوانــب مــن أوضــاع المــرأة فــي الرؤيــة و أهميــة
التوعيــة و كيفيتهــا مــع ممارســتها عمليــً فــي الجانــب
العملــي مــن البحــث ،ايضــً تطــرح الرؤيــة كموضــوع
للدراســات العليــا بتنــاول كافــة مجاالتهــا حســب
التخصصــات المختلفــة .و تخصيــص منــح للراغبيــن فــي
البحــث فــي هــذا المجــال الهــام المتعلــق بالتخطيــط
لمســتقبل المملكــة.
خاتمــــة:
فالرؤيــا تخطيــط لتحقيــق أهــداف تتطلــب تضافــر الجهــد
مــن الجميــع لتكــون واقعــً علــى األرض و المؤكــد أن
المــرأة ســتكون ركنــً هامــً فــي نجــاح هــذه الرؤيــة الكبيــرة
العمالقــة .خصوصــً أن الرؤيــة ســتتعمق فــي دعــم المــرأة
مــن خــال تأكيدهــا علــى أهميــة كافــة أدوارهــا التــي تتمثــل
فــي الــدور االنجابــي و الــدور االنتاجــي و الــدور السياســي
(المجتمعــي أو التنظيمــي) ممــا يعــد تغيــرًا مــن النظــرة لهــا
فــي دورهــا االنجابــي فقــط كمــا المجتمــع يحصرهــا فــي هــذا
الــدور فقــط ،فالرؤيــة ســتمكنها مــن الثــروة و السياســة
و االســتقالل االقتصــادي بمــا يدعــم تمكيــن المــرأة وفــق
قيــم المجتمــع الســعودي المســتمدة مــن شــرع اهلل.
إن التوعيــة للمــرأة بالرؤيــة تعني تأهيلها لتحمل المســئولية
عــن مجتمــع بأكملــه يملكهــا مــن وســائل القــوة مــا يجــب
أن تحســن إســتثماره و الضــرر قــد يأتــي مــن ســؤ فهــم
المســتفيد لمــا بيــن يديــه لــذا فــإن التوعيــة هــي تعبئــة فــي
إتجــاه إنفــاذ و إنجــاح الرؤيــة و مواجهــة التحديــات التــي
تنجــم عــن وجــود مــن ليــس لهــم مصلحــة فــي االصــاح
مــن مثيــري الدعايــة المضللــة فتقويــة األرضيــة الفكريــة
للرؤيــة فــي ذهــن المــرأة أيــً كان تعليمهــا يجعلهــا تحســن
مواجهــة الخطــر مــن هــذه الناحيــة (التوعيــة المضــادة).
إن أعــداء النجــاح لــن ينتظــروا حتــى تبــدأ الخطــط الناجحــة
بــل ســيبادرون بمحاولــة إحباطهــا أو ًال بــأول لذلــك فــإن
التعجيــل ببــدء الخطــوات العمليــة فــي مجــال التوعيــة

بالرؤيــة يســتبق المخططــات المضــادة لهــذا العمــل
الموعــود بالكثيــر مــن الخيــر للمملكــة و للعالــم االســامي
حيــث أن المملكــة هــي المركــز و القلــب النابــض للعالــم
االســامي و قوتهــا بالشــك قــوة لإلســام و المســلمين فــي
وقــت تكاثــرت فيــه هجمــات أعــداء االســام.
توصــــيات الدراسة
بناء على ما تقدم في الدراسة فإنها توصي باآلتي:
 .1ضرورة و إلزامية توعية المرأة برؤية المملكة 2030م.
 .2تأهيــل كــوادر مــن النســاء و تأهيلهــن للقيــام بدورهــن
فــي التوعيــة.
 .3تخصيــص حصــة فــي الجــدول الدراســي للمــدارس
للتوعيــة و التعريــف بالرؤيــة.
 .4تخخصــص الجامعــات محاضــرات نظريــة و أعمــال
تطبيقيــة بحثيــة للطــاب و الطالبــات للتوعيــة بالرؤيــة.
 .5تخصــص جوائــز للمتفوقــات و المبدعــات بإســم الرؤيــة
للتوعيــة بــأن هــذه إحــدى أهــداف التوعيــة أي (التفــوق و
االبــداع.
 .6إقامــة مركــز للدراســات و البحــوث المتعلقــة بالرؤيــة
إلثــراء الجانــب النظــري و االشــراف علــى المنــح الدراســية
المقدمــة بإســم الرؤيــة علــى مســتوى الدراســات فــوق
الجامعيــة.
المراجع
أو ًال :المراجع العربية:
 .1أحمــد ابوزيــد ،البنــاء االجتماعــي (مدخــل لدراســة
المجتمــع) ،الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب ،الطبعــة
الثانيــة1982 ،م.
 .2بلقيــس بــدري ،الدليــل التدريبــي الواعــي بالنــوع،
الخرطــوم ،بــدون تاريــخ.
 .3حســن مصطفــى حســن و آخــرون ،التخطيــط
االجتماعــي (األســس النظريــة ـ و االتجاهــات الحديثــة ـ و
خطــط التنميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية) ،مكتبــة
المتنبــيء ،الطبعــة األولــى1436 ،هـــ 2015 /م.
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 .4خليــل عبــد اهلل مدنــي و آخــرون ،مفاهيــم و قضايــا
النــوع ،مركــز التنويــر المعرفــي ـ الخرطــوم ،الطبعــة األولــى،
2007م.
 .5ســناء حامــد زهــران و آخــرون ،المدخــل إلــى علــم
االجتمــاع ،دار النشــر الدولــي للنشــر و التوزيــع ،الطبعــة
األولــى1429 ،هـــ2008 /م.
 .6عبــد الهــادي الجوهــري ،أصــول علــم االجتمــاع ،مكتبــة
نهضــة الشــرق القاهــرة1986 ،م.
المجالت و الدوريات:
 .1رؤيــة 2030م المــرأة عنصــر قــوة فــي المنهــج الســعودي
الجديــد2016/6/19 ،م ،مجلــة العــرب
 .2عزيــزة ســعد الرويــس ،2017/1/8،واقــع المــرأة
الســعودية فــي ضــؤ رؤيــة المملكــة 2030م ،مجلــة الريــاض
 .3فاطمــة ســعيد الزهرانــي ،٢٣/١٠/٢٠١٦ ،المــرأة
الســعودية برؤيــة المملكــة  ،2030صحيفــة الشــرق.
 .4محمــد عطيــف2017/2/2 ،م ،المــرأة الســعودية..
عنــوان بــارز فــي الرؤيــة الســعودية  ،2030صحيفــة ســبق
االلكترونيــة.
مواقع الشبكة العنكبوتية:
1/ www.vision2030.gov.sa
2/ http://www.addthis.com/bookmark.php
3/ http://m.alsharq.net.sa/2016/10/23/1599914
4/ https://sabq.org/city/%d8%a7%d9%84%d8
%b1%d9%8a%d8%b6
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التنمية االجتماعية المستدامة في رؤية المملكة 2030
»إنطالقة للعالمية من أرضية محلية«
أ.د .خليل عبد المقصود عبد الحميد

أستاذ التنمية والتخطيط -قسم الخدمة االجتماعية
كلية العلوم االجتماعية -جامعة أم القري
مقدمة:
ظهــر مفهــوم التنميــة اســتجابة للجهــود التــى اســتهدفت
ســرعة تحقيــق آمــال وطموحــات المواطنيــن فــى حيــاة
كريمــة فــى مجتمــع حــر .وبــدأت هــذه الجهــود فــى التركيــز
علــى التنميــة االقتصاديــة باعتبــار أن لهــا نتائــج ماديــة
ملموســة يمكــن قياســها مــن خــال حســاب متوســط
نصيــب المواطــن مــن اجمالــي الناتــج القومــى للدولــة،
واســتمر هــذا الوضــع الــى أن تبيــن أن هنــاك مشــكالت
تواجــه التوزيــع العــادل لثمــار التنميــة علــى كل أفــراد
المجتمــع .
ومــن هنــا ظهــر مفهــوم التنميــة البشــرية أو االنســانية
( )Development Humanحيــث يعبــر مفهــوم التنميــة
البشــرية عــن رؤى طويلــة األجــل وهــو يختلــف عــن كافــة
المفاهيــم التــي ســبقته فهــو يختلــف عــن مفهــوم الدخــل
والــذي كان يركــز علــى النمــو االقتصــادي والــذي يختــزل
التنميــة علــى أنهــا الزيــادة الحادثــة فــي متوســط دخــل الفــرد
وكذلــك يختلــف عــن مدخــل تنمية المــوارد البشــرية والذي
ينظــر إلــى اإلنســان علــى انــه عنصــر مــن عناصــر اإلنتــاج مثلــه
فــي ذلــك مثــل رأس المــال المــادي واألرض وغيرهــا مــن
عناصــر اإلنتــاج وكذلــك الحــال بالنســبة لمدخــل الرفاهيــة
والــذي ينظــر إلــى األفــراد علــى أنهــم منتفعيــن مــن عمليــة
التنميــة وليســو كأفــراد فاعليــن فــي إحداثهــا ومــن ثــم
فــإن التنميــة وفقــا لهــذا المبــدأ تعنــي زيــادة رفاهيــة األفــراد
بغــض النظــر عــن حقيقــة حــدوث هــذه الزيــادة ،أمــا مدخــل
الحاجــات األساســية فهــو يركــز فــي األســاس علــى إمــداد
الطبقــات المحرومــة بالســلع المادية والخدمات األساســية

إال أن هــذا المدخــل ينظــر إلــى الفقــراء علــى أنهــم مشــكلة
وأن الحكومــة هــي الحــل لهــذه المشــكلة .
ويختلــف مفهــوم التنميــة البشــرية عــن مفهــوم الحاجــات
(((() :
األساســية فــي نقطتيــن
األولــى:أن التنميــة ليســت مجــرد إعطــاء معونــة للفقــراء
وإنمــا تعنــي إشــراكهم فــي صنــع التنميــة.
الثاني:إنهــا ال تعنــي مجــرد حصــول الفــرد علــى كل
احتياجاتــه وإنمــا تعنــي توســيع االختيــارات أمامــه.
وليــس هنــاك تعريــف متفــق عليــه حــول مــا يشــكله
مفهــوم التنميــة البشــرية وســوف نعــرض التعريفــات التــي
تناولــت هــذا المفهــوم :
● فتعــرف التنميــة البشــرية علــى أنهــا ليســت مجــرد
تحســين لقــدرات البشــر مــن خــال التعليــم والصحــة
والتغذيــة ومــا إلــى ذلــك بــل إنهــا إضافــة إلــى ذلــك تعنــي
انتفــاع البشــر بقدراتهــم و بالتحســينات ســواء فــي مجــال
العمــل أو التمتــع بوقــت الفــراغ فاإلنســان ليــس مجــرد
وســيلة أو عنصــر إنتــاج بــل أنــه الهــدف أيضــً مــن التنميــة
بمعنــى أن التنميــة تســتهدف تحقيــق رفاهيــة البشــر
فــي نهايــة المطــاف(((() –.ويعرفهــا حامــد عمــار التنميــة

 .1عبد القادر محمد :اتجاهات حديثة في التنمية  ،اإلسكندرية  ،الدار
الجامعية  ،1999 ،ص .52 ، 51
 .2إبراهيم العيسوي:التنمية في عالم متغير دراسة في مفهوم التنمية
ومؤشراتها ،دار الشروق،القاهرة  ،ط  ، 2000 ، 1ص . 35
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بأنهــا عمليــة تمكــن اإلنســان مــن تحقيــق إنســانيته(((().
وبمعنــى أخــر فإنهــا تركــز علــى الجانــب االنســانى فــى
التنميــة وتنظــر للفــرد علــى انــه إنســان فــى المقــام األول.
كمــا عرفهــا طلعــت الســروجى« :بأنهــا هــدف عــام شــامل
لعمليــة ديناميكيــة تحــدث فــي المجتمــع المحلــي مظاهرهــا
فــي تلــك السلســة مــن التغييــرات البنائيــة والوظيفيــة التــي
تصيــب مكونــات المجتمــع وتعتمــد هــذه العمليــة علــى
التحكــم فــي حجــم ونوعيــة المــوارد الماديــة والبشــرية
المتاحــة للوصــول بهــا إلــى أقصــى اســتغالل ممكــن فــي
أقصــر فتــرة مســتطاعه وذلــك بهــدف تحقيــق الرفاهيــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة المنشــودة للغالبيــة العظمــى
مــن أفــراد المجتمــع «(((() .حيــث يركــز هــذا التعريــف علــى
شــمولية عمليــة التنميــة وقيامهــا باحــداث تغيــرات بنائيــة
ووظيفيــة فــى المجتمــع ،والهــدف االســمى هنــا هــو تحقيــق
الرفاهيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغالبيــة أفــراد المجتمــع.
وأخيرًا تعرف التنمية البشرية بأنها (((():
تكوين وبناء القدرات البشرية للسكان .
اســتخدام هــذه القــدرات فــي أنشــطة إنتاجيــة تتضمــن
اســتمرار التنميــة والتوزيــع العــادل لثمارهــا وهــي بالضــرورة
تنميــة بواســطة النــاس ألنهــا تهــدف إلــى
توســيع اختياراتهــم وتعميــم مشــاركتهم فــي اتخــاذ
القــرار .
والبــد أن تتكامــل األبعــاد الثالثــة مــع بعضهــا حيــث يعضــد
كل منهــا البعديــن اآلخرين.كمــا أن تقرير التنمية البشــرية
الــذي يصــدر عــن البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة يعــرف
التنميــة البشــرية علــى أنهــا «توســيع القــدرات البشــرية

 .1حامد عمار  ،فى التنمية البشرية وتعليم المستقبل ،الدار العربية
للكتاب ،1999،ص . 37
 .2طلعــت الســروجي وآخرون:التنميــة االجتماعيــة أســس وقضايا،حلــوان،
مركــز نشــر وتوزيــع الكتــاب الجامعــي ،1999،ص.18
 .3أحمــد شــفيق الســكري :مؤشــرات التنميــة البشــرية والتخطيــط للتنميــة
المحلية،المؤتمــر العلمــي الســنوي الرابــع عشــر ،جامعــة القاهــرة  ،فــرع
الفيــوم ،كليــة الخدمــة االجتماعيــة ،2003 ،ص ص .40 ، 39
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واالنتفــاع بهــا (((»
ونالحــظ فــي هــذا الصــدد أن التنميــة البشــرية لهــا
جانبــان بنــاء القــدرات البشــرية بتحســين مســتويات
الصحــة والمعرفــة والمهــارات مــن ناحيــة وانتفــاع النــاس
بقدراتهــم المكتســبة فــي وقــت الفــراغ وفــي أغــراض
اإلنتــاج والنشــاط فــي أمــور الثقافــة والمجتمــع السياســي
مــن ناحيــة أخــرى(((.
واســتنادًا علــى مــا ســبق ذكــره ســلفًا فالتنميــة البشــرية
هــي عمليــة توســيع الخيــارات المتاحــة للنــاس ومــن حيــث
المبــدأ يمكــن أن تكــون تلــك الخيــارات بــا حــدود وأن
تتغيــر عبــر الزمــان ولكــن ثمــة خيــارات تبقــى جوهريــة
فــي كل مســتويات التنميــة وهــي أن يعيــش المــرء حيــاة
طويلــة وصحيحــة وأن يحصــل علــى المعــارف وعلــى
المــوارد الضروريــة لتوفيــر مســتوى معيشــة الئــق ولكــن
التنميــة البشــرية ال تقــف عنــد هــذا الحــد بــل هنــاك خيــارات
أخــرى وهــي ذات قيمــة عاليــة عنــد النــاس وهــي تمتــد مــن
الحريــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة إلــى توافــر
فــرص الخلــق واإلبــداع والتمتــع باحتــرام حقــوق اإلنســان
وهــذه الخيــارات ال تقــل أهميــة عــن غيرهــا (((().
مؤشرات التنمية البشرية :
تعــد التنميــة البشــرية مدخــل شــامل للتنميــة بــكل أبعادهــا
لــذا فإنــه ال يتــم قيــاس أبعادهــا وفــق الناتــج االقتصــادي فقــط
بــل أن هــذا القيــاس يشــمل مؤشــرات ثــاث هــي :
الدخــل :والــذي يقــاس بمتوســط نصيــب الفــرد مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بالــدوالر المكافــئ للقــوة
الشرائية(((().
 .4تقرير التنمية البشرية :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.2006 ،
 .5كمــال التابعي:التنميــة البشــرية المســتدامة المفهــوم والمكونــات،
القاهــرة ،المركــز الدولــي للدراســات المســتقبلية واإلســتراتيجية ،2006،ص
.9
 .6إســماعيل صبــري عبــد اهلل  :التنميــة البشــرية المفهــوم والقيــاس والداللــة
 ،المؤتمــر العلمــي الســابع ،المجلــد األول  ،جامعــة القاهــرة ،فــرع الفيــوم ،
كليــة الخدمــة االجتماعيــة  ، 1994 ،ص . 51
 .7إقبــال األميــر الســمالوطي  :رؤيــة حــول التنميــة االجتماعيــة  ،القاهــرة ،
 ، 2004ص .2004

م

العام

العمر المتوقع عند الميالد

.1محســن خليــل عمــر ،محمــد احمــد عقلــه ،جغرافيــة المشــكالت
االجتماعيــة،األردن ،دار الكنــدي للنشــر والتوزيــع  ،ط1ـ ،2000،ص . 167
 .2وفــاء يسري:الســكان والتنميــة البشــرية،الفيوم  ،زرقــاء اليمامــة  ،ط ،1
 ، 2007ص . 195

معرفة القراءة والكتابة

جدول رقم ()1

نصيب الفرد من الدخل
القومي االجمالي ( بمعادل
القوة الشرائية للدوالر)

وتحتــل المملكــة موقعــً متميــزًا بالنســبة لمؤشــرات
التنميــة البشــرية مقارنــة بــدول العالــم ويبيــن الجــدول
التالــى ترتتيــب المملكــة خــال ســنوات إصــدار تقريــر
التنميــة البشــرية العالمــي مــن 1990وحتــى أخــر تقريــر صــدر
عــن برنامــج األمــم المتحــدة االنمائــي.

مؤشر التنمية البشرية

ومفهــوم الصحــة مفهــوم نســبي بالنســبة لإلنســان،
ولقــد حــاول الكثيــر مــن العلمــاء تعريــف الصحــة علــي أنهــا
حالــة التــوازن النســبي لوظائــف الجســم ،وأن حالــة التــوازن
هــذه تنتــج مــن تكيــف الجســم مــع العوامــل الضــارة التــي
يتعــرض لهــا وأن تكيــف الجســم عمليــة إيجابيــة تقــوم
بهــا قــوي الجســم للمحافظــة علــي توازنــه ،كمــا أن هنــاك
تعريــف ســلبي يعتبــر الصحــة هــي غيــاب المــرض الظاهــر
وخلــو اإلنســان مــن العجــز والعلــل.

الترتيب على مستوى
العالم

الصحــة  :لقــد أظهــرت نتائــج العديــد مــن الدراســات أن
هنــاك عالقــة بيــن الصحــة والتنميــة حيــث أنــه توجــد عالقــة
ســببية تبادليــة بيــن الصحــة والنمــو فالصحــة تؤثــر علــى
النمــو مــن خــال تأثرهــا علــى اإلنتاجيــة  .فالصحــة الجيــدة
تعطــي للفــرد المقــدرة علــى بــذل مجهــود أكثــر خــال
نفــس وحــدة الزمــن والعمــل لوقــت أطــول وأن يعيــش
حيــاة إنتاجيــة أطــول وكل هــذه العوامــل تســاعد علــى
زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجية(((وخاصــة إذا مــا كانــت تمــس
الشــباب الذيــن هــم وقــود التنميــة .
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0.697
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64.5

62.4

10330

0.687

67
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1993

64.5

62.4

5001

0.688
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1994

68.7

64.1

10850

0.742

67
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1995

69.7

60.6

9880

0.762

76
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1996

69.9

61.3

12600

0.771

63

8

1997

70.3

61.8

9338

0.774
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9

1998

70.7

63.0

5816

0.778

70

10

1999

71.4

73.4

10120

0.740

78

مالحظات

التعليم:وتقــاس بمعــدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة لــدى
البالغيــن ومعــدل القيــد بالتعليم.ويقصــد بالتعليــم عمليــة
تطويــر القابليــات الذهنيــة لألفــراد والوضــع الحضــاري لهــم
ويشــمل التدريــب المهنــي وتعليــم الكبــار وجميــع أنــواع
التعليــم األساســي وغيــر األساســي .فالتعليــم جوهــري
لــكل فــرد فــي المجتمــع ليتســنى لــه إدراك مختلــف التقــدم
االجتماعــي والمهنــي واالنتفــاع منهــا(((().

ترتيــب المملكــة وفقــا لمؤشــرات التنميــة البشــرية مــن
 1990حتــى 2015
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11

2000

71.7

75.2

10158

0.747

75

12

2001

71.3

76.1

10815

0.754

68

13

2002

71.6

76.3

11367

0.759

71

المصدر :تقارير التنمية البشرية ،سنوات مختلفة.

14

2003

71.9

77.1

13330

0.769

73

ونتيجــة لــكل الجهــود الســابقة فقــد أثمــر الجهــد التنمــوى
بيــن  1990و 2000الكثيــر مــن النتائــج اإليجابيــة ومنهــا:
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72.1

77.9

12650

0.768

77

16

2005

71.8

79.4

13226

0.772

77
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2006

72

79.4

13825

0.777

76
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20072008

72.2

82.9

15711

0.812

61
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2009

72.7

85

22935

0.843

59

20

2010

73.3

24726

0.752

55

21

2011

73.9

23274

0.770

56

22

2013

74.1

22616

0.782

57

23

2014

75.5

52،109

0.836

34

24

2015

74.3

52،821

0.837

39

إرتفع متوسط العمر المتوقع
إنخفضت معدالت وفيات األطفال دون الخامسة
إنخفضت نسبة األمية.
وتنــدرج تحــت أهــداف األلفيــة للتنميــة الثمانيــة  18مــن
الغايــات الملموســة يجــب تحقيقهــا بحلــول عــام ،2015
ويقــاس مــدى اإلنجــاز فــى ســبيل تحقيقهــا بواســطة 48
مؤشــرًا محــددًا.
األهداف اإلنمائية لأللفية تشمل
القضاء على حدة الفقر والجوع:

الغايــة الثانيــة :خفــض نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون
الجــوع إلــى النصــف خــال الفتــرة مــا بيــن عامــى  1990و.2015
ضمان تحقيق التعليم اإلبتدائى للجميع:
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الغايــة األولــى :خفــض نســبة األشــخاص الذيــن يقــل
دخلهــم عــن دوالر واحــد يوميــا الــى النصــف خــال الفتــرة
مــا بيــن عامــى  1990و.2015

الغايــة الثالثــة :ضمــان أن يتمكــن األطفــال فــى كل مــكان
ســواء كانــوا مــن الفتيــان أو الفتيــات مــن اكمــال تعليمهــم
بحلــول عــام .2015
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:

الغايــة الرابعــة :القضــاء علــى التفــاوت النوعــى فــى نســبة
االلتحــاق بالتعليــم اإلبتدائــى والثانــوى بحلــول عــام 2005
وفــى كافــة مراحــل التعليــم قبــل عــام 2015

خفض معدل وفيات األطفال:

الغايــة الخامســة :خفــض بنســبة الثلثيــن نســبة وفيــات
األطفــال دون الخامســة خــال الفتــرة مــا بيــن عامــى 1990
و.2015
تحسين صحة األمهات:

الغايــة السادســة :خفــض بنســبة الثالثــة أربــاع معــدل
الوفيــات بيــن األمهــات خــال الفتــرة مــا بيــن عامــى 1990
و.2015
القضاء على االيدز واألمراض المستعصية األخرى:

الغايــة الســابعة :الحــد مــن إنتشــار مــرض األيــدز وخفــض
معــدالت اإلصابــة بفيروســه بحلــول عــام .2015

الغايــة الثامنــة :الحــد مــن إنتشــار مــرض المالريــا
واألمــراض الرئيســية األخــرى وخفــض معــدالت اإلصابــة
بهــا بحلــول عــام .2015
ضمان االستدامة البيئية:

الغايــة التاســعة :إدمــاج مبــادئ التنميــة المســتدامة فــى
السياســات والبرامــج القطريــة والحــد مــن فقــدان المــوارد
البيئيــة.
الغايــة العاشــرة :خفــض نســبة األشــخاص الذيــن ال
يمكنهــم الحصــول علــى ميــاه الشــرب اآلمنــة إلــى النصــف
بحلــول عــام .2015
الغايــة الحاديــة عشــر :تحقيــق تحســن ملحــوظ فــي حيــاة
 100مليــون مــن ســكن أألحيــاء الفقيــرة بحلــول عــام . 2020
الغايــة الثانيــة عشــر :تطويرنظــام تجــارى ومالــى يتضمــن
إلتزامــا بتحقيــق الحكــم الراشــد والتنميــة وتخفيــف وطــأة
الفقــر علــى المســتويين الوطنــى والدولــى.
تأسيس شراكة عالمية من أجل التنمية:.

الغايــة الثالثــة عشــر :معالجــة االحتياجــات الخاصــة
للــدول االقــل نمــوا مــن خــال تحريــر صــادرات الــدول االقــل
نمــوا مــن الحصــص والتعرفــات ،وتخفيــف الديــن وزيــادة
المســاعدات الرســمية للتنميــة

الغايــة الرابعــة عشــر :التعامــل مــع االحتياجــات الخاصــة
للــدول المحاطــة باليابســة والــدول المكونــة مــن جــزر
صغيــرة.
الغايــة الخامســة عشــر :معالجــة مشــاكل ديــون البلدان
النامية بشــكل شــامل
الغايــة السادســة عشــر :بالتعــاون مــع البلــدان الناميــة
تطويــر و تنفيــذ اســتراتيجات لتوفيــر فــرص عمــل مناســبة
ومنتجــة للشــباب
الغايــة الســابعة عشــر :التعــاون مــع شــركات
المســتحضرات الصيدالنيــة لتوفيــر األدويــة أألساســية
بأســعار معقولــة فــى البلــدان الناميــة
الغايــة الثامنــة عشــر :التعــاون مــع القطــاع الخــاص
إلتاحــة فوائــد التقنيــات الجديــدة ال ســيما تقنيــات
المعلومــات واإلتصــاالت ،ومــن ثــم فقــد أصبحــت أهــداف
األلفيــة للتنميــة إطــارا  ،للعمــل التنمــوى لكافــة منظمــات
األمــم المتحــدة.
ٱ لتحديد قرارات المساعدة التنموية الرسمية.
ٱ لوضع خطط التنمية الوطنية.
ٱ للمسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال.
والجديــد فــى أهــداف التنمويــة لأللفيــة للتنميــة أنهــا
شــاملة لنتائــج تنمويــة متكاملــة،
ٱ محددة زمنيًا،
ٱ قابلة للقياس،
ٱ تقــع مســؤولية تحقيقهــا علــى الــدول الفقيــرة والغنيــة
علــى حــد ســواء.
ٱ ومــن ثــم فــإن أهــداف األلفيــة تعــد معاييــر دنيــا للتنميــة فــى
العالم
التنمية المستدامة:
ما هي التنمية المستدامة(((؟
١. http://www.un.org/sustainabledevelopment
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● التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس
بقــدرة األجيــال المقبلــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا
الخاصــة.

ضــرورة أخذهــا فــى االعتبــار .وجــرت المحادثــات مــن فتــرة
قبــل نهايــة  2015الموعــد المحــدد لنهايــة األهــداف التنمويــة
لأللفيــة .

● وتدعــو التنميــة المســتدامة إلــي تضافــر الجهــود مــن أجــل
بنــاء مســتقبل للنــاس ولكوكــب األرض يكــون شــام ًال
للجميــع ومســتدامًا وقــادرًا علــى الصمــود.

وقــد اســفرت النقاشــات عــن تحديــد خمــس مجــاالت
للتركيــز عليهــا فــى الفتــرة مــن  ،2030-2016ذات أهميــة
حاســمة لإلنســان وكوكــب األرض وهي(:النــاس
-االزدهــار- .الكوكــب -الســام -الشــراكة).

● والبــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،مــن التوفيــق
بيــن ثالثــة عناصــر أساســية وهــي :النمــو االقتصــادي
وغإلدمــاج االجتماعــي وحمايــة ىالبيئــة .وهــذه العناصــر
مترابطــة وكلهــا حاســمة لرفــاه األفــراد والمجتمعــات.
العناصر التى تقوم عليها التنمية المستدامة:
النــاس :القضــاء علــى الفقــر والجــوع ،بجميــع أشــكالهما
وأبعادهمــا ،والتأكــد مــن تمكــن جميــع البشــر مــن تحقيــق
إمكاناتهــم فــى الكرامــة والمســاواة فــى بيئــة صحيــة.
كوكــب األرض :حمايــة كوكــب األرض مــن التدهــور،
بمــا فــى ذلــك االســتهالك واالنتــاج المســتدامين ،واإلدارة
المســتدامة لمــوارده الطبيعيــة واتخــاذ إجــراءات عاجلــة
بشــأن تغيــر المنــاخ  ،حتــي يتســني دعــم احتياجــات
األجيــال الجديــدة والمســتقبلية.
الرخــاء :كفالــة تمتــع جميــع البشــر بحيــاة مزدهــرة
ومرضيــة وتحقيــق التقــدم االقتصــادى واالجتماعــي
ُ
والتكنولوجــي فــى وئــام مــع الطبيعــة.
الشــراكة :تعبئــة الوســائل الالزمــة لتنفيــذ هــذه الخطــة
مــن خــال تنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة
المســتدامة ،علــى أســاس تعزيــز روح التضامــن العالمــي
والتركيــز بشــكل خــاص علــى احتياجــات أشــد النــاس
فقــرًا وضعفــً وبمشــاركة جميــع البلــدان وجميــع أصحــاب
المصلحــة وجميــع النــاس.
أهداف التنمية المستدامة :2030-2016
ومــع نهايــة  2015ونتيجــة لمــا حققتــه هــذه األهــداف
التنمويــة الثمانيــة رأت المؤسســات التنمويــة الدوليــة
ضــرورة االســتمرار فــى تنفيــذ مــا لــم يتــم تحقيقــه مــن هــذه
األهــداف إلــى جانــب ظهــور أهــداف جديــدة تطلــب األمــر
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األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وفــي أغســطس  2015وافقــت  193دولــة علــى األهــداف
الســبعة عشــر التاليــة:
 .١إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان.
 .٢إنهــاء الجــوع ،تحقيــق األمــن الغذائــي وتحســين التغذيــة
وتعزيــز الزراعــة المســتدامة.
 .٣ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفــاه للجميــع مــن جميــع
األعمــار.
 .٤ضمــان تعليــم ذا جــودة شــامل ومتســاوي وتعزيــز فــرص
تعلــم طــوال العمــر للجميــع.
 .٥المســاواة بيــن الجنســين تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين وتمكيــن جميــع النســاء والفتيــات.
 .٦ضمــان الوفــرة واإلدارة المســتدامة للميــاه والصحــة
للــكل.
 .٧ضمــان الحصــول علــى الطاقــة الحديثــة بأســعار معقولــة
والتــي يمكــن االعتمــاد عليهــا والمســتدامة للجميــع.
 .٨تعزيــز النمــو االقتصــادي النامــي والشــامل والمســتدام
والتوظيــف الكامــل والمنتــج باإلضافــة إلــى عمــل الئــق
للجميــع.
 .٩بنــاء بنيــة تحتيــة مرنــة وتعزيــز التصنيــع الشــامل
والمســتدام وتعزيــز االبتــكار.
 .١٠تقليــل عــدم المســاواة فــي داخــل الــدول ومــا بيــن الــدول
وبعضهــا البعض.
 .١١جعــل المــدن والمســتوطنات اإلنســانية شــاملة وآمنــة

ومرنــة ومســتدامة.
 .١٢ضمان االستهالك المستدام وأنماط اإلنتاج.
 .١٣التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.
المحافــظ والمســتدام للمحيطــات والبحار
 .١٤االســتخدام ُ
والمــوارد البحريــة للتنمية المســتدامة.
 .١٥حمايــة واســتعادة وتعزيــز االســتخدام المســتدام
للنظــم اإليكولوجيــة األرضيــة ،إدارة الغابــات بصــورة
مســتدامة ومكافحــة التصحــر ووقــف تدهــور األراضــي
واســتعادتها ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي.
المســالمة والشــاملة للتنميــة
 .١٦تعزيــز الجمعيــات ُ
المســتدامة ،وتوفيــر الحصــول علــى العدالــة للجميــع
وبنــاء مؤسســات فعالــة وقابلــة للمحاســبة وشــاملة
علــى كافــة المســتويات.
 ١٧تقويــة وســائل تنفيــذ وإعــادة تنشــيط الشــراكة
العالميــة للتنميــة المســتدامة.
رؤية المملكة 2030

ٱ توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل للفئــات غيــر القــادرة غيــر
القــادرة لاللتحــاق بســوق العمــل.
ٱ ندعــم منشــآتنا الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة واألســر
المنتجة:
ٱ تشــجيع ريــادة األعمــال (العمــل الحــر البعيــد عــن
الحكومــة).
ٱ دعم األسر المنتجة.
ٱ دعم المشروعات متناهية الصغر.
تنمية الفرص .ننمي فرصنا:
● االســتفادة مــن قــدرات وطاقــات الشــباب الســعودي مــن
خــال التدريــب المســتمر والتزويــد بالمهــارات.
● المــرأة الســعودية تمثــل  %50مــن إجمالــي الخريجيــن من
الجامعــات ومــن ثــم العمــل علــى تنميــة مواهبهــا واســتثمار
طاقاتهــا وتمكينهــا مــن الحصــول علــى الفــرص المناســبة
للمشــاركة فــى التنميــة.

تنطلق الرؤية من ثالث منطلقات هي:

● تمكيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الحصــول
علــى فــرص عمــل مناســبة وتعليــم يضمــن دمجهــم فــى
المجتمــع كعناصــر فاعلــة.

ٱ قوة استثمارية رائدة.

القطاع غير الربحي:

العمق العربي واإلسالمي.
محور ربط القارات الثالث ،وتعتمد على ثالث محاور:
ٱ المجتمع الحيوي.
ٱ االقتصاد المزدهر.
ٱ الوطن الطموح.
القضايــا التــى تناولتهــا رؤيــة المملكــة  2030ذات صلــة
بالبعــد االجتماعــي:
التمكين المجتمعي :نمكن مجتمعنا :
ٱ تســتهدف تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة
لتكــون أكثــر تمكينــً وعدالــة.
ٱ دعــم الفئــات غيــر القــادرة مــع رفــع الدعــم عــن الغــذاء
والوقــود والكهربــاء والمــاء.

الوضــع الحالــي  :يوجــد بالمملكــة أقــل مــن  1000مؤسســة
وجمعيــة خيريــة اآلن .
المستهدف:
● رفــع مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــى إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن أقــل مــن  %1إلــى .%5
● الوصــول إلــى مليــون متطــوع فــى القطــاع غيــر الربحــي
ســنويًا مقابــل  11ألــف اآلن.
آليات تحقيق األهداف فى القطاع غير الربحي:
ٱ تطوير األنظمة واللوائح الحكومية.
ٱ الدعم الحكومي للبرامج ذات األثر االجتماعي.
ٱ تدريب العاملين بالقطاع غير الربحي.
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ٱ تشجيع المتطوعين.

ٱ إطالق حزمة من اإلصالحات االقتصادية والتنموية.

ٱ تســهيل تأســيس منظمــات غيــر ربحيــة للميســورين
تحقيقــً للمســئولية االجتماعيــة.

ٱ إزالــة المعوقــات اإلجرائيــة واإلداريــة والماليــة وتحفيــز
القطــاع الخــاص.

ٱ تفعيــل مســاهمات القطــاع غيــر الربحــي فــى مجــاالت
جديــدة منهــا :الصحــة  ،التعليــم  ،اإلســكان ،األبحــاث
والبرامــج االجتماعيــة ،الفعاليــات الثقافيــة.

ٱ تنويع االقتصاد ورفع المحتوى المحلي.

ٱ رفــع نســبة المشــروعات الخيريــة التــى لهــا أثــر اجتماعــي
أو التــى تتــواءم مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة طويلــة األمــد
مــن  %7حاليــً ،إلــى  %33فــى .2020
ٱ تهيئة البيئة التقنية المساندة للقطاع غير الربحي.
ٱ تعزيــز التعــاون بيــن مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي
واألجهــزة الحكوميــة( .الشــراكة)
تحفيــز القطــاع غيــر الربحــي على تطبيــق معاييــر الحوكمة
ٱ الرشيدة.
ٱ استقطاب الكفاءات وتدريبها.
● غرس ثقافة التطوع لدي أفراد المجتمع.
كمــا أن توجهــات القيــادة السياســية فــى المملكــة
تعــد مؤشــر علــى تغيــر التوجــه االقتصــادي مــن االعتمــاد
علــى النفــط كمصــدر رئيســي للدخــل فــى المملكــة الــى
االســتثمار مــن خــال برنامــج التحــول الوطنــى الــذى يركــز
علــى مجموعــة مــن األهــداف التــى تعــزز مــن هــذا التوجــه
حيــث جــاءت األهــداف علــى النحــو التالــي:
أهداف برنامج التحول الوطنى:
الســماح للمــرأة بالتجــارة والعــزم علــى تســهيل
اإلجــراءات بمــا يحقــق تذليــل العقبــات التــي تواجههــا
وتحفــظ حقوقهــا.
فرض ضرائب أعلى على استيراد السجائر ومواد التبغ.
إيقــاف الدعــم الحكومــي عــن الكهربــاء والمــاء ألصحــاب
والتجــار ومــاك القصــور والمــزارع ،كمــا
الدخــل العالــي
ّ
ســيقتصر الدعــم علــى ذوي الدخــل المتوســط فمــا دون.
حل أزمة اإلسكان.
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ٱ تحفيــز االســتثمارات ودعــم الصــادرات غيــر النفطيــة
وعولمــة المنشــآت المحليــة ودعــم االقتصــاد المعرفــي
واالبتــكار واإلنتاجيــة.
ٱ التوسع في الخصخصة.
ٱ تطوير التعليم العام والعالي.
ا ٱ ألرتبــاط بيــن رؤيــة  2030وبرنامــج التحــول الوطنــى كآليــة
تنفيذيــة لرؤيــة .2030
حــددت الــوزارات والجهــات الحكوميــة مجموعــة مــن
االهــداف االســتراتيجية فــى مجــال كل وزارة وهيئــة بمــا
يتفــق والمطلــوب تحقيقــه فــى رؤيــة  2030كخطــوة علــى
طريــق تحقيــق أهدافهــا بشــكل كامــل ويســتهدف
برنامــج التحــول الوطنــى تحقيــق هــذه األهــداف
االســتراتيجية بحلــول عــام  ،2020ويمكــن تحديــد بعــض
األهــداف االســترايجية لبعــض الــوزارات والجهــات فــى
برنامــج التحــول الوطنــى ومــدي ارتباطهــا بأهــداف رؤيــة
 2030علــى النحــو التالــي:

جدول رقم ()2
أهداف الجهات المختلفة فى برنامج التحول الوطنى وارتباطها بأهداف رؤية .2030
الجهة

الهدف االستراتيجي

● إيجاد منظومة متكاملة للحماية األسرية
■ بنــاء قــدرات الجهــات العاملــة فــي القطــاع الثالــث
وحوكمتهــا.
تحويــل شــريحة مســتفيدي الــوزارة مــن متلقيــن
للمســاعدة إلــى منتجيــن (تمكيــن)
وزارة العمل
■ تمكين العمل التطوعي
والتنمية
● توجيــه الجهــود لتأميــن الســكن المالئــم لمســتفيدي
االجتماعية
الضمــان االجتماعــي األشــد حاجــة للســكن.
■توســيع القطــاع وتوجيهــه للعمــل فــي مجــاالت
ا لتنميــة .
● توفير فرص عمل الئقة للمواطنين.
■ رفــع كفــاءة الخدمــات والبرامــج المقدمــة مــن خــال
المراكــز والــدور والمؤسســات

وزارة
التجارة

االرتباط بأهداف رؤية 2030
● المحافظة على األمان.
● تعزيز دور األسرة وقيامها بمسؤوليتها.
● توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
■ تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة فــي جميــع
القطاعات.
■ توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر كفــاءة وتمكينــا
وعدالــة.
● دعم األسر المنتجة.
● تمكيــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص تعليــم وعمــل
منا ســبة
■ توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
■ ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن.
● تمكين المواطنين من الحصول على مسكن مالئم.
● تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر كفــاءة
وتمكينــا وعدالــة.
■ توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
● تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة احتياجــات
ســوق العمــل المســتقبلية.
● تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
● تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها.
● تمكيــن ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى فــرص تعليــم وعمــل
مناســبة.
■ تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر كفــاءة
وتمكينــا وعدالــة.
■ توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.

● دعم ريادة األعمال .
● رفع ثقافة ريادة األعمال.
● تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها.
■ زيــادة خلــق فــرص العمــل مــن المنشــآت الصغيــرة
● تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة احتياجــات
والمتوســطة.
ســوق العمــل المســتقبلية.
● دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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وزارة
الشئون
القروية

وزارة
الخدمة
المدنية

● االرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي المــدن الســعودية- .الحفــاظ علــى البيئــة
والمقــدرات الطبيعيــة.
● التحســين المســتمر بتغطيــة المــدن بمرافــق عامــة
* االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
وببنيــة تحتيــة ذات جــودة وكفــاءة عاليــة.
● االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
■ تحقيــق تنميــة حضريــة مســتدامة ومتوازنــة،
● الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.
وتحســين مســتوى جــودة الحيــاة فــي مــدن ومناطــق
● االرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة األجهزة الحكومية.
المملكــة.
● تحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية والحوكمــة الرشــيدة فــي جميــع
■ تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية.
القطاعات.
● توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.
● االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.
● الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية
● تحسين ثقافة العمل الحكومي.
● رفع كفاءة رأس المال البشري.

وزارة
الزراعة

● تنمية المنتزهات الوطنية.

وزارة
اإلسكان

تمكيــن المواطنيــن مــن الحصــول علــى تمويــل ســكني ● تمكين المواطنين من الحصول على مسكن مالئم.
● تمكين األفراد من أدوات التخطيط المالي.
مناســب.

وزارة النقل تقليل معدالت حوادث النقل

● دعم وإثراء النشاط الترفيهي.
● الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية.
● االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

الهيئة
العامة
للسياحة
والتراث
الوطني

● إنشــاء وتطويــر وجهــات ومواقــع وجــزر ســياحية ● دعم وإثراء النشاط الترفيهي .
ومــدن ترفيهيــة جديــدة متكاملــة لجميــع فئــات األســرة ● ،تطوير قطاع السياحة والترفيه.
وتشــجيع القطــاع الخــاص باالســتثمار فيهــا وتشــغيلها ● .إيجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن علــى حــد
ســواء وتعزيــز ثقتهــم باقتصادنــا.
● االرتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

الهيئة
العامة
للرياضة

زيــادة نســبة ممارســة الرياضــة واألنشــطة البدنيــة
(بشــكل منتظــم).

مدينة
الملك عبد
اهلل للطاقة
الذرية
والمتجددة

● تمكيــن الطاقــة المتجــددة مــن المســاهمة الفاعلــة ● توطين قطاعات الطاقة المتجددة.
● رفع تنافسية قطاع الطاقة.
فــي مزيــج الطاقــة الوطنــي.

معهــد
اإلدارة
العـامـة
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● تمكين المرأة واستثمار طاقاتها.
● تعزيز التفاعل بين األجهزة العامة والمواطنين.
● االرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة األجهزة الحكومية.
■ تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة احتياجــات
ســوق العمــل المســتقبلية.
■ االرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة األجهزة الحكومية.

● رفع كفاءة رأس المال البشري.

زيادة ممارسة المواطنين لألنشطة الرياضية والبدنية.

● تزويــد المواطنيــن بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لموائمــة احتياجــات
ســوق العمــل المســتقبلية.
● االرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة األجهزة الحكومية.

آليــات االرتبــاط بيــن أهداف التنميــة المســتدامة 2030-2016
ورؤيــة المملكة :2030
أهــداف التنميــة المســتدامة هــي أهــداف عالميــة بطبيعتهــا
وقابلــة للتطبيــق عالميــ ُا ،تراعــي اختــاف الحقائــق
والقــدرات ومســتويات التنميــة الوطنيــة وتحتــرم
السياســات واألولويــات الوطنيــة .وهــي ليســت مســتقلة
عــن بعضهــا البعــض ،وينبغــي أن تنفــذ بطريقــة متكاملــة(((.
ومــن أولــي آليــات االرتبــاط بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة
 2030-2016ورؤيــة المملكــة  2030هــو االتســاق فــى المــدي
الزمنــى للوصــول إلــى تحقيــق األهــداف فــى كال الوثيقتيــن
بنهايــة عــام ،2030
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كافــة النســاء
والفتيــات ،هــو الهــدف الخامــس مــن بيــن أهــداف التنميــة
المســتدامة الســبعة عشــر .وتدعــو أهــداف التنميــة
المســتدامة المتعلقــة بالتعليــم والعمالــة الكاملــة وتأميــن
خدمــات الصــرف الصحــي للجميــع وجعــل المــدن آمنــة إلــى
زيــادة التركيــز علــى تحســين حيــاة النســاء .فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،انضــم %21مــن النســاء إلــى القــوى
العاملــة منــذ بدايــة العــام  2016ليضاعفــن بذلــك معــدل
مشــاركتهن فــي الســنوات الماضيــة(((.
وتميــل النســاء العامــات وذوات المســتويات التعليميــة
األعلــى إلــى إنجــاب عــدد أقــل مــن األطفــال ،ويتم ّتــع
أطفالهــن بصحــة أفضــل ،كمــا ويتقاضيــن أجــرًا أعلــى
يمكنهــم مــن المســاهمة فــي مدخــول العائلــة ومدخراتهــا.
عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،تشــير إحــدى الدراســات أن األســر التــي
تقودهــا امــرأ ٌة تميــل أكثــر مــن تلــك التــي يقودهــا رجـ ٌ
ـل إلــى
ادخــار المــال واســتخدام هــذه المدخــرات بشــكل أكثــر
إنتاجيــة وفعاليــة علــى المــدى الطويل(((.وعلــى المســتوى
الوطنــي ،تشــير البيانــات إلــى أن المســاواة بيــن الجنســين
فــي المجــال االجتماعي-االقتصــادي يمكــن أن تخفــض
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توظيــف المزيــد مــن النســاء ،مركــز بروكنجــز الدوحــة ،الدوحــة .2016 ،ص1
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نســبة اإلعالــة بيــن األســر ،وتزيــد الناتــج القومــي ،وتزيــد
بشــكل تراكمــي المدخــرات الوطنيــة ،وتســمح بزيــادة
االســتثمار واإلنتاجيــة ،ممــا يــؤدي إلــى ازدهــار االقتصــاد
ً
عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن أن يكــون لزيــادة
الوطنــي.
دخــل األســرة أثــر إيجابــي علــى اقتصــاد الســوق األوســع،
إذ يزيــد االســتهالك الوطنــي للســلع والخدمــات ،فتصبــح
األســواق أقــوى وأكثــر فعاليــة .و ُيعتقــد أن زيــادة مشــاركة
اإلنــاث فــي ســوق العمــل يحفــز االبتــكار واإلبــداع ال ســيما
وأن المــرأة قــد تمــد الســوق بأفــكار مبتكــرة وخيــارات
وتجــارب مختلفــة تظهــر عنــد إنتــاج منتجــات وتقديــم
خدمــات جديــدة فــي الشــركات المحليــة والوطنيــة(((.
كمــا تراعــي المملكــة اعتبــارات النــوع عنــد التخطيــط
للتنميــة فــى المجتمــع الســعودي فالــى جانــب وجــود
المــرأة كمســتفيد مــن خطــط التنميــة فــى كل القطاعــات
التنمويــة باعتبارهــا مواطــن ســعودي لــه كامــل األهليــة فــان
الدولــة وادراكًا منهــا للتركيــز علــى الــدور التنمــوي للمــرأة
باعتبارهــا نصــف المجتمــع فقــد افــردت لهــا فصــ ًا كامــا
فــى خطــط التنميــة الخمســية وآخرهــا خطــة التنميــة
الخمســية العاشــرة .2019-2015
ومــن خــال رؤيــة تحليليــة لهــذه االهــداف ســنجد أنهــا
تتواكــب مــع أهــداف التنميــة المســتدامة2030-2016
وتتقاطــع معهــا فــى العديــد مــن االهــداف بــل قــد تســبقها
نظــرًا الــى أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد وصلــت كمــا
يبيــن الجــدول الســابق الــى تنميــة بشــرية مرتفعــة جــدًا،
ومــن ثــم فهــى فى مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفع،ومن
ثــم فــإن القضيــة ليســت فــى القضــاء علــى الفقــر الــذي يمثــل
بعــض الجيــوب فــى بعــض المناطــق النائيــة أو العشــوائية،
والتــى توفــر لهــم الدولــة شــبكة أمــان اجتماعــي تتمثــل فــى
مســاعدات نقديــة مــن الضمــان االجتماعــي والتــى تجــاوزت
فــى الســنوات األخيــرة 30مليــار ريــال ســعودي تقــدم
إلــى جانــب مجموعــة برامــج مســاندة للمســتفيدين مــن
الضمــان االجتماعــي.
وفــى إطــار الحــرص علــى هــذا المســتوي يعمــل البرنامــج
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علــى إعــادة توزيــع المــوارد بيــن فئــات المجتمــع الســعودي
بمــا يحقــق العدالــة االجتماعيــة  ،كمــا تحقــق هــذه
االهــداف المنظــور البيئــي مــن خــال فــرض ضرائــب علــى
الســجاير والتبــغ وفــى نفــس الوقــت تعمــل علــى ترشــيد
االســتهالك للمــوارد الطبيعيــة مــن خــال رفــع الدعــم عــن
الفئــات الغنيــة.،
واتفاقــً مــع أهــداف التنميــة المســتدامة فقــد اســتهدف
برنامــج التحــول الوطنــي تطويــر التعليــم العالــي والعــام
ودعــم االقتصــاد المعرفــي حيــث المســتقبل لمجتمــع
المعرفــة وهــو مــا يســير عليــه المجتمــع الســعودى مــن
خــال اســتراتيجية التحــول الــى مجتمــع المعرفــة والــذي
يبــدأ باالهتمــام بالتعليــم كأســاس.
ويجــئ الهــدف األول لبرنامــج التحــول الوطنــي ليشــير إلــى
األهميــة التــى توليهــا المملكــة لنصــف المجتمــع وهــى
المــرأة الســعودية باعتبارهــا جــزء أساســي فــى تنميــة
المجتمــع الســعودي ،ومــن هنــا الدعــوة الــى تمكيــن المــرأة
الســعودية اقتصاديــً بعــد الخطــوات التــى بدأهــا المغفــور لــه
الملــك عبــداهلل بــن عبــد العزيــز لتمكيــن المــرأة سياســيًا
بتعييــن  30ســيدة فــى مجلــس الشــوري ،واســتكملها
الملــك ســلمان بالســماح للمــرأة الســعودية للمــرة األولــى
بالترشــح واالنتخــاب فــى المجالــس البلديــة فــى مطلــع
العــام الماضــي .2016
الخالصة:
بــدأت الجهــود التنمويــة فــى المملكــة مــن بدايــة الدولــة
الســعودية الثالثــة 1933م واســتمرت هــذه الجهــود باقــرار
مبــدأ التخطيــط كأســلوب علمــي تتخــذه المملكــة ســبي ًال
للتقــدم بدايــة مــن خطــة التنميــة الخمســية األولــى 1970
وحتــى الخطــة الخمســية العاشــرة ( .)2019-2015وقــد
حصــدت المملكــة نتيجــة هــذا الجهــد بوصولهــا الــى المرتبــة
 34علــى مقيــاس مؤشــرات التنميــة البشــرية الــذي يتضمــن
ثــاث مؤشــرات أساســية هــى( الدخــل والتعليــم والعمــر
المتوقــع عنــد الميــاد) مضاهيــة فــى ذلــك ومجــاورة للــدول
المتقدمــة ،الــى جانــب عضويــة المملكــة فــى مجموعــة
العشــرين (.)G20
وقــد حققــت المملكــة معظــم األهــداف التــى جــاءت فــى
األهــداف االنمائيــة لأللفيــة( )2015-2000بدرجــة متميــزة،
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ومــن ثــم وفــى ضــوء تنفيــذ برنامــج التحــول الوطنــى تســتعد
المملكــة لتحقــق بنفــس الدرجــة مــن التميــز أهــداف
التنميــة المســتدامة (.)2030-2016
وفــى الوقــت الحالــي تعمــل المملكــة علــى دمــج هــذه
األهــداف الســبع عشــر فــى خططهــا التنمويــة ،مــع
مالحظــة أنهــا موجــودة تقريبــا فــى كل أهــداف برنامــج
التحــول الوطنــى الــذي تتبنــاه المملكــة فــى الوقــت الراهــن.
وماذا بعد؟

المجتمــع الســعودي فــى هــذه المرحلــة يحتــاج
التركيــز علــى بعديــن أساســيين:
ٱ األول إشــباع االحتياجــات األساســية لغيــر القادريــن مــن
األفــراد واألســر.
ٱ الثانــي التركيــز علــى كال مــن التعليــم وبنــاء القــدرات
وتنميــة المهــارات المطلوبــة لســوق العمــل.
الفئات التى يجب أن تهتم بها الجمعيات الخيرية:
ٱ النساء.
ٱ أبناء األسر غير القادرة.
المراجع
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.2000
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علــى العالــم العربــي توظيــف المزيــد مــن النســاء ،مركــز
بروكنجــز ،الدوحــة.2016 ،
تقريــر التنميــة البشــرية :برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي،
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طلعــت الســروجي وآخرون:التنميــة االجتماعيــة أســس
وقضايــا ،حلــوان ،مركــز نشــر وتوزيــع الكتــاب الجامعــي،
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عبــد القــادر محمد:اتجاهــات حديثــة فــي التنميــة،
اإلســكندرية ،الــدار الجامعيــة.1999 ،
كمــال التابعي:التنميــة البشــرية المســتدامة المفهــوم
والمكونــات ،القاهــرة ،المركــز الدولــي للدراســات
المســتقبلية واإلســتراتيجية.2006 ،
محســن خليــل عمــر ،محمــد احمــد عقلــة ،جغرافيــة
المشــكالت االجتماعيــة،األردن ،دار الكنــدي للنشــر
والتوزيــع  ،ط1ـ
وفــاء يسري:الســكان والتنميــة البشــرية،الفيوم ،مكتبــة
زرقــاء اليمامــة ،ط .2007 ،1
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دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030
شركة إثراء المعرفة المحدودة نموذجًا

إعداد  /د .هند بنت عبداهلل ناصر الحقباني

مساعد مدير إدارة تخطيط الخدمات المساندة في وزارة التعليم
عضو مجلس إدارة شركة إثراء المعرفة المحدودة
القسم األول  :اإلطار العام للدراسة
مقدمة :

إن العمــل الخيــري ســمة مــن ســمات المجتمــع العربــي
واإلســامي  ،فقــد مارســه العــرب والمســلمون منــذ عقــود
بعيــدة  ،فــي صــور متعــددة  .وفــي عصرنــا الحالــي  ،ظهــرت
تنظيمــات لهــذا العمــل تتمثــل فــي الجمعيــات الخيريــة
والتطوعيــة التــي تســمى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،
وتنتمــي للقطــاع غيــر الربحــي .
وقــد احتلــت مؤسســات المجتمــع المدنــي حيــزا مهمــا مــن
الثــروة القوميــة فــي البلــدان المتقدمــة ؛ إذ أصبحــت تشــكل
رقمــا مهمــا فــي المعادلــة االقتصاديــة فــي الكثيــر مــن البلدان
الصناعيــة  ،وهــي شــريك للقطاعيــن (الحكومــي والخــاص)
فــي عمليــة التنميــة البشــرية ،بمــا تملكــه مــن جامعــات
ومراكــز بحثيــة ومستشــفيات ومؤسســات اســتثمارية .
ومــن هنــا جــاءت رؤيــة المملكــة  2030؛ لتحقيــق التنميــة
الوطنيــة بعيــدة األمــد  ،ووضحــت فيهــا االلتزامــات واألدوار
التــي ســيقوم بهــا كل قطــاع مــن القطاعــات فــي الدولــة
(عــام – خــاص – غيــر ربحــي ) لتحقيــق التنميــة  ،مــع التأكيــد
علــى أن يكــون القطــاع الثالــث شــريكا فاعــا و أكثــر
إيجابيــة  ،وأن تدعمــه فــي ذلــك كافــة القطاعــات انطالقــا
مــن مســؤوليتها االجتماعيــة ؛ لتتكامــل األدوار فــي تحقيــق
هــذه الرؤيــة الوطنيــة الطموحــة .
مشكلة الدراسة :
تزايــد دور مؤسســات المجتمــع المدنــي عبــر العالــم خــال
العقديــن األخيريــن  ،حيــث أكــدت حضورهــا ومشــاركتها

محليــً وإقليميــً ودوليــً  ،فــي مختلــف قضايــا التنميــة والعمــل
اإلنســاني  ،ممــا جعلهــا شــريكا اســتراتيجيا للقطــاع العــام
والخــاص فــي تحقيــق أهــداف التنميــة فــي المجتمعــات .
وقــد جعلــت رؤيــة المملكــة  2030مــن القطــاع غيــر الربحــي
شــريكا فاعــا فــي تحقيقهــا  ،وبالتالــي كان مســتهدفًا
رئيســا فــي خطــة التحــول الوطنــي 2020م  .وقــد نصــت
وثيقــة الرؤيــة  :أن مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي لدينــا ال
تتجــاوز ( )%٠.٣مــن الناتــج المحلــي .وتعــد هــذه المســاهمة
متواضعــ ًة إذا مــا قارنّاهــا بالمتوســط العالمــي الــذي يبلــغ
( .)%٦فــي الوقــت الراهــن ( وثيقــة الرؤيــة 2015 ،2030م) .
ومــن هنــا بــدأت جهــود الجهــات المختصــة لتفعيــل دور هــذا
القطــاع  ،فقــد أدرجــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
هــذا القطــاع ضمــن برامجهــا الرئيســة فــي خطــة التحــول
الوطنــي  ، 2020وأكــدت فــي منتــدى تطويــر القطــاع غيــر
الربحــي الــذي عقــد فــي الريــاض فــي الفتــرة  6-3ديســمبر
2016م :أنهــا ملتزمــة ببنــاء قطــاع غيــر ربحــي قــوي ومؤثــر
ومســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة ،وصــو ًال إلــى تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،)http://npdforum.org/( 2030تاريــخ
االســترجاع 2017/8/16م)  .و يعــول علــى مؤسســات
المجتمــع المدنــي فــي القطــاع غيــر الربحــي أن يكــون لهــا
الــدور اإليجابــي فــي مســاندة الجهــات المعنيــة  ،والتكامــل
مــع القطاعــات األخــرى لإلســهام فــي تحقيــق الرؤيــة
الوطنيــة و تأديــة مســؤوليتها االجتماعيــة .
وبنــاء علــى مــا ســبق تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي
التعــرف علــى الــدور المطلــوب مــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي لتســهم فــي تحقيــق الرؤيــة  ،وأهميــة الشــراكة
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بيــن مؤسســات الدولــة فــي كافــة القطاعــات  ،مــع تقديــم
نمــوذج إلحــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي ( شــركة
إثــراء المعرفــة المحــدودة ) التــي ســعت لالســتجابة
لتوجهــات الرؤيــة الوطنيــة.
أســئلة الدراســة  :تســعى الدراســة الحاليــة لإلجابــة
عــن األســئلة التاليــة :
مــا دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة 2030م؟
مــا أهميــة الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع لتحقيــق
رؤيــة المملكــة 2030م؟
مــا أهــم إســهامات شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة 2030م؟
أهــداف الدراســة  :تهــدف الدراســة الحاليــة تقديــم نمــوذج
إلحــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تســعى لتســهم
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة - 2030شــركة إثــراء المعرفــة
المحــدودة  -مــن خــال :
التعــرف علــى دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي
تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م.
التعــرف علــى أهميــة الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع
لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م.
التعــرف علــى أهــم إســهامات شــركة إثــراء المعرفــة
المحــدودة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030م.
أهميــة الدراســة  :تبــرز أهميــة الدراســة العلميــة والعمليــة
فيمــا يلــي :
تعــد الدراســة اســتجابة لتوجهــات رؤيــة المملكــة ،2030
فــي تفعيــل دور القطــاع غيــر الربحــي وتعزيــز دوره فــي
تنميــة المجتمــع  ،واســتجابة لتوجهاتهــا فــي أهميــة دعــم
الشــراكة بيــن قطاعــات المجتمــع الثالثــة (الحكومــي –
الخــاص – غيــر الربحــي) .
تعــد أول دراســة – علــى حــد علــم الباحثــة – تقــدم نموذجــا
لمؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي تســعى
لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة  ،وتبــرز الــدور المرتقــب مــن مثــل
هــذه المؤسســات .
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ستســتفيد -بــإذن اهلل -عــدد مــن الجهــات مــن نتائــج
الدراســة  ،وتوصياتهــا ســواء علــى مســتوى مؤسســات
المجتمــع المدنــي  ،أو الجهــات العليــا التــي تشــرف عليهــا .
ســتفتح الدراســة – بــإذن اهلل – المجــال أمــام الباحثيــن
إلجــراء المزيــد مــن الدراســات عــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي ،ودورهــا فــي دعــم مســيرة التنميــة وتحقيــق رؤيــة
المملكــة.2030
حدود الدراسة :
اقتصــرت هــذه الدراســة فــي حدودهــا الموضوعيــة
والمكانيــة والزمانيــة  :علــى دور مؤسســات المجتمــع
المدنــي متمثلــة فــي نمــوذج شــركة إثــراء المعرفــة
المحــدودة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 2030فــي العــام
1438 -1437هـــ.
منهجية الدراسة :
تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي الوثائقــي فــي هــذه الدراســة
 ،وذلــك لتحليــل وثيقــة رؤيــة المملكــة  ،2030والنشــرة
التفصيليــة لبرامــج تحقيــق الرؤيــة  ،إضافــة إلــى اســتخدام
هــذا المنهــج فــي تحليــل وثائــق شــركة إثــراء المعرفــة
المحــدودة للإلفــادة منهــا فــي هــذه الدراســة .
مصطلحات الدراسة :
مؤسســات المجتمــع المدنــي civil of Institutions
: society

هــي المؤسســات األهليــة كمــا ورد فــي نظــام الجمعيــات
األهليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  61وتاريــخ
1437/2/18هـــ والــذي ينــص علــى أنهــا تمثــل أي كيــان
مســتمر لمــدة معينــة ،أو غيــر معينــه  ،يؤسســه شــخص أو
أشــخاص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة أو منهمــا
معــا  ،غيــر هــادف للربــح أساســا  ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق
غــرض أو أكثــر مــن أغــراض النفــع العــام أو المخصــص ،
ويعتمــد علــى مــا يخصصــه المؤســس أو المؤسســون أو
مــن أمــوال الوقــف  ،أو هبــات أو وصايــا ( الئحــة نظــام
الجمعيــات والمؤسســات األهليــة 1437،هـــ)  .وقــد ُاعتمــد
فــي هــذه الدراســة مصطلــح مؤسســات المجتمــع المدنــي
كمســمى اعتمدتــه عــدد مــن الدراســات الســابقة نظــرا

لشــموليته  ،وكل مــا ورد فــي الدراســة بمســمى التطوعــي
أو غيــر الربحــي ينتمــي إليــه .
الشراكة المجتمعية(: )social community
تعرفهــا الباحثــة بأنهــا  :عمليــة تتضافــر فيهــا جهــود
القطاعــات الثالثــة ( الحكومــي والخــاص  ،المدنــي ) و
تتكامــل األدوار بينهــا فــي تنميــة المجتمــع و تحديــث
الخبــرات وتطويرهــا وفــي مواجهــة أي مشــكلة و ذلــك من
خــال التبــادل فــي اآلراء واألفــكار والخبــرات  ،و تكاملهــا
فــي المــوارد باإلمكانــات المتاحــة لــدى الشــركاء وتعويــض
لجوانــب القصــور بيــن هــؤالء الشــركاء .
 شركة إثراء المعرفة المحدودة :شــركة نســائية وقفيــة تأسســت عــام فــي مدينــة الريــاض
عــام 1434هـــ  ،تســعى لتنميــة المــرأة واألســرة علميــا
وثقافيــا .
القسم الثاني  /اإلطار النظري وأدبيات الدراسة
أو ًال  /مؤسسات المجتمع المدني :
 .1مفهوم مؤسسات المجتمع المدني:

لقــد اهتــم العلمــاء والباحثــون فــي العلــوم االجتماعيــة
لفتــرة طويلــة بوجــود اقتصاديــات الســوق (القطــاع
الخــاص) واقتصاديــات القطــاع العــام (الحكومــة)
وكرســوا بحوثهــم ودراســاتهم لدراســة فــي تحليــل
هذيــن القطاعيــن الضخميــن المهميــن  ،لكــن األنشــطة
التــي ال تدخــل تحــت هذيــن القطاعيــن لفتــت انتبــاه علمــاء
الدراســات االجتماعيــة منــذ أكثــر مــن خمســين عامــا ،
فــكان ظهــور االهتمــام بالقطــاع الثالــث ( الملحــم 2003،م،
ص )185الــذي تعــدد مســمياته ومــن تلــك المســميات (
القدومــي  ،2009،ص: )34
مؤسســات  /منظمــات المجتمــع المدنــي -مؤسســات
العمــل الخيــري .
مؤسسات القطاع الثالث  - .المؤسسات التطوعية .
مؤسسات العمل األهلي .
الجمعيات الخيرية .

المؤسسات /الهيئات األهلية .
– المنظمات  /الهيئات غير الحكومية .
المنظمات غير الربحية.
– المنظمات ذات النفع العام.
القطاع المستقل.
 جمعيات االقتصاد االجتماعي.ورغــم اختــاف منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تســمياتها
وأشــكالها  ،إال أنهــا تتقاســم مــع بعضهــا البعض مجموعة
مــن الخصائــص األساســية كمــا ذكــر ((2005,Elbayar
مثــل كونهــا منظمــات خاصــة  ،وغيــر ربحيــة  ،ومســتقلة ،
وتطوعيــة  ،بحيــث يملــك األفــراد الحريــة باالنضمــام إليهــا
أو دعمهــا ( مــاوي 2008،م ،ص.)259
وتعــرف مؤسســات المجتمــع المدنــي ( علــى اختــاف
مســمياتها) بأنهــا  :مجموعــة مــن األفــراد أو المؤسســات
الذيــن يتفقــون فيمــا بينهــم علــى القيــام بخدمــات مختلفــة،
بهــدف مســاعدة المجتمــع والعمــل علــى رقيــه وتقدمــه ،
دون االلتفــات إلــى العائــد المــادي أو الربــح مــن وراء تقديــم
هــذه المســاعدة أو الخدمــة ( شــحاتة ، 2013 ،ص.)11
ويعرفهــا بيتــر ويلتــس(  : )Willelts Peterبأنهــا منظمــات
أو مؤسســات تتميــز باآلتــي  ( :النعناعــي 2010 ،م  ،ص)1099
تعتمد على اهتمامات أفرادها أو أعضائها .
ليس لها مرتبة أو وظيفة حكومية .
ال تؤســس بواســطة الحكومــة و ال عالقــة للحكومــة
بوضــع جــدول أعمالهــا وال تنفيــذه .
مــن أهدافهــا  :تنميــة المــوارد اإلنســانية  ،تحســين التعليــم،
تنظيــم المجتمــع وخدمــة قضايــاه .
وتتميــز مؤسســات المجتمــع المدنــي ( المنظمــات غيــر
الربحيــة )عــن غيرهــا برســالتها والغــرض مــن إنشــائها،
فالمنظمــات الخاصــة كان الغــرض مــن إنشــائها هــو
تحقيــق الربــح  ،والحكوميــة وجــدت للدفــاع عــن البــاد
وحمايــة مكتســباتها ،ولتحقيــق األمــن والعدالــة بيــن أفــراد
المجتمــع والعمــل علــى تحقيــق الرفاهيــة العامــة للمجتمــع

399

بتحقيــق النمــو االقتصــادي والقضــاء علــى البطالــة  ،فــي
حيــن أن المنظمــات غيــر الربحيــة وجــدت لتقديــم بعــض
الخدمــات ودعــم بعــض التوجهــات فــي مجــاالت متعــددة
:اقتصاديــة واجتماعيــة مثــل  :تقديــم الرعايــة الصحيــة  ،أو
خدمــات تعليميــة وتربويــة وثقافيــة واجتماعيــة  ،وفــي حــال
حــل أو إنهــاء المنظمــة يجــب أال يذهــب أي شــيء منهــا إلــى
أفــراد أو منظمــات خاصــة .
وفــي دراســة بحثيــة لمعهــد دراســة السياســات العامــة
بجامعــة جــون هوبكنــز األمريكيــة Hopkins Jons
وضعــت مجموعــة مــن المعاييــر التــي تــم اختبارهــا
فــي عــدة دول مــن العالــم لتحديــد مفهــوم مؤسســات
المجتمــع المدنــي أي المنظمــات غيــر الربحيــة وخرجــت
هــذه الدراســة بعــدة معاييــر وصفــات يجــب أن تتوفــر فيهــا
وتتمثــل بمــا يأتــي ( قنديــل  ،وبــن نفيســة 1994،م):
ٱ أن يتوفــر للمنظمــة شــكل رســمي لــه ســمة الــدوام إلــى
حدمــا  ،وبالتالــي فهــو يســتبعد التجمعــات المؤقتــة وغيــر
المؤسســية .
ٱ أن تكــون المنظمــة غيــر هادفــة إلــى الربــح  ،ومــن هنــا
تســتبعد أي منظمــة تــوزع أرباحهــا علــى مؤسســيها أو
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ألن الربــح وفقــا لهــذا المعيــار
ينبغــي أن يتجــه  -فــي حالــة حدوثــه – إلــى تطويــر فاعليــة
المنظمــة نفســها .
ٱ أن تكــون المنظمــة غيــر حكوميــة  ،أو غيــر مرتبطــة
هيكليــا بالحكومــة  ،لكنهــا يمكــن أن تحصــل علــى دعــم
أو مســاندة مــن الحكومــة ( ماليــة أو فنيــة )
ٱ أن تنبــع اإلدارة الذاتيــة مــن داخلهــا  ،وبالتالي فإن التعريف
يســتبعد مــن مجالــه أي منظمــة تــدار مــن الحكومــة أو مــن
أيــة قــوى خارجيــة عنهــا .
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ٱ القــدرة علــى التحــرك بحريــة نســبية حيــث إنهــا متحــررة
نســبيا مــن المحــددات الرســمية .
ٱ كونهــا تعكــس حاجــة تنمويــة اجتماعيــة  ،وعــادة مــا
تنشــأ داخــل المجتمعــات المحليــة  ،وبذلــك تكــون الــرد
الطبيعــي أو العفــوي لحاجــات تنمويــة اجتماعيــة لفئــة
معينــة  ،أو مجموعــة أو شــريحة مــن الســكان ،أو منطقــة
جغرافيــة  ،أو قضيــة اجتماعيــة .
ٱ وتكمــن أهميــة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي
أن العمــل الخيــري الــذي هــو أســاس عملهــا ،لــه غايــات
وأهــداف كبــرى إلــى جانــب أنــه يحقــق الخيــر والنمــاء
لألفــراد والمجتمعــات ومــن تلــك األهــداف( شــحاتة 2013،م
،ص ص)21-20
ٱ المســاهمة فــي تأســيس النهضــة والتنميــة االجتماعيــة
الشــاملة التــي تســتلهم مقوماتهــا مــن األصــول الراســخة
فــي الديــن ،والخلــق القويــم ،والقيــم اإلنســانية الســامية،
وإحيــاء مبــادئ التكافــل والتراحــم والتعــاون.
ٱ العمــل علــى تحقيــق التنميــة االجتماعيــة بجهــد
مشــترك؛ بوصفهــا ثمــرة عمــل تضامنــي بيــن المواطــن
والمجتمــع .
والدولــة
ٱ تحقيــق المشــاركة الشــعبية التــي تعــد ركيــزة مــن
ركائــز الرعايــة والتنميــة االجتماعيــة.
إشــاعة التراحــم والمحبــة بيــن كافــة فئــات وأفــراد
ا لمجتمــع .
ٱ حــل مشــكلة الفقــر بشــكل جــذري عــن طريــق إنشــاء
المشــروعات الخيريــة والمهنيــة والتعليميــة.
ٱ المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع بالتركيــز علــى
المشــروعات المؤثــرة  ،ســواء اجتماعيــة أو تعليميــة أو
ثقافيــة أو صحيــة.

ٱ توفــر قــدر مــن المشــاركة التطوعيــة  ،ســواء فــي إدارة
المنظمــة أو فــي أنشــطتها  ،والتطــوع قــد يرتبــط بنشــاط
معيــن  ،أو قــد يرتبــط بمجلــس اإلدارة  ،أو االثنيــن معــا .

ٱ تنــوع المشــروعات التــي تخــدم العمــل الخيــري للوصــول
إلــى أكبــر عــدد مــن المســتفيدين والمتبرعيــن.

 .2أهميــة مؤسســات المجتمــع المدنــي :أخــذت دول
العالــم تهتــم بمؤسســات المجتمــع المدنــي ألســباب منهــا
(النســور 2011،م ،ص: )105

ٱ تنشــيط الحركــة االجتماعيــة الذاتيــة بمضاعفــة
المؤسســات الخيريــة واالجتماعيــة والتطوعيــة ورفــع
كفاءتهــا.

ٱ درء المخاطر االجتماعية واألخالقية المترتبة عليه.
ٱ دعــم ومســاندة الفئــات الخاصــة فــي المجتمــع مــن
المســنين والمعاقيــن واأليتــام وغيرهــم .
إن أهميــة منظمــات المجتمــع المدنــي بالنســبة ألي مجتمــع
ليــس فــي إنشــائها للعديــد مــن المنظمــات والمؤسســات
ومــا تقدمــه مــن خدمــات للمجتمــع واإلنســانية بشــكل
عــام  ،بــل أيضــا دورهــا كموظــف رئيــس للعديــد مــن
أبنــاء المجتمــع  ،مــن المهنييــن والمتخصصيــن وغيرهــم،
هــذا باإلضافــة إلــى اجتذابهــا العــدد الكبيــر مــن األفــراد
المتطوعيــن الذيــن يتبرعــون بمالهــم ويتطوعــون
بجهدهــم وخبرتهــم ووقتهــم للعمــل فــي هــذه المنظمات،
باإلضافــة إلــى مــا تحصــل عليــه مــن تبرعــات ماليــة وعينيــة
ســواء مــن الشــركات الخاصــة أو الحكومــة لدعــم
أنشــطتها وبرامجهــا المختلفــة  ،ممــا يؤكــد دورهــا الفاعــل
فــي مجمــل النشــاط االقتصــادي وبالتالــي فــإن لمؤسســات
المجتمــع المدنــي تأثيــر فعــال علــى تاريــخ وتطــور األمــم
وعلــى رســم وتشــكيل قيمهــا االجتماعيــة والثقافيــة
بمــا تقدمــه مــن خدمــات وبرامــج ونشــاطات مهمــة مــن
أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة سياســيا واقتصاديــا
واجتماعيــا للمجتمــع (الملحــم ،2003،ص)192
ثانيًا  /الشراكة المجتمعية (:)social community
 .1مفهوم الشراكة المجتمعية :

يتســم مفهــوم الشــراكة المجتمعيــة بقــدر كبيــر مــن
االتســاع ذلــك ألنــه يشــير ألي اتفــاق بيــن طرفيــن فــي شــتى
مجــاالت الحيــاة وعلــى كافــة األصعــدة والمســتويات  ،وهــي
فكــرة بــرزت فــي الربــع األخيــر مــن القــرن العشــرين بقصــد
ربــط المجتمــع والمنظمــات بشــكل تطوعــي وبمصالــح
مشــتركة وبصــورة عالقيــة تســعى لتعييــن أهــداف عبــر
دمــج المــوارد والقــدرات ،فيعرفهــا ويلــز )(Wells,1997
بأنهــا عمليــة يتــم بمقتضاهــا دمــج قــدرات المجتمــع
المحلــي لتحقيــق تبــادل للمصالــح بيــن أطــراف الشــراكة
( ،)p530 ,1997,Wellsويعرفهــا كال مــن بربــرا ديــور ،
تومــاس جــودن بأنهــا العالقــة التــي تنتــج عــن أوجــه التعــاون
المشــترك بيــن منظمــات المجتمــع المختلفــة فــي أحــد
مجــاالت التنميــة والتــي تقــوم علــى أســاس مشــترك فــي

الرؤيــة والقيــم واألهــداف والمخاطــر والمنافــع والمراقبــة
والتعليــم والتــي تتطــور مــع مــرور الوقــت ( Barbare Durr

& . ) p27,2001,Gwen Thomas

ويعــرف (محــروس  )2005،الشــراكة المجتمعيــة بأنهــا:
اندمــاج أنشــطة مــا وتكاملهــا مــن أجــل إيجــاد عالقــات
تعاونيــة فعالــة تحقــق الشــراكة الكاملــة ،التــي تســتنفر
جهــود كافــة التنظيمــات االجتماعيــة والمهنيــة فــي
مجتمــع األمــة فــي دعــم قضايــاه المطروحــة (محــروس،
2005م ،ص. )190
 .2استراتيجيات بناء شراكات مجتمعية فعالة :
يمكــن بلــورة مالمــح واســتراتيجيات الشــراكات
المجتمعيــة الفعالــة فــي المهــام التاليــة:
(Dotterweich,2006,p53) :

أ .وضــوح الرؤيــة :بحيــث يتــم تحديــد مــا هــو متوقــع مــن
شــراكات مجتمعيــة  ،ومــا ســوف تحققــه مــن نتائــج،
وكذلــك تحديــد االحتياجــات  ،ومــا يســتلزم تغييــره أو
تحســينه مــن خدمــات بيــن المؤسســات الداخلــة فــي
الشــراكة  ،وتحديــد األســاليب التــي ســوف يتــم بهــا
معالجــة تلــك االحتياجــات .
ب .وضــع هيــكل الشــراكة (القيــادة – العضويــة):
بحيــث يتــم وضــع هيــكل تنظيمــي للشــراكة بــدء مــن
القيــادة ومــرورا بالعضويــة واللجــان  ،مــع وضــوح مهــام
ومســؤوليات وأدوار كل األطــراف الداخلــة فــي هيــكل
الشــراكة
ج .تطويــر نظــام العمل :وهــذا يتطلب العمل كشــركاء
مــن خــال تقاســم المــوارد والخبــرات وتبــادل المعلومــات
إذ أن تحقيــق األهــداف ال يتــم مــن خــال طــرف واحــد فثمــة
عوامــل تؤثــر فــي شــكل هــذا التعــاون كالوقــت والثقــة
اللــذان يســهمان فــي حــل النزاعــات و أيضــا وضــوح عمليــات
صنــع القــرار  ،و المشــاركة فيهــا و تحديــد وســائل االتصــال
الفعالــة بيــن الشــركاء مــن خــال إعالنــات أو اســتخدام
الشــبكة العنكبوتيــة .
د .اســتمرارية الشــراكة  :أن الشــراكات الفعالــة ال
يقتصــر نجاحهــا علــى مــا اتفــق علــى تحققــه مــن أهــداف
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بــل إن اســتمرارية التعــاون ســواء مــن خــال االســتمرارية
فــي نفــس البرنامــج لتحقيــق أهــداف بعيــدة المــدى أو مــن
خــال عقــد شــراكات فــي برامــج أو مشــروعات جديــدة .
 .3متطلبات الشراكة المجتمعية :
لضمــان نجــاح الشــراكة المجتمعيــة يلــزم توفــر عــدد مــن
المتطلبــات مــن أهمهــا ( رزق 2009،م ،ص:)102
ٱ بنــاء اســتراتيجية ووضــع الخطــط الشــاملة والمرحليــة
واإلجرائيــة .
ٱ تأســيس الشــراكة علــى فلســفة قائمــة علــى القيــم و
المعرفــة والمهــارة .
ٱ توفيــر الدعــم والتأييــد  ،واســتثمار الوقــت والجهــد،
وإصــدار األنظمــة واللوائــح التنظيميــة للشــراكة ،مــع توضيح
مفهــوم الشــراكة ،ووضــع هيكلتهــا ،وكذلــك العمــل علــى
إشــهار مؤسســات الشــراكة ووضــع لوائحهــا التنفيذيــة ،
وتوفيــر التجهيــزات واألجهــزة ،وتحديــد االختصاصــات
ونظــام اإلشــراف والتقويــم والمتابعــة.
ٱ تقديــم االستشــارات القانونيــة والفنيــة والتأهيــل
والتدريــب والتوعيــة والتثقيــف.
ٱ التحفيــز والتشــجيع علــى المشــاركة الفعالــة  ،وتقديــم
مختلــف التســهيالت لتحقيــق الشــراكة الحقيقيــة مثــل :
التفويــض والتمويــل .
وتضيف الباحثة المتطلبات التالية :
توفــر ثقافــة لمجتمــع داعــم للشــراكة يقــوم على تشــجيع
القيــادة ومشــاركة المواطنيــن ومؤسســات المجتمــع فــي
أنشــطة الشــراكة ذات االهتمــام التنمــوي بعيــد المــدى .
فعــال يعمــل علــى دمــج االهتمامــات الفرديــة
توفــر تنظيــم ّ
مــع االهتمامــات العامــة للمجتمــع مــع اهتمامــات قطاعــات
المجتمــع الثالثــة ( الحكومــي  ،الخــاص  ،المدنــي).
توفــر شــبكة اتصــاالت بيــن األفــراد و الجماعــات
والمؤسســات المعنيــة بالشــراكة تشــجع تدعــم
تواصلهــم لتأســيس الشــراكات المجتمعيــة وتطويرهــا .
ثالثــً  /مؤسســات المجتمــع المدنــي( القطــاع غيــر

402

الربحــي) فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
2030م:
كان نص رؤية المملكة العربية السعودية : 2030
الســعودية ...العمــق العربــي واإلســامي ...قــوة اســتثمارية
رائــدة ...ومحــور ربــط القــارات الثــاث ،
وقــد أولــت رؤيــة المملكــة  2030مؤسســات المجتمــع
المدنــي  ،وهــو مــا تــم النــص عليــه فــي هــذه الرؤيــة بالقطــاع
غيــر الربحــي والخيــري عنايــة كبيــرة ؛ لمــا لــه مــن دور فــي
تحقيــق الرؤيــة واإلســهام فــي التنميــة  ،وفيمــا يلــي مــا
نصــت عليــه الرؤيــة بهــذا الشــأن ( وثيقــة الرؤيــة )2015 ،2030
 ، http://vision2030.gov.sa/arتاريــخ االســترجاع /20
2017/8م :
في محور وطن طموح ...مواطنه مسؤولة :
الوطــن الــذي ننشــده ال يكتمــل إال بتكامــل أدوارنــا ،فلدينــا
جميعــً أدوار نؤديهــا ســواء كنــا عامليــن فــي القطــاع
الحكومــي أو الخــاص أو غيــر الربحــي .وهنــاك مســؤوليات
عديــدة تجــاه وطننــا ومجتمعنــا وأســرنا وتجــاه أنفســنا
كذلــك .فــي الوطــن الــذي ننشــده ،ســنعمل باســتمرار مــن
أجــل تحقيــق آمالنــا وتطلعاتنــا ،وسنســعى إلــى تحقيــق
بتحمــل كل
المنجــزات والمكتســبات التــي لــن تأتــي إال
ّ
منــا مســؤولياته مــن مواطنيــن وقطــاع أعمــال وقطــاع غيــر
ربحــي .
نتحمــل المســؤولية فــي حياتنــا :لقــد واجهنــا الكثير من
التحديــات ،وحققنــا الكثيــر -بفضــل اهلل -ثــم بتكاتفنــا،
وســاهمنا فــي بنــاء وطننــا وك ّنــا وال نــزال مثــا ًال رائعــً فــي
تحمــل المســؤولية .وحيــث إن تحديــات ومتغيــرات اليــوم
ّ
تتطلــب أدوارا جديــدة ،فــإن ثقتنــا كبيــرة فــي إمكاناتنــا
وإدراكنــا للمســؤوليات الملقــاة علــى عواتقنــا جميعــً
وقدرتنــا علــى تحقيــق إنجــازات مم ّيــزة لوطننــا ولمجتمعنــا
وألســرنا وألنفســنا.
كل منــا مســؤول عــن بنــاء مســتقبله ،حيــث يبنــي كل منــا
فــي مجتمعــه،
ذاتــه وقدراتــه ليكــون مســتق ًال وفاع ـ ًا
ويخطــط لمســتقبله المالــي والعملــي .وعلــى كل منــا
كذلــك مســؤولية تجــاه أســرته .كمــا أن علــى كل منــا

مســؤولياته التــي تحــض عليهــا مبادئنــا اإلســامية وقيمنــا
العربيــة وتقاليدنــا الوطنيــة فــي مســاعدة المحتــاج ومعاونــة
الجــار وإكــرام الضيــف واحتــرام الزائريــن وتقديــر الوافديــن
واحتــرام حقــوق اإلنســان .وفــي العمــل ال بــد لنــا مــن بــذل
الجهــد واالنضبــاط واكتســاب المهــارات واالســتفادة
منهــا والســعي لتحقيــق الطموحــات .ولكــي يتمكــن كل
مواطــن مــن أداء مســؤولياته ،ســنعمل علــى توفيــر البيئــة
المالئمــة لــه فــي شـ ّتى المجــاالت بمــا فــي ذلــك توفيــر أدوات
التخطيــط المالــي مــن قــروض عقاريــة ومحافــظ ادخــار
وخيــارات تقاعديــة .كمــا ســنعمل علــى تهيئــة اإلطــار
التشــريعي لتمكيــن القطــاع غيــر الربحــي والخيــري .
نتحمــل المســؤولية فــي أعمالنــا :نريــد بنــاء قطــاع
أعمــال ال يكتفــي بالوصــول إلــى األربــاح الماليــة فحســب،
بــل يســهم فــي النهــوض بمجتمعــه ووطنــه ويقــوم
بمســؤوليته االجتماعيــة ،ويســهم فــي تحقيــق اســتدامة
االقتصــاد الوطنــي ،كمــا يســهم فــي إيجــاد فــرص عمــل
مناســبة ومحفــزة ألبنائنــا ،ليتمكنــوا مــن بنــاء مســتقبلهم
المهنــي .وســنعمل علــى دعــم قطــاع األعمــال القائــم
بمســؤوليته تجــاه الوطــن والشــركات التــي تســاهم فــي
التصــدي للتحد ّيــات الوطنيــة .

نتحمــل المســؤولية فــي مجتمعنــا :إن لنــا دورًا مؤثــرًا
وإســهاما كبيــرًا فــي العمــل الخيــري محليــً وإقليميــً
وعالميــً .وفــي ذلــك أكبــر دليــل علــى أن قيــم العطــاء
والتراحــم والتعــاون والتعاطــف راســخة الجــذور فينــا ،غيــر
أن هــذه المجهــودات تحتــاج إلــى تطويــر إطارها المؤسســي
والتركيــز علــى تعظيــم النتائــج ومضاعفــة األثــر.
لدينــا اليــوم أقــل مــن ( )١٠٠٠مؤسســة وجمعيــة غيــر
ربحيــة ،ولتوســيع نطــاق أثــر هــذا القطــاع ،ســنواصل تطويــر
األنظمــة واللوائــح الالزمــة لتمكينهــا ،وســنوجه الدعــم
الحكومــي إلــى البرامــج ذات األثــر االجتماعــي ،وســنعمل
علــى تدريــب العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي ،وتشــجيع
المتطوعيــن فيــه ،وســنواصل تشــجيع األوقــاف لتمكيــن
هــذا القطــاع مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل مســتدامة،
ونراجــع األنظمــة واللوائــح المتعلقــة بذلــك .كمــا ســنعمل
علــى تســهيل تأســيس منظمــات غيــر ربحيــة للميســورين

والشــركات الرائــدة لتفعيــل دورهــا فــي المســؤولية
االجتماعيــة وتوســيع نطــاق عمــل القطــاع غيــر الربحــي،
وســيتم تمكيــن المؤسســات والجمعيــات غيــر الربحيــة
مــن اســتقطاب أفضــل الكفــاءات القــادرة علــى نقــل
المعرفــة وتطبيــق أفضــل الممارســات اإلداريــة .وســنعمل
علــى أن يكــون للقطــاع غيــر الربحــي فاعليــة أكبــر فــي
قطاعــات الصحــة والتعليــم واإلســكان واألبحــاث والبرامج
االجتماعيــة والفعاليــات الثقافيــة .
مــن التزاماتنــا :تعظيــم األثــر االجتماعــي للقطــاع غيــر
الربحــي.
ال تتجــاوز مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي لدينــا ( )%٠.٣مــن
ً
متواضعــة إذا مــا
الناتــج المحلــي .وتعــد هــذه المســاهمة
قارنّاهــا بالمتوســط العالمــي الــذي يبلــغ ( .)%٦فــي الوقــت
الراهــن ،تبلــغ نســبة المشــروعات الخيريــة التــي لهــا أثــر
اجتماعــي أو التــي تتــواءم مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة
طويلــة األمــد ( )%٧فقــط ،وســنرفع هــذه النســبة لتصــل إلــى
أكثــر مــن ( )%33بــإذن اهلل بحلــول عــام (1442ه – 2020م) ،
وســوف يســهم نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة
ونظــام الهيئــة العامــة لألوقــاف (الذيــن تــم إقرارهمــا
مؤخــرًا) فــي تمكيــن القطــاع غيــر الربحــي مــن التحــ ّول
نحــو المؤسســية ،وســنعمل علــى تعزيــز ذلــك بدعــم
المشــروعات والبرامــج ذات األثــر االجتماعــي ،وسنســهل
تأســيس منظمــات غيــر ربحيــة لألســر وأصحــاب الثــروة
بمــا يســهم فــي نمــو القطــاع غيــر الربحــي بشــكل ســريع،
كمــا ســنعمل علــى تهيئــة البيئــة التقنيــة المســاندة،
ونواصــل العمــل علــى تعزيــز التعــاون بيــن مؤسســات
القطــاع غيــر الربحــي واألجهــزة الحكوميــة .وفــي مجــال
بنــاء القــدرات ،ســنحفّ ز القطــاع غيــر الربحــي علــى تطبيــق
معاييــر الحوكمــة الرشــيدة  ،ونســهل عمليــة اســتقطاب
الكفــاءات وتدريبهــا ،ونعمــل كذلــك علــى غــرس ثقافــة
التطــوع لــدى أفــراد المجتمــع .
من أهدافنا بحلول ٢٠٣٠م
ٱ رفــع مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن أقــل  %1إلــى . %5
ٱ الوصــول إلــى ( )1مليــون متطــوع فــي القطــاع غيــر الربحــي
سنويا مقابل(  )11ألف اآلن .
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رابعًا  /شركة إثراء المعرفة المحدودة :
تأسســت إثــراء المعرفــة كمنظمــة غيــر ربحيــة عــام
1434هـــ فــي مدينــة الريــاض  ،ومــرت فــي ذلــك بمراحــل
مــن حيــث األســاس القانونــي حتــى تــم فــي عــام 1437هـــ
اعتمــاد تســميتها شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة حيــث
صــدر النظــام بالمرســوم الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ
1437/1/28هـــ  ،والــذي يســمح بإنشــاء وتكويــن شــركة
الشــخص الواحــد– طبيعيــا أو معنويــا – ويكــون لهــذه
الشــركة ذمــة ماليــة مســتقلة عــن الذمــة الماليــة للشــريك
 ،ممــا يســمح بــأن يكــون مالــك الشــركة هــو الوقــف .وتعــد
شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة أول شــركة وقفيــة
نســائية علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية.
رؤيتها  :منارة للعمل الوقفي النسائي.

رســالتها  :شــركة نســائية وقفيــة ،تســعى لتنميــة المــرأة
واألســرة ،مــن خــال بنــاء نمــوذج مؤسســي مســتدام
باســتخدام الممارســات وفــق منهجيــة علميــة ،ومبــادرات
نوعيــة ،وبتميــز رقمــي  ،وشــراكات فاعلــة ،فــي بيئــة
إبداعيــة جاذبــة وفريــق مؤهــل.
األهداف االستراتيجية :
ٱ تقديــم برامــج نوعيــة وفــق معاييــر علميــة تســهم فــي
تلبيــة تطلعــات المســتفيدين.
ٱ تجويــد األداء اإلداري والمعلوماتــي وتحقيــق التميــز
ا لمؤ سســي .
ٱ بنــاء شــركات فاعلــة مــع الجهــات المانحــة والتعليميــة
والمناظــرة.
ٱ تحقيــق رضــا المســتفيدين وتلبيــة احتياجاتهــم
و تطلعا تهــم .
ٱ تنويــع مصــادر التمويــل وترشــيد التكاليــف وتحقيــق
االســتدامة الماليــة.
القيــم :اإلخــاص ،الصــدق ،األمانــة ،اإلتقــان ،االلتــزام،
االبتــكار ،العمــل بــروح الفــریق.
وتركــز شــركة إثــراء المعرفــة فــي المرحلــة الحاليــة علــى
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نمذجــة العمــل ســواء على صعيــد  :التنظيمــات القانونية ،أو
الحوكمــة واإلدارة  ،أو البرامــج ؛ بغــرض نقــل الخبــرة حيــث
أن مــن أهدافهــا االســتراتيجية تحقيــق التميــز المؤسســي ؛
لتكــون بيــت خبــرة للمنظمــات غيــر الربحيــة النســائية .
ومــن أهــم مشــاريعها ومبادراتهــا فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة 2030م
البرامج المتخصصة :برنامج منار – برنامج أصالة .

الملتقيات المتخصصة :برنامج طبيبات – برنامج إرث.

الملتقيات الجماهيرية :ملتقى مبتعثة ,

البرامــج الموســمية :برنامــج جامعــة إثــراء الصيفيــة –
برنامــج الذكــر الميســر .
المســابقات  :مســابقة قارئــة  .وفــي القســم الثالــث مــن
هــذه الدراســة  ،ســيتم عــرض تفاصيــل عــدد مــن هــذه
البرامــج  ،وكيــف ارتبطــت بأهــداف الرؤيــة 2030م .
القسم الثالث  :نتائج الدراسة
تــم التوصــل إلــى النتائــج التاليــة فــي ضــوء اإلجابــة عن أســئلة
الدراســة التالية :
الســؤال األول  :مــا دور مؤسســات المجتمــع المدنــي
فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بما يلي :
أو ًال -مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة فــي مجــال
القطــاع الثالــث مــن قطاعــات المجتمــع المتمثــل فــي
القطــاع غيــر الربحــي وهــو مــا يعبــر عنــه بمؤسســات
المجتمــع المدنــي  ،ورصــد أبــرز األدوار لهــذه المؤسســات
التــي قامــت بهــا لإلســهام فــي تنميــة المجتمعــات ســواء
علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي  ،وقــد
أظهــرت النتائــج مــا يلــي :
أن مؤسســات المجتمــع المدنــي لهــا دور فــي اســتثمار
المــوارد البشــرية  ،بحيــث تســهم فــي التنميــة  ،مــن خــال
ترســيخ مفهــوم العمــل التطوعــي  ،وحــث جميــع الفئــات
والشــرائح االجتماعيــة علــى العطــاء واإلبــداع  ،وتوفيــر
المنــاخ المالئــم لهــا ؛ولذلــك فإنــه فــي عــدد مــن الــدول

المتقدمــة تــم اســتحداث قســم فــي أغلــب المنظمــات
يســعى إلــى جــذب الكفــاءات ؛ لتســاهم بأوقــات محــددة
بشــكل تطوعــي واالســتفادة مــن خبراتهــم خــال أوقــات
فراغهــم .
ً
وارتباطــا
وتؤكــد الدراســات وجــود عالقــة طرديــة موجبــة
ً
وثيقــا بيــن حجــم العمــل التطوعــي داخــل اقتصــاد مــا وبيــن
حجــم الدخــل القومــي فــي ذلــك االقتصــاد ،حيــث تشــير
إحــدى الدراســات ( مفلــح 2007،م) إلــى أن معــدل ســاعات
التطــوع المبــذول فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة يــوازي
عمــل تســعة مالييــن موظــف ،ويقــدر مجمــوع الوقــت الــذي
يتــم التطــوع بــه فــي إحــدى الســنوات مــا قيمتــه ( )176مليــار
دوالر.
أن مؤسســات المجتمــع المدنــي لهــا دور فــي الناتــج
االقتصــادي القومــي  ،بمــا تقدمــه مــن خدمــات فــي شــتى
المجــاالت التنمويــة ؛ ولذلــك فــإن الــدول كمــا ذكــر
(المــاوي 2008،م) ترغــب بوجــود مثــل هــذه المؤسســات
لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة تؤثــر إيجاب ًيــا فــي حيــاة الفــرد
واألســرة والمجتمــع ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة أو
االجتماعيــة أو الصحيــة أو الثقافيــة  ،الســيما أن هــذه
المؤسســات ال تهــدف إلــى الربــح ،وتتــراوح مجــاالت
عمــل هــذه المؤسســات بيــن حقــوق اإلنســان ،والمــرأة،
والعدالــة ،والتنميــة ،واألعمــال الخيريــة ،واإلغاثــة ،وتقديــم
المســاعدة للمرضــى والمعوقيــن ،وتطويــر أنظمــة التعليــم،
وتقديــم العــون للمتعطليــن عــن العمــل عــن طريــق
تأهيلهــم وتدريبهــم ومــن ثــم إيجــاد فــرص عمــل لهــم .
ثانيــً  -تحليــل وثيقــة رؤية المملكــة 2030م ؛ لرصد الجوانب
المطلــوب مــن القطــاع غيــر الربحــي اإلســهام فيهــا
لتحقيــق الرؤيــة  ،وأظهــرت النتائــج أن علــى المؤسســات
فــي هــذا القطــاع مــا يلــي :
وضــع خطــط المؤسســة فــي ضــوء رؤيــة  ، 2030و إدمــاج
مســتهدفاتها ضمــن أهــداف المؤسســة .
طويــر إطارهــا المؤسســي والتركيــز علــى تعظيــم النتائــج
ومضاعفــة األثــر.
تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

التحــول نحــو المؤسســية  ،ومســايرة االتجاهــات اإلداريــة
الحديثــة بمــا يوافــق طبيعــة المؤسســة .
اســتقطاب أفضــل الكفــاءات القــادرة علــى نقــل المعرفــة
وتطبيــق أفضــل الممارســات اإلداريــة.
تدريــب العامليــن ،وتزويدهــم بالمعــارف و المهــارات
المالئمــة لهــذا العصــر  ،وتحديــث هــذه المعــارف والمهــارات
وفقــا للمســتجدات.
تفعيــل دورهــا فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم واإلســكان
واألبحــاث والبرامــج االجتماعيــــــــــة والفعاليــات الثقافيــة.
العمل على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.
استقطاب المتطوعين  ،وتأهيلهم وتشجيعهم .
تطويــر البنيــة التقنيــة ،واعتمــاد البرامــج التــي تزيــد مــن
كفــاءة المؤسســة.
تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي والخاص.
المشــاركة فــي رفــع مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي
إجمالــي الناتــج المحلــي مــن أقــل  %1إلــى . %5
المشــاركة فــي الســعي للوصــول إلــى ( )1مليــون متطــوع فــي
القطــاع غيــر الربحــي ســنويا .
الســؤال الثانــي  :مــا أهميــة الشــراكة بيــن مؤسســات
المجتمــع لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بتحليــل وثيقــة
رؤيــة 2030م  ، (http://vision2030.gov.sa/arتاريــخ
االســترجاع 2017/8/18م) ،والوثيقــة التفصيليــة لبرامــج
الرؤيــة ، http://vision2030.gov.sa/ar/node/293
تاريــخ االســترجاع 2017 /8/18م) وأظهــرت النتائــج مــا
يلــي
أو ًال -أن فــي محــور وطــن طمــوح  ..مواطنــة مســؤولة،
كان مــن االلتزامــات مــا يأتــي :
نواصــل العمــل علــى تعزيــز التعــاون بيــن مؤسســات
القطــاع غيــر الربحــي واألجهــزة الحكوميــة  ،فالشــراكة
المجتمعيــة لهــا أهميتهــا كمــا أشــار )(Bob,2008
انطالقــا مــن كونهــا إحــدى المحــاور الرئيســة التــي تغــذي

405

النمــو والتنميــة االقتصاديــة والمجتمعيــة ألي مجتمــع ،
فــأي مهــام أو أعمــال تنمويــة لــن يكــون مردودهــا فعــاال
وال مستحســنا إذا قــام علــى العمــل الفــردي الــذي يقصــد
بــه االعتمــاد علــى منظمــة أو مؤسســة واحــدة فــي تنفيــذ
برامجهــا ( عبدالتــواب 2010،م ،ص )1351
ثانيــا  /نصــت وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030م علــى أهميــة
الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع فــي القطاعــات الثالث
( الحكومــي  ،الخــاص  ،غيــر الربحــي ) لتحقيــق الرؤيــة  ،ومــن
ذلــك :
أ .مــا ورد فــي محــور وطــن طموح ...مواطنــه مســؤولة :
الوطــن الــذي ننشــده ال يكتمــل إال بتكامــل أدوارنــا ،فلدينــا
جميعــً أدوار نؤديهــا ســواء كنــا عامليــن فــي القطــاع
الحكومــي أو الخــاص أو غيــر الربحــي .وهنــاك مســؤوليات
عديــدة تجــاه وطننــا ومجتمعنــا وأســرنا وتجــاه أنفســنا
كذلــك .فــي الوطــن الــذي ننشــده ،ســنعمل باســتمرار مــن
أجــل تحقيــق آمالنــا وتطلعاتنــا ،وسنســعى إلــى تحقيــق
بتحمــل كل
المنجــزات والمكتســبات التــي لــن تأتــي إال
ّ
منــا مســؤولياته مــن مواطنيــن وقطــاع أعمــال وقطــاع غيــر
ربحــي .
ب .مــا ورد فــي محــور طمــوح  ..مواطنــة مســؤولة  :نتحمــل
المســؤولية فــي مجتمعنــا  ،وســنعمل علــى أن يكــون
للقطــاع غيــر الربحــي فاعليــة أكبــر فــي قطاعــات الصحــة
والتعليــم واإلســكان واألبحــاث والبرامــج االجتماعيــة
والفعاليــات الثقافيــة .
ج .جــاءت األهــداف االســتراتيجية للرؤيــة كمنظومــة
متكاملــة  ،البــد مــن الشــراكة بيــن القطاعــات حتــى يتــم
تحقيقهــا وهــي :
ٱ تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية .
ٱ تمكين حياة عامرة وصحية .
ٱ تنمية وتنويع االقتصاد .

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم تحليــل عــدد مــن وثائــق
الشــركة  ،وقــد أظهــرت النتائــج مــا يأتــي :
أو ًال  /التزمــت شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة بــأن تــؤدي
الــدور المرتقــب منهــا فــي مســيرة التنميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة 2030م  ،وذلــك علــى النحــو التالــي :
تواكــب رؤيــة ورســالة الشــركة  ،مــا تتطلــع إليــه الرؤيــة
وتنشــده مــن القطــاع غيــر الربحــي .
االســتجابة لمــا نصــت عليــه الرؤيــة بأهميــة تكامــل األدوار
بيــن كافــة القطاعــات  ،إذ عقــدت الشــركة عــددا مــن
الشــراكات مــع جهــات فــي القطــاع الحكومــي و جهــات
فــي القطــاع الخــاص  ،وجهــات فــي ذات القطــاع غيــر
الربحــي .
التزمــت الشــركة بالعمــل المؤسســي فــي إدارتهــا
وبرامجهــا ومبادراتهــا  ،وفقــا لمــا نصــت عليــه الرؤيــة مــن
ضــرورة االلتــزام بالعمــل المؤسســي كمــا يلــي :
إذ وقعــت الشــركة عقــدا مــع »مركــز التميــز المؤسســي
للعمــل الخيــري” بغــرض التقييــم الشــامل والحصــول علــى
شــهادة »ملتزمــون بالتميــز المؤسســي ( ،»)C2Eو بــدأ
تنفيــذ هــذا المشــروع .
التحقــت الشــركة ببرنامــج “خبــراء إدارة الجــودة”
بإشــراف مؤسســة الســبیعي الخيريــة ،لتأهيل الشــركة
للحصــول شــهادة اآليــزو.
تتــم عمليــة التقويــم بشــكل دوري للموظفــات بحســب
نمــاذج الخدمــة المدنيــة ،ويتخــذ بنــاء علــى ذلــك اإلجــراءات
الالزمــة ،كمــا یتــم تقويــم المتدربــات والمتطوعــات وفــق
آلیة معتمــدة  ،باإلضافــة إلــى تقويــم البرامــج وفــق نمــاذج
معتمــدة .

ٱ تعزيز فاعلية الحكومة .

جــاءت برامــج ومبــادرات الشــركة فــي إطــار المســؤولية
االجتماعيــة التــي أكــدت عليهــا الرؤيــة  ،ومســتجيبة لعــدد
مــن أهدافهــا .

ٱ تمكين المسؤولية االجتماعية .

ثانيــً /مــن أبــرز إســهامات شــركة إثــراء المعرفــة

ٱ زيادة معدالت التوظيف .
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الســؤال الثالــث :مــا أهــم إســهامات شــركة إثــراء
المعرفــة المحــدودة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030م؟

فــي ضــوء رؤيــة المملكــة  ، 2030البرامــج والمبــادرات
التاليــة :

البرامج الموسمية :

أ /جامعــة إثــراء الصيفيــة  :منشــأة صيفيــة تجمــع
عــددا مــن الكليــات ذات التخصصــات المتنوعــة لتقــدم
برامــج نوعيــة مختلفــة إلكســاب الفئــات المســتهدفة
العديــد مــن المعــارف والمهــارات واالتجاهــات والقيــم
التــي تعمــق االعتــزاز بالديــن والهويــة الوطنيــة وتحقــق
الرؤيــة المســتقبلية ( )2030وذلــك علــى أيــدي خبيــرات فــي
المجــاالت المتعــددة بمــا يســتثمر الطاقــات والمواهــب
والقــدرات لرفعــة الوطــن.

اقتصاد مزدهر:
إعــداد الطالبــات لإلنجــاز والقــدرة علــى ريــادة األعمــال
والمشــروعات.
توفيــر الخبــرات المربيــة للطالبــات فــي مختلــف المجــاالت
لتحقيــق اســتثمارات نوعيــة.
تطويــر قــدرات البحــث العلمــي واالبتــكار فــي المجــاالت
ذات األهميــة للوطــن
إحصائية جامعة إثراء الصيفية عام 1438هـ
عدد الطالبات

عدد
الموظفات

عدد
المتطوعات

األولى

500

80

83

الثانية

510

90

105

الثالثة

400

90

71

المجموع

1410

260

259

الفترة

الفئة المستهدفة  :الفتيات من  18-5سنة
كليــات الجامعــة  :كليــة العلــوم الشــرعية :كليــة
اإلعــام -كليــة الحاســب اَلــي  -كليــة ريــادة األعمــال:
كليــة العلــوم -كليــة التربيــة (مســار اإللقــاء – مســار
القيــادة) الكليــات الصحية-كليــة التصاميــم والفنــون.
األهــداف :تنبثــق أهــداف الجامعــة إثــراء مــن الرؤيــة الوطنية
( )2030علــى النحــو التالــي :
وطن طموح:
تعزيز الكفاءات الجيدة وتشجيع ثقافة األداء الفعال.
تمكيــن مواهــب الطالبــات وإطــاق قدراتهــن وإمكاناتهــن
الواعــدة لتحقيــق رؤيــة الوطــن.
بنــاء جســور التواصــل داخــل الجامعــة وخارجهــا مــن
خــال الشــراكات المحليــة .
مجتمع حيوي:
بنــاء شــخصية متوازنــة للطالبــات وفــق المبــادئ اإلســامية
ومنهــج الوســطية واالعتــدال.
ترســيخ االعتــزاز بالهويــة الوطنيــة لــدى الطالبــات وفخرهــن
بإرثهــن الثقافــي.
تهيئــة بيئــة جاذبــة تشــجع ثقافــة اإلبــداع والتميــز وتعــزز
الــدور المجتمعــي.

مميزات الجامعة :
التدريــب النوعــي للفتيــات علــى أيــدي متخصصــات فــي كل
مجــال .
البيئة التعليمية الداعمة
تخصيــص الفتــرة الثالثــة لتدريــب فتيــات دار الحضانــة
االجتماعيــة بالريــاض  ،وفتيــات اللجنــة االجتماعيــة للمــرأة
والطفــل .
تخصيص دورات ألمهات الطالبات .
المخرجــات النوعيــة فباإلضافــة إلــى إكســاب الفئــة
المســتهدفة المهــارات والمعــارف واالتجاهــات المعنيــة،
فإنــه تــم تحقيــق عــدد مــن اإلنتــاج اإلبداعــي للفتيــات ومــن
ذلــك  )65( :قصــة – ( )13تحقيــق صحفــي  -برمجــة 35
برنامــج رفــع  17منهــا علــى موقــع ســكراش العالمــي –
( )15مبــادرة خيريــة .تبنــي عــدد مــن مشــاريع ودعمهــا
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ماديــً واستشــارية  -إنتــاج ( )8خطــط ابتــكار  -إنتــاج
روبوتكــس قــادر علــى المنافســة.
البرامج المتخصصة :

أ /برنامج منار لتأهيل القيادات النسائية الشابة:
الرؤيــة :بنــاء قيــادات نســائية شــابة قــادرة علــى صناعــة
األثــر وقيــادة التغييــر فــي المنظمــات.
الرســالة :برنامــج تأهيلــي طويــل المــدى موجــه للفتيــات،
يركــز على إكســابهن المهــارات والســلوكيات والمعارف
فــي مجــال القياديــة اإلداريــة  ،مــع تعزيــز القيــم اإلســامية
والوعــي المجتمعــي بــأدوات تأهيليــة متكاملــة تجمــع
بيــن التأصيــل العلمــي والتطبيــق النظــري والمســاهمة
فــي تجســير العالقــات بيــن المشــاركات والمنظمــات
مــع تهيئــة بيئــة مناســبة لالحتــكاك بالخبــرات القياديــة
الفاعلة   .
الفئــة المســتهدفة  :يســتهدف البرنامــج المــرأة مــن -25
 35ســنة  ،ممــن لديهــا المهــارات األساســية فــي القيــادة،
وســبق لهــا ممارســة أعمــال إداريــة أو قياديــة  ،ولديهــا
االســتعداد لتطويــر نفســها  ،والرغبــة فــي خدمــة المجتمــع
مراحل تنفيذ البرنامج:
المرحلــة األولــى  :االســتقطاب واالختيــار  :وتــم اتبــاع
األســلوب العلمــي فــي ذلــك
المرحلــة الثانيــة  :التدريــب والتطويــر وتشــمل دورات
تدريبيــة متخصصــة ،وورش عمــل ،ولقــاءات مع شــخصيات
قياديــة و تتضمــن هــذه المرحلــة مهــام أدائيــة وتطبيقــات
عمليــة  ،وتعليــم ذاتــي.
المرحلة الثالثة :التقييم والتغذية الراجعة.
وقــد نفــذ برنامــج منــار لتأهيــل القيــادات النســائية الشــابة
هــذا العــام 1438هـــ مــن قبــل اللجنــة النســائية للتنميــة
المجتمعيــة بمنطقــة الريــاض بالشــراكة مــع شــركة إثــراء
المعرفــة المحــدودة  ،وجامعــة المجمعــة .
إحصائيات برنامج منار لتأهيل القيادات الشابة

العام

المقر

عدد
المتدربات

عدد
الفعاليات

عدد
الساعات

1437هـ

الرياض

40

32

160

1438هـ المجمعة

38

23

115

ب /برنامج أصالة :
برنامــج تأصيلــي ونقــدي لتأهيــل المعيــدات والمحاضــرات
فــي األقســام الشــرعية للــرد عــن الشــبه المثــارة.
الرؤية  :برنامــج نوعــي يهتــم بتكويــن فكــر نســائي واع
فــي قــراءة النصــوص الشــرعية والــرد عــن الشــبهات.
الرســالة :تأهيل وإعــداد قيــادات شــابة تعتز بعقيدتها
ومحصنــة ضــد األفــكار الوافــدة المخالفــة للشــريعة وقــادرة
علــى التعامــل اإليجابــي مــع نــوازل ومســتجدات العصــر.
الفئــة المســتهدفة :عــدد ( )40-35طالبــة مــن طالبــات
الدراســات العليــا واألكاديميــات فــي التخصصــات
الشــرعية ،يتــم قبولهــن وفــق شــروط وضوابــط خاصــة .
يعقــد البرنامــج فــي ثالثــة فصــول دراســية فــي كل فصــل
دراســي مســتوى تنتقــل إليــه الدارســة باالجتيــاز ،وعنــد
تخــرج الدارســة مــن البرنامــج تمنــح شــهادة أصالــة بعــد
إكمالهــا متطلبــات البرنامــج وتقديمهــا مشــروع تخــرج .
 .3الملتقيات المتخصصة
أ /ملتقى طبيبات  :
الرؤيــة  :الريــادة فــي التنميــة الشــاملة لطالبــات الطــب
البشــري وطــب األســنان      .
الرسالة اإلســهام فــي التغييــر اإليجابــي فــي التفكيــر
الثقافــي واالجتماعــي بتوفيــر منصــة ثقافيــة حواريــة
لاللتقــاء وتبــادل األفــكار و الخبــرات ,علــى يــد خبــراء
مختصيــن وأكاديمييــن لتحقيــق نمــوذج وطنــي متميــز فــي
تطبيــق األخــاق اإلســامية فــي المهــن الطبيــة.
الفئــة المســتهدفة :طالبــات التخصصــات الطبيــة فــي
الجامعــات والكليــات.
تــم هــذا العــام إقامــة الملتقــى الثقافــي الثالــث للطبيبــات
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وطالبــات الطــب المعتمــد مــن الهيئــة الســعودية
للتخصصــات الصحيــة بالشــراكة مــع جامعــة نــورة بنــت
عبد ا لر حمــن
مــن أهدافــه :التشــجيع علــى المســاهمة اإليجابيــة فــي
الشــراكة المجتمعيــة  -ترســيخ االعتــزاز بثوابــت الديــن
والوطــن  -تعزيــز روح المبــادرة والتطــوع فــي العمــل
الخيــري .
المواضيــع التــي طرحــت هــذا العــام 1438هـــ مــن قبــل نخبــة
مــن األســاتذة المتخصصيــن  :التــوازن بيــن الحيــاة المهنيــة
واالجتماعيــة والطبيــة – ســامة المرضــى – التطــوع فــي
الطــب – كيــف تتعامــل مــع الثقافــات المختلفــة فــي بيئــة
العمــل .
إحصائية ملتقى طبيبات
عدد
األيام

عدد
الساعات

1437هـ

166

5

4

8

1438هـ

207

7

4

8

العام

عدد
عدد
المستفيدات الجامعات

-4الملتقيات الجماهيرية :

أ /ملتقــى مبتعثــة :ملتقــى حــواري مــع المبتعثــات
الســعوديات يتــم فيــه عــرض ومناقشــة القضايــا المتعلقــة
باالبتعــاث بقيــادة أكاديمييــن وخبــراء متخصصيــن  ،ويبــث
مباشــرة عبــر شــبكة االنترنــت
الرؤية :الريادة في التنمية الشاملة للمبتعثة السعودية.
الرســالة :اإلســهام فــي تحقيــق نمــوذج وطنــي رائــد
للمبتعثــة الســعودية مــن خــال توفيــر منصــة ثقافيــة
حواريــة.
يســتهدف هــذا العــام  )100,000( :مبتعثــة ومقبلــة علــى
االبتعــاث .
مدتــه  :يــوم واحــد ( خمــس ســاعات ) خــال إجــازة
المبتعثيــن  ،ويتــم بثــه مباشــرة عبــر شــبكة االنترنــت .
إحصائية ملتقى مبتعثات عام 1437هـ

عدد
الحاضرات

عدد
التخصصات

عدد دول
االبتعاث

مشاهدات البث
المباشر

500

20

12

80,000

-5المسابقات:

أ /مســابقة قارئــة :مســابقة ثقافيــة وطنيــة تفاعليــة
للمــرأة تطلقهــا شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة إيمانــا
منهــا بأهميــة دور المؤسســات غيــر الربحيــة فــي تحقيــق
رؤيــة المملكــة ( ،)٢٠٣٠تهــدف المســابقة لصناعــة جيــل
مثقــف قــادر علــى المشــاركة فــي التغييــر ،وذلــك فــي أربعــة
مســتويات (حســب عــدد الكتــب ) مــن خــال عــدة مراحــل
تمــر بهــا المتســابقة.
مجــاالت المســابقة :مجــال العلــوم الشــرعية  -مجــال
األدب  -مجــال التاريــخ  -مجــال الثقافــة العامــة  -مجــال
التربيــة وتطويــر الــذات .
مــن أهدافهــا :تنميــة مهــارات العمــل اإلداري االحترافــي
لــدى  200متطوعــة – نشــر ثقافــة التطــوع لــدى  200متطوعــة
 ،باإلضافــة إلــى أهــداف أخــرى لتنميــة مهــارات القــراءة
واســتثمار أوقــات الفــراغ .
أطلقــت النســخة األولــى مــن المســابقة عــام 1437هـــ
 ،وشــارك فيهــا  15ألــف متســابقة مــن كافــة مناطــق
المملكــة العربيــة الســعودية  ،وقــرئ فيهــا  120ألــف
كتــاب  ،وأطلقــت النســخة الثانيــة منهــا هــذا العــام فــي
1438/10/10هـــ .
القســم الرابــع  :أهــم النتائــج والتوصيــات والدراســات
ا لمســتقبلية
أو ًال  /أهم النتائج الدراسة:
توصلت الدراسة الحالية إلى عدد من النتائج أهمها :
أن لمؤسســات المجتمــع المدنــي ( القطــاع غيــر الربحــي)
دور فــي التنميــة المجتمعيــة  ،ودفــع عجلــة التقــدم ،
وتحقيــق الــرؤى المســتقبلية .
أن رؤيــة المملكــة ( )2030أولــت القطــاع غيــر الربحــي جانبــا
مــن األهميــة  ،وهــذا يســتلزم أن يقــوم هــذا القطــاع بتنفيــذ
األدوار المطلوبــة منــه لتحقيــق الرؤيــة .
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يتطلــب تحقيــق الرؤيــة  ،تكامــل األدوار بيــن القطاعــات
الثــاث (الحكومــي  ،الخــاص ،غيــر الربحــي) وااللتــزام
بالمواطنــة المســؤولة و المســؤولية االجتماعيــة .
تعــد شــركة إثــراء المعرفــة المحــدودة نموذجــا
لمؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تســعى لإلســهام فــي
تحقيــق رؤيــة  ،2030وااللتــزام بمــا جــاء فيهــا فيمــا يخــص
القطــاع غيــر الربحــي  ،وكان لهــا إســهامات نوعيــة فــي هــذا
المجــال .
ثانيًا  /توصيات الدراسة :

بناء على النتائج السابقة  ،توصي الدراسة بما يلي :

إطــاق جائــزة ســنوية للمؤسســات التــي لهــا إســهامات
فــي العمــل التطوعــي المحقــق لرؤيــة  ، 2030تكــون علــى
ثــاث مســارات  :القطــاع الحكومــي  ،القطــاع الخــاص ،
القطــاع غيــر الربحــي .
تواصــل مؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة
بالمؤسســات المماثلــة عربيــا و إقليميــا ودوليــا ؛ لالســتفادة
مــن خبراتهــا بعــد تكييفهــا لتكــون مؤامــة للمجتمــع
المحلــي ومحققــة للرؤيــة الوطنيــة 2030م.
إدمــاج مؤسســات المجتمــع المدنــي لمســتهدفات الرؤيــة
الوطنيــة  ، 2030ضمــن أهــداف خططهــا .
قيــاس فاعليــة وكفــاءة مؤسســات المدنــي وفــق
مؤشــرات إســهامها فــي تحقيــق رؤيــة  ، 2030ودعمهــا
للخطــط الوطنيــة.
تفعيــل الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع بقطاعاتــه
الثالثــة ( الحكومــي  ،الخــاص  ،غيــر الربحــي)  ،حتــى تتكامــل
األدوار لتحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
التــزام مؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا نصــت عليــه الرؤية
 ، 2030كمــا يلــي :
تطويــر إطارهــا المؤسســي  ،والتركيــز علــى تعظيــم النتائــج
ومضاعفــة األثــر .
ممارســتها دورا فعــاال فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم واإلســكان
واألبحــاث والبرامــج االجتماعيــة والفعاليــات الثقافيــة .
القيــام بدورهــا فــي غــرس ثقافــة التطــوع لــدى أفــراد
المجتمــع .
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دعــم الجهــات العليــا ذات االختصــاص لمؤسســات
المجتمــع المدنــي – وفــق مــا نصــت عليــه رؤيــة المملكــة
 – 2030بمــا يلــي :
مراجعــة وتطويــر األنظمــة واللوائــح القائمــة  ،لتمكيــن هــذه
المؤسســات .
تمكيــن المؤسســات والجمعيــات غيــر الربحيــة مــن
اســتقطاب أفضــل الكفــاءات القــادرة علــى نقــل المعرفــة
وتطبيــق أفضــل الممارســات اإلداريــة .
تدريــب قــادة ومنســوبي مؤسســات المجتمــع المدنــي غيــر
الربحيــة  ،والمتطوعيــن للعمــل فيهــا .
تشــجيع األوقــاف لتمكيــن هــذا القطــاع مــن الحصــول علــى
مصــادر تمويــل مســتدامة .
تســهيل تأســيس منظمــات غيــر ربحيــة للميســورين
والشــركات الرائــدة لتفعيــل دورهــا فــي المســؤولية االجتماعية.
تنســيق الجهــود بيــن المؤسســات فــي القطــاع غيــر
الربحــي حتــى تتكامــل فيمــا بينهــا .
ثالثًا  /الدراسات المستقبلية :
يعــد موضــوع مؤسســات المجتمــع المدنــي  ،و الشــراكة
بيــن القطاعــات الثالثــة فــي الدولــة (الحكومــي  ،الخــاص ،
غيــر الربحــي ) ذا أهميــة فــي مجــال البحــث العلمــي لــدوره
فــي اإلســهام فــي مســيرة التنميــة وتحقيــق الرؤيــة
الوطنيــة  ، 2030ولذلــك تقتــرح الباحثــة عــدد مــن الدراســات
علــى النحــو التالــي :
تصــور مقتــرح لتفعيــل الشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع
فــي القطاعــات الثــاث فــي أي جانــب مــن الجوانــب التــي
تدعــم مســيرة التنميــة ( تعزيــز الهويــة الوطنيــة – رعايــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة – رعايــة الموهوبيــن – دعــم حركــة
االبتــكار واالختــراع  )....فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول .
تقديــم نمــوذج لمؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
ودورهــا فــي اإلســهام فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
دراســة مقارنــة بيــن إحــدى مؤسســات المجتمــع المدنــي
المحلــي و مؤسســة محليــة أخــرى فــي القطــاع نفســه
تمــارس نشــاط مماثــل .
دراســة مقارنــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المحلــي ،
ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي دول أخــرى .
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عبر تمكين رواد االعمال لتقديم الخدمات االسنادية لوزارة الحج والجهات
التابعة لها.
اعداد /طالل منصور الذيابي

مقدمة:
يشــكل االكتفــاء االقتصــادي وبالتالــي الوصــول إلــى الرفــاه
واالســتقرار بمختلــف مســتوياته هدفــً لصانعي السياســات
ومتخــذي القــرار فــي الــدول المتقدمــة منهــا والناميــة علــى
حــد ســواء  ،وذلــك مــن خــال الحــرص علــى توفيــر فــرص
العمــل وخلــق مجــاالت وظيفيــة غيــر تقليديــة تخــرج عــن
نطــاق مــا هــو متعــارف عليــة فــي قطبــي العمــل ( الحكومــي
والخــاص ) فــكال القطاعيــن يعانيــان مــن ســمة تناقــص
الغلــة عنــد حــد معيــن  ،وبالتالــي انخفــاض اإلنتاجيــة الحديــة
للعامليــن ممــا يتقــرر معــه عــدم إمكانيــة إلحــاق المزيــد مــن
العاطليــن عــن العمــل وإال تحولــت العمالــة الموظفــة إلــى
بطالــة مقنعــه تســتنزف االقتصــاد دون قيمــه مضافــة تضــاف
إليــة  ،وخــال العقــد األخيــر بــرز االهتمــام بظاهــرة اقتصادية
عاليــة الكفــاءة فــي عالــم األعمــال وبــرزت معهــا العديــد
مــن الفوائــد واآلثــار علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي
واالقتصــاد القومــي أال وهــي المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة .
فالتقاريــر الرســمية تشــير الــى دورهــا الفاعــل فــي توليــد
فــرص العمــل بمعــدالت عاليــة مقابــل تكلفــة رأســمالية
قليلــة  ،بجانــب دورهــا فــي تنويــع مصــادر الدخــل وتوســيع
القاعــدة اإلنتاجيــة  ،باإلضافــة إلــى دورهــا التكاملــي
والمســاند للمشــروعات الكبيــرة ممــا يعمــل علــى خلــق
تــوازن فــي العمليــة التنموية؛وقــد تنبهــت المملكــة مبكــرًا
الــى اهميــة هــذا القطــاع فوفــرت لــه الدعــم بشــتى انواعــه
التنظيمــي والمؤسســي والتمويلــي رغبــة منهــا بإســهامه
فــي عجلــة التنميــة ،كمــا عبــرت رؤيــة  2030عــن اهتمامهــا
بهــذا القطــاع مــن خــال جعلــه احــدى الفــرص المثمــرة
القتصــاد مزدهــر مؤكــدة ســعيها نحــو خلــق فــرص العمــل
بدعــم رواد االعمــال وبرامــج االســتثمار فــي الصناعــات

الجديــدة ،ويتطلــب تحقيــق هــذه الرؤيــة تمكيــن رواد
االعمــال فــي مختلــف االنشــطة المهنيــة؛ ويعــد قطــاع الحج
والعمــرة والزيــارة مــن القطاعــات االقتصاديــة ذات الوفــر
االقتصــادي المتســمة بخلــق احتياجــات وانشــطة اخــرى
داعمــة لــه ،كمــا ُيعــد ميدانــً لتطبيــق تلــك الرؤيــة وتفعيــل
دور المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة عبــر المســاهمة
الحقيقيــة فــي تلــك الخدمــات.
هــدف الورقة-تهــدف الورقــة الــى وضــع اســتراتيجية
لتمكيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة عبــر قطــاع
الحــج والعمــرة فــي تقديم الخدمــات االســنادية (كالضيافة،
واالعاشــة  ،واالســكان ،والتقنيــة ،واالرشــاد الســياحي)
والتــي تســتفيد منهــا وزارة الحــج والجهــات التابعــة لهــا.
تســاؤل الورقــة -تنطلــق الورقــة مــن التســاؤل التالي :كيف
يمكــن تمكيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة نحــو
تقديــم تلــك الخدمــات ؟
حيث ستتم االجابة على هذا التساؤل عبر ثالثة محاور:
 .1مفهوم واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 .2بيئــة اعمــال المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة.
 .3اســتراتيجية تمكيــن وتفعيــل المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي تقديــم الخدمــات المســاندة ألعمــال
الحــج والعمــرة.
مصطلحات ومفاهيم:
الخدمــات االســنادية :يقصــد بهــا الخدمــات التــي يحتاجهــاقطــاع الحــج والعمــرة (كالضيافــة ،واالعاشــة  ،واالســكان،
والتقنيــة ،واالرشــاد الســياحي).
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ٱ تناقــص الغلــة :حالــة اقتصاديــة تتســم بانخفــاض
االنتاجيــة نتيجــة زيــادة أحــد عوامــل االنتــاج مــع بقــاء
العوامــل االخــرى ثابتــه.
ٱ االنتاجيــة الحديــة :المســتوى الــذي يصــل فــي كفايتــه
الــى الحــد الــذي يتســنى معــه انتــاج ســلعة معينــة بتكلفــة
يــكاد يغطيهــا ســعر الســوق.
ٱ حوكمــة :تطبيــق النظــم والقوانيــن والعالقــات
الوظيفيــة وفــق هيكلــة مدروســة تحقيقــً للجــودة وصــو ًال
للتميــز فــي االداء.
المحــور االول -تعريــف واهميــة المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة.

 .١تعريف المنشآت الصغيرة و المتوسطة

اتفقــت االدبيــات فــي حقــل المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة الــى عــدم وجــود تعريــف دقيــق وموحــد
لــه ،وهــو ايضــا مــا توصلــت اليــه لجنــة االمــم المتحــدة
مفهــوم
االقتصادية(ســحنون،)423،فهو
للتنميــة
ديناميكــي متحــرك مــن دولــة االخــرى ،فالمؤسســات
التــي تعتبــر فــي الــدول المتقدمــة صغــرى تعتبرهــا الناميــة
كبيرة(النمروطي،)11،واســتخدمت عــدة معاييــر في تعريف
المنشــآت الصغيــرة والكبيــرة كعــدد العامليــن وحجــم
المبيعــات ومبلــغ االصــول المســتمرة(البندي،)5،فالمفهوم
يختلــف باختــاف الــدول وامكاناتهــا وظروفهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة ومــدى التقــدم التكنولوجــي ومرحلــة
النمو(السراج(،)7،الشــايب ،)24،غيــر ان هنــاك اتفــاق
فــي معياريــة التعريــف مــن خــال وضــع معاييــر تتعلــق
بالعمالــة ورأس المــال المســتثمر والعائــد مــع اختــاف
النســب المســتخدمة ،ففــي اليابــان ُعرفــت المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة بنــاء علــى معيــار العمــال وراس
المــال المســتثمر وحــددت لــه قيــم بحســب النشــاط ففــي
الصناعــة اليزيــد عــدد العامليــن عــن  300وراس المــال 100
مليــون يــن وفــي قطــاع التجــارة 100عامــل و30مليــون يــن
كرأســمال ،وفــي الواليــات المتحــدة حــددت المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة بتلــك التــي يقــل عــدد العامليــن
فيهــا عــن  500عامــل وراس مــال اقــل مــن  20مليــون
دوالر ،وفــي كوريــا حــددت الصناعــات التحويليــة بأقــل مــن
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 300عامــل و6مليــون دوالر،امــا البنــك الدولــي فقــد عــرف
المنشــآت الصغيــرة بأنهــا التــي يقــل فيهــا العامليــن عــن
 50عامــل واصولهــا التتجــاوز مليــون دوالر ومبيعاتهــا اقــل
من3مليــون دوالر،امــا المتوســطة فتلــك التــي يعمــل بهــا
اقــل مــن  300عامــل وتبلــغ اصولهــا اقــل مــن  15مليــون دوالر
والتتجــاوز مبيعاتهــا  15مليــون دوالر(البنــك الدولي).وفــي
المملكــة ُجعــل ايضــا عــدد العمالــة واالصــول المســتثمرة
معيــاري تعريــف قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
وعرفتهــا الهيئــة العامــة للمنشــآت بتلــك التــي تضــم عمالــة
مــن  49-6ومقــدار مبيعــات اكثــر مــن  3مالييــن واقــل مــن
 50مليــون ريــال ،امــا المنشــآت المتوســطة فهــي التــي تظــم
عمالــة مــن  249-50عامــل ومبيعــات مــن  50مليــون الــى
اقــل مــن  200مليــون ريال(موقــع بــادر االلكترونــي).
 .2اهميــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة :يعتبــر
قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة قطاعــا مهمــً
بالنســبة لالقتصــادات العالميــة لمــا يقدمــه مــن مســاهمة
فــي خلــق فــرص العمــل واجمالــي الناتــج المحلــي والرتبــاط
نمــوه بزيــادة االقتصــاد الرســمي ،فهــو يلعــب دورا هامــً فــي
توفيــر مــن  %80-60مــن فــرص العمــل ،ممــا يؤهلــه آلن
يكــون قــوة محركــة للنمــو االقتصــادي ،والشــكل التالــي
يوضــح مســاهمة القطــاع فــي الناتــج واأليــدي العاملــة:

المصدر:البنك الدولي.
ويتميــز قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بتغلغلهــا
فــي المناطــق الغيــر حضريــة او النائيــة لتقــدم خدماتهــا وهــو
عامــل يســاعد فــي توفيــر فــرص العمــل والســلع والخدمات
بأســعار فــي متنــاول اليــد لشــريحة كبيــرة مــن ذوي الدخــل
المحــدود ،كمــا انــه قــادر علــى التجديــد واالبتــكار وبالتالــي
المنافســة واالســتمرارية ممــا يدعــم هــذه العالقــة مــع
المجتمــع؛ كمــا تكمــن اهميــة المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي قدرتهــا علــى جــذب االســتثمارات

االجنبيــة ،فبحســب تقريــر صــادر عــن منظمــة االونكتــاد ان
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة دور ريــادي فــي رفع حصة
منطقــة اســيا مــن االســتثمارات االجنبيــة ألكثــر مــن%10
كمــا انــه بامكانهــا اســتقطاب المزيــد مــن الشــركات
ممــا يســهم فــي نقــل وتوطيــن التقنيــة ،وتبلــورت اهميــة
قطــاع المشــروعات الصغيــرة والكبيــرة فــي تحــول
اهتمــام بلــدان العالــم لــه ،فقــد كان مايميــز تجربــة كوريــا
الجنوبيــة ارتبــاط خططهــا التنمويــة بتنميــة المنشــآت
الصغيــرة والكبيــرة ،فبعــد ان كان اقتصادهــا فــي بدايــة
الســتينات ال يتخطــى نصيــب الفــرد مــن الدخــل حاجــز 87
دوالر إضافــة الــى اعتمــاده علــى مصــدر وحيــد للتصديــر ممــا
نتــج عنــه عجــز دائــم فــي ميــزان المدفوعــات وعــدم وجــود
قاعــدة صناعيــة ،تبــوأت مــع حلــول عقــد الثمانينــات مرتبــة
متقدمــة فقــد اضحــت المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
جــزء ال يتجــزأ مــن اقتصــاد كوريــا ويعتمــد عليــه فــي الناتــج
والعمالــة حيــث اســهم بمــا يزيــد عــن  %87مــن القــوى
العاملــة و %52مــن القيمــة المضافــة للناتج(.هيئــة تشــجيع
الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة).
-3مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي
اقتصــاد العالــم العربــي:
اهتمــت الــدول العربيــة بقطــاع المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ،وتجســد هــذا االهتمــام فــي اقــرار مبــادرة
اميــر دولــة الكويــت خــال القمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
العربيــة المنعقــدة فــي الكويــت العــام  2009والتــي اســفرت
عــن انشــاء حســاب خــاص لتمويــل ودعــم مشــاريع قطــاع
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،يتولــى ادارتــه الصنــدوق
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ،وبالرغــم مــن
تنفيــذ عــدد كبيــر مــن برامــج الدعــم لتلــك المنشــآت اال ان
مســاهماتها فــي البلــدان العربيــة مازالــت متواضعــة واقــل
بكثيــر ممــا هــو ممكــن خاصــة بالمقارنــة مــع دول اخــرى في
نفــس التصنيــف العالمي(تقريــر صنــدوق النقــد العربــي)2013،
فعلــى مســتوى مســاهمة القطــاع فــي الناتــج المحلــي يصــل
تقريــر صنــدوق النقــد العربــي بعــد اســتعراض بيانــات حصــة
المنشــآت مــن الناتــج الــى نتيجــة مفادها ان تلك المســاهمة

تنخفــض فــي الــدول المصــدرة للنفــط وترتفــع فــي الــدول
العربيــة االخرى(تقريــر الصندوق،)218،وبالنظــر الــى بيانــات
مســاهمة القطــاع فــي الناتــج فــي الجــدول( )3نجــد ذلــك
واضحــً ماعــدا دولــة االمــارات ،وهــو ماينطبــق ايضــً علــى
توفيــر فــرص العمالــة والتشــغيل فــي القطــاع.
جدول()3
الدولة

مساهمة القطاع في الناتج المحلي%

تونس

73

السعودية

20

لبنان

99

االمارات

42

البحرين

28

ُعمان

18

مصر

80

المصدر :صندوق النقد العربي ،البنك الدولي.
تحديات تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في العالم العربي:
لخــص اتحــاد المصــارف العربيــة فــي تقريــره للعــام
 2015اهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع علــى النحــو
التالي(التقريــر :)2015
ٱ التمويــل :واعتبــره احــد اعظــم التحديــات((( التــي تواجــه
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،فمــع ان القــروض
المقدمــة مــن المصــارف للقطــاع الخــاص قــد شــهدت
ارتفاعــً كبيــرًا اال ان الحصــة االغلــب حصلــت عليهــا
الشــركات الكبيــرة.
ٱ افتقــار المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الــى الدرايــة
التقنيــة والماليــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد القطــاع فــي
رســم خطــط مفصلــة جديــرة بثقــة المصــارف ،باإلضافــة
الــى حاجــة القطــاع لتحســين وتطويــر مهــارات ادارتهــا
والــى مزيــد مــن الشــفافية.

 .1مــع التحفــظ نســبيًا علــى هــذه النتيجــة ،وســيتضح ذلــك فــي المحــور الثانــي
عنــد الحديــث عــن التمويــل فــي المملكــة.
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ٱ عدم وجود بيئة مواتية وأنظمة كافية.
واذا مــا ســتثنينا التمويــل كعقبــة لتوفــر مصــادر متعــددة
لــه ،فالتحــدي يكمــن فــي ادارة بيئــة القطاع(ممارســات
وسياســات وانظمــة).
المحــور الثانــي -بيئــة اعمــال المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة بالمملكــة.
اولــت المملكــة قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
اهتمامــً بالغــً اليمانهــا بــدوره فــي دفــع عجلــة التنميــة
ترســيخًا لالســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة فــي تنويــع
هيــكل مصــادر االقتصــاد وعــدم االعتمــاد علــى النفــط
ونجــم عــن هــذا االهتمــام ان اضحــت المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة ذات حضــور واســع فــي القطــاع
الخــاص وخصوصــً فــي المجــال التجــاري حيــث يشــكل
القطــاع حاليــً  %93مــن الشــركات المســجلة فــي الســوق
الســعودي(صندوق التميــة الصناعــي).
أ .مبــادرات الحكومــة لتنميــة وتفعيــل دور المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة:
ترجمــت الحكومــة اهتمامهــا وايمانهــا بــدور القطــاع
كــذراع تنمــوي وقنــاة اقتصاديــة منتجــة بواقــع عــدة
مبــادرات منهــا مــا يختــص بالتمويــل واالخــرى كحاضنــات
ومســرعة لنمــو القطــاع ،بجانــب مؤسســات تهــدف الــى
تقييــم المــاءة والكفــاءة الماليــة للمشــروعات ،وتحظــى
بيئــة اعمــال القطــاع بدعــم مــا يزيــد عــن ( )30جهــة يمكــن
التعــرف عليهــا عبــر الموقــع االلكترونــي لبــادر.
ولعــل ابــرز تلــك الجهــات صنــدوق التنميــة الصناعيــة و
يأتــي علــى رأس المؤسســات المانحــة والــذي انشــئ العــام
 1394لتمويــل ودعــم القطــاع الصناعــي عــن طريــق تقديــم
القــروض المتوســطة وطويلــة االجــل لتأســيس مصانــع
جديــدة او تطويــر وتوســيع مصانــع قائمــة ،فقــد وصلــت
قيمــة القــروض المقدمــة خــال العام)2852(2015مليــون
ريــال للمصانــع الجديدة(الموقــع االلكترونــي لبنــك التنميــة
الصناعيــة).
مــن الجهــات ايضــً بنــك التنميــة االجتماعيــة والذي تأســس
العــام 1391بهــدف تعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
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عبــر تقديــم القــروض المهنيــة واالجتماعيــة لألفــراد ،وقــد
صمــم البنــك برنامــج مســارات ليكــون احــد قنــوات الدعــم
للشــباب الطامحيــن لممارســة العمــل الحــر ،وبلغــت قيمــة
القــروض المقدمــة خــال العــام 2016مايزيــد عــن ()40مليــار
ريال(الموقــع االلكترونــي لبنــك التنميــة االجتماعيــة).
هنــاك ايضــً برنامــج كفالــة وهــو مبــادرة تنمويــة بيــن وزارة
الماليــة والبنــوك الســعودية وبرنامــج كفالــة لضمــان
اقــراض المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،ومنــذ
انشــائه وحتــى العــام 2015اعتمــد مــا اجماليــه()14899
كفالــة بقيمة()7098مليــون ريــال اســتفادت منهــا ()7222
منشــأة صغيــرة ومتوســطة(الموقع االلكترونــي لبرنامــج
كفالــة).
ب .مســاهمة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
فــي االقتصــاد الســعودي:
يصنــف اقتصــاد المملكــة علــى انــه واحــد مــن اســرع
االقتصــادات نمــوًا غيــر انــه اظهــر انخفاضــً وتباطــؤ فــي
مســاهمة قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة(الغرفة
التجاريــة بجده)9،فمــع ان القطــاع يشــكل حوالــي()%93
مــن اجمالــي الشــركات المســجلة فــي القطــاع الخــاص
لــم يتجــاوز نصيبهــا مــن القيمــة المضافــة للناتــج المحلــي
(%20منتــدى اســبار )2016،ويعتبــر نســبة ضئيلــة اذا مــا قــورن
بالمتوســط العالمــي للبلــدان ذات الدخــل المتوســط
والمقــدر ب(()%40مؤسســة التمويــل الدولية،((()12،وعلــى
مســتوى توفيــر فــرص العمــل تتضــاءل ايضــً مســاهمة
القطــاع بنســبة ( )%25مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع
الخــاص مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي يتــراوح بيــن -65
 ،%80وبمــا ان ()%74يعملــون فــي قطاعــي التجــارة والبنــاء
توظــف المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة العمالــة
الوافــدة بشــكل رئيســي امــا الســعوديين فــا يشــكلون
ســوى نســبة(()%10الغرفة التجاريــة بجــدة.)10،
وفــي جانــب التمويــل تبلــغ نســبة االقــراض الممنــوح
لقطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ()%3بحســب

 .1انظر المحور االول .

احصــاءات اتحــاد البنــوك العربيــة والبنــك الدولــي وهــي
نســبة تقــل بكثيــر عــن المعــدل العالمــي للبلــدان ذات
الدخــل المتوســط والبالغ(،)%18وبحســب الدراســة التــي
اجراهــا اتحــاد المصــارف العربيــة بالتعــاون مــع البنــك
الدولــي اظهــرت النتائــج االوليــة اتجاهــً عامــً لــدى المصــارف
الــى خفــض التمويــل للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
بــد ًال مــن التوســع فيهــا.
ومــع ذلــك فــإن اشــكالية المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة مــن حيــث مســاهمتها فــي الناتــج والعمالــة
فــي المملكــة ال ُيعــزى الــى التمويــل بالدرجــة االولــى كمــا
قــرر اتحــاد المصــارف العربيــة الســيما فــي ظــل السياســات
المتخــذة مــن قبــل الحكومــة فــي جانــب االجــراءات
ونوعيــة البرامــج الممولــة والتزامهــا بضــخ مــا قيمتــه تريليــون
لصالــح المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،اضافــة
الــى امكانيــة االســتفادة مــن صــور التمويــل الشــرعية
التــي وفرتهــا المصــارف االســامية او فــروع البنــوك
التجاريــة المتعاملــة باألســاليب الشــرعية والتــي اثبتــت
جدواهــا وكفاءتهــا االقتصاديــة والتمويلية(كالمرابحــة،
والمشــاركة ،واالســتصناع،)....انما تكمــن االشــكالية
فــي غيــاب التخطيــط واالدارة الممنهجــة لبيئــة اعمــال
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،فحصة المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة مــن االقــراض متقاربــة بيــن االمارات
والمملكــة اال ان االثــر االقتصــادي للقطــاع شــكل فارقــً
لصالــح دولــة االمــارات فهــو يســهم بمــا نســبته( )%42فــي
الناتــج ويوفــر( )%62مــن فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص،
وبالنظــر الــى تجربــة امــارة دبــي فــي تنميــة قطــاع المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة نجــد منظومــة متكاملــة مــن
المبــادرات والسياســات والبرامــج الحكوميــة الفاعلــة التــي
ـدء مــن صياغــة
ادت الــى افضــل الممارســات فــي القطــاع بـ ً
خطــط التنميــة للقطــاع والخطــط التــي تهــدف الــى تســهيل
وتطويــر بيئــة االعمــال بشــريًا وتقنيــً واداريــً ،مــرورًا
باألســاليب التكنولوجيــة واعتمادهــا فــي تســيير االنشــطة،
وانتهــاء بالحلــول الماليــة والتمويليــة والمحاســبية
ً
وقياســات االداء  ،عــاوة علــى اهتمــام حكومــة دبــي
بحوكمــة القطــاع والتزامــه بمبــادئ ومتطلبــات بيئــة العمــل
لضمــان المزيــد مــن الشــفافية لييســر لهــا الولــوج الــى

االســواق العالميــة والتعــاون المشــترك مــع المســتثمرين
فــي العالــم(((.
 .2التحديــات التــي تواجــه تقــدم قطــاع المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة:
يشــكل غيــاب التنظيــم الداخلــي والخارجــي المتمثــل
فــي حوكمــة القطــاع التحــدي االبــرز واالهــم ،فالتقاريــر
الرســمية تؤكــد أن اســباب احجــام المؤسســات الماليــة
المصرفيــة واالقراضيــة االخــرى عــن تمويــل القطــاع تتمثــل
في(الغرفــة الصناعيــة بجــدة: )22،
ٱ نقــص المعلومــات الموثوقــة بهــا للوصــول الــى بيانــات
تلــك المنشــآت ممــا يــؤدي الــى عــدم اعطــاء درجــات
ائتمــان واضحــة.
ٱ عــدم وجــود بيئــة قانونيــة تســمح بتســجيل الضمانــات
وانفــاذ القانــون فــي حالــة التخلــف عــن الســداد.
ٱ عــدم ارتبــاط التمويــل المقــدم مــن المؤسســات
التمويليــة بخدمــات التدريــب واالستشــارات الماليــة
و ا لمحا ســبية
ٱ عــدم تمتــع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
بنفــس قــدرة المشــروعات الكبيــرة بالنفــاذ الــى االســواق
الرأســمالية.
كمــا اكــد محافــظ الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة أن هنــاك عــدة معوقــات تواجــه القطــاع والتي
حددهــا فــي اربعــة عناصر(التمويــل ،البيروقراطيــة ،صعوبــة
الوصــول الــى االســواق الماليــة ،المنافســة الســتقطاب
الكفــاءات (موقــع بــادر االلكتروني)،وقــد عبــرت مؤسســة
التمويــل الدوليــة عــن المعــوق االخيــر بافتقــار القطــاع الــى
الموظفيــن المؤهليــن.
ولتخطــي هــذه المعوقــات ومواجهــة تلــك التحديــات علينــا
ان نــدرك اننــا امــام حقيقــة ال تقبل نقاشــً او جــدا ًال وهي ان
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة رافــد ومــورد اساســي

 .1للتعــرف علــى المزيــد مــن تلــك التســهيالت واالجــراءات انظــر تقريــر حالــة
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي دبــي 2013،
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ومكــون رئيــس لمعظــم اقتصــادات العالــم والمســاهم
االول فــي الناتــج وتوليــد الفــرص الوظيفيــة لأليــدي العاملــة
وازدادت اهميتهــا مــع وضعهــا احــدى محــركات االقتصــاد
الســعودي فــي رؤيــة ، 2030ومانحــن بصــدده هــو الحاجــة
الــى ادارة وتخطيــط منظومــة قطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة بوضــع االنظمــة والقوانيــن التــي تحميهــا
وتدفعهــا قدمــً ،واذا مــا اردنــا ان يتســنم هــذا القطــاع
دوره الفاعــل كمــا هــو منظــور لــه فمــن الضــروري تأطيــره
فــي اطــار حوكمــة لضمــان افضــل الممارســات الجــادة
مــن قبــل رواد االعمــال واقــدام المؤسســات التمويليــة
بفاعليــة لدعمــه لتتوفــر لــه البيئــة االمنــة اقتصاديــً ،وعلــى
الدولــة ان تتعامــل مــع هــذا القطــاع كمــا تتعامــل مــع
المنشــآت الكبيــرة مــن ضــرورة وضــع الهيــاكل التنظيميــة
والســجالت المحاســبية وتوفــر مؤشــرات االداء وليســهم
ذلــك فــي توفيــر المزيــد مــن الشــفافية التــي تتيــح المعلومــة
عــن القطــاع ،كذلــك العمــل علــى ادماجــه فــي ســوق ماليــة
لتصبــح لــه مكانتــه وموثوقيتــه ،وعلــى الجهــات المســؤلة
تبنــي نشــر ثقافــة العمــل الحــر وترســيخه فــي نفــوس
الشــباب منــذ مراحــل التعليــم االولــى ،كمــا ان علــى
المخططيــن رســم مســارات خاصــة بالقطــاع بالتكامــل او
التــوازي مــع الشــركات الكبيــرة ،واالســتفادة مــن التجــارب
العالميــة فــي هــذا المجــال وصــو ًال للنمــوذج االنســب القتصــاد
ومجتمــع المملكــة.
المحــور الثالــث  -اســتراتيجية تمكيــن وتفعيــل
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي تقديــم
الخدمــات المســاندة ألعمــال الحــج والعمــرة :
مــن اهلل عــز وجــل على هذ البالد بخدمــة حجاج بيته الحرام
وقاصديــه مــن المعتمريــن وزوار مســجده نبيــه الكريــم
صلــى اهلل عليــه وســلم ،ولــم تدخــر الدولــة وسـ ًـعا فــي تقديــم
كافــة التســهيالت لراحــة ضيــوف الرحمــن مــن توســعة
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي وضــخ المليــارات فــي
مشــروعات التوســعة والتطويــر للمشــاعر المقدســة
والمبــادرات المرتبطــة بهــا كقطــار المشــاعر والحرميــن،
واســتثمارًا للميــزة النســبية والتنافســية للمملكــة فــي
احــد جوانبهــا المتعلقــة بالشــخصية االســامية والتــي
عبــرت عنهــا رؤيــة  2030بالعمــق االســامي والعربــي كأحــد
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مقومــات الرؤيــة ،كان مــن البديهــي ان يصبــح قطــاع الحــج
والعمــرة والزيــارة احــد الركائــز االساســية الفاعلــة فــي
هــذا االســتثمار والمحــرك االول لــه ،والــذي هدفــت الرؤيــة
الــى زيــادة طاقتــه االســتيعابية بنحــو  30مليــون معتمــر
بحلــول العــام 2020حيــث ان مــن المتوقــع تحقيــق عوائــد
تقــدر بأكثــر مــن ()47مليــار ريــال (الموقــع االلكترونــي
لجريــدة اليوم)ممــا يعتبــر دخــل اضافــي لالقتصــاد يــوازي
دخــل النفــط مســتقب ًال ،االمــر الــذي يتطلــب االهتمــام بنمــو
هــذا القطــاع عبــر تنميــة الخدمــات المتصلــة بــه والداعمــة
الســتمراره تحقيقــً لتطلعــات الرؤيــة التــي اكــدت علــى
تمكيــن المســلمين مــن اداء العمــرة والحــج وبنســبة رضــا
عاليــة عــن الخدمــات التــي تقــدم لهــم مشــيرة الــى دور
القطاعيــن العــام والخــاص فــي تحســين تلــك الخدمــات
ومنهــا االقامــة والضيافــة واجــراءات الوصــول باســتخدام
التقنيــة الحديثــة والتطبيقــات الذكية(الرؤيــة).
وتفعيــا للرؤيــة فــي هــذا الجانــب جــاء احــد اهــداف وزارة
الحــج والعمــرة ضمــن خطــة التحــول الوطنــي 2020وهــو
الهــدف الثانــي متضمنــً تنفيــذ شــراكات اســتراتيجية فعالة
مــع القطــاع الخاص،؛ويعتبــر قطــاع المنشــأت الصغيــرة
والمتوســطة مــن القطاعــات الواعــدة بالمملكــة والــذي
يمكــن ان يعتمــد عليــه قطــاع الحــج والعمــرة والزيــارة فــي
تقديــم الخدمــات االســنادية االساســية ،فكمــا نعلــم ان
هنــاك العديــد مــن الخدمــات المقدمــة فــي الحــج والعمــرة
منهــا الضيافــة ،واالســكان ،واالعاشــة ،والصيانــة ،والنقــل،
واالرشــاد الســياحي ،والتقنيــة ،..وال يخفــى ان هنــاك
طاقــات مؤهلــة ومدربــة لــكل مجــال مــن هــذه المجــاالت
والحاصليــن علــى تدريــب عــال ســواء عبــر مخرجــات
التدريــب التقنــي او المراكــز االهليــة والجهــات المتخصصــة
كهيئــة الســياحة  ،وتلــك الكفــاءات قــادرة علــى تكويــن
وتشــغيل مشــروعاتهم الخاصــة والتــي تحتــاج فــي
تنميتهــا فقــط الــى الدعــم والتشــجيع والحمايــة والتنظيــم،
فالحاجــة الماســة لزيــادة االســتثمار فــي هــذه الخدمــات او
تطويرهــا فــي موســم الحــج والعمــرة يعــد المحــرك االول
لتمكيــن تلــك المشــروعات وتهيئــة البيئــة المالئمــة لهــا،
ففــي تقريــر احصائــي صــادر عــن ادارة التقنيــة فــي الغرفــة
الصناعيــة بمكــة ان حجــم االســتثمار فــي قطــاع التقنيــة

اليتجــاوز فــي احســن االحــوال  %2مبينــً ان عــدد الشــركات
المســجلة رســميًا وتعمــل باحترافيــة ثــاث شــركات فقط
،واكــد التقريــر انــه لزيــادة االســتثمار فــي قطــاع التقنيــة على
وزارة الداخليــة والحــج ان تلــزم شــركات العمــرة والحــج
وتلــك المقدمــة للخدمــات للمعتمريــن تطبيــق نظــم التقنيــة
بشــكل فعال(الغرفــة الصناعيــة بمكــة).
وفــي جانــب خدمــات الضيافــة واالســكان واالعاشــة
اوضــح وزيــر الحــج والعمــرة فــي كلمــة لــه خــال ورشــة
عمــل الحــج التــي اقيمــت فــي شــهر ربيــع االول مــن هــذا

العــام الــى انــه بالرغــم مــن كل المنجــزات التــي تحققــت
فــي مواســم الحــج االعــوام الماضيــة اال ان هنــاك حاجــة
لتطويــر مجــاالت صناعــة الضيافــة وفــود الرحمــن والتعذيــة
واالســكان والنقــل والضيافــة (مجلــة الحــج والعمــرة.)9،
ممــا يتطلــب تظافــر جهــود الجهــات المعنيــة لتمكيــن
رواد االعمــال فــي تقديــم تلــك الخدمــات عبــر مســارات
مســتقلة او تكامليــة مــع الشــركات الكبيــرة ،وســنقدم
فيمــا يلــي تصــورًا يمثــل اســتراتيجية لتحقيــق هــذا الهــدف:
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أو ًال -الجهات المعنية باالستراتيجية:
 .1وزارة الحــج والقطاعــات التابعــة لهــا ( حمــات الحــج،
شــركات النقــل ،قطــاع المرشــدين الســياحيين،
مؤسســات الطوافــة).
 .2الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 .3الغرف التجارية
 .4المؤسسات والصناديق التمويلية الداعمة والمصارف
 .5المؤسسات االعالمية
ثانيًا -االدوار المنوطة بكل جهة
 .1وزارة الحج والقطاعات التابعة لها.
أ .ســن التنظيمــات الخاصــة بدعــم المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي مجال االعمــال الخدمية المســاندة والزام
القطاعــات التابعــة للــوزارة العمــل بها ،وهذا االجــراء يتمثل
فــي اعــداد نظــام بموجبــه يتــم تمكيــن رواد االعمــال تقديم
الخدمــات المســاندة لــوزارة الحــج وقطاعاتهــا فــي موســم
الحــج والعمــرة عبــر منحهــم نســبة مــن العقــود التشــغيلية
لهــذه المجــاالت والــزام القطاعــات التابعــة لهــا مــن حمالت
الحــج وشــركات الطوافــة والنقــل وشــركات االرشــاد
الســياحية ســواء بعقــود مــن الباطــن او عقــود رئيســية
كمــا هــو معمــول بــه فــي اليابــان والتــي تلــزم الشــركات
التــي تحصــل علــى مناقصــات حكوميــة ان يكــون نصيــب
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ليــس بأقــل مــن  %30مــن
قيمــة المناقصة(الصوص،)22،وكمبــادرة امــارة دبــي التــي
اطلقتهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد المتمثلــة فــي برنامــج
المشــتريات الحكوميــة ويتوجــب فــي ضوئهــا علــى جميــع
الهيئــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة تخصيــص %5
علــى االقــل مــن ميزانيــة الشــراء الســنوية مــن المنشــآت
الصغيــرة والمتوسطة(مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة،)19،وتجربة كوريــا
الجنوبيــة فــي اعتمــاد عقــود الباطــن لتنميــة المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة.
ب .تحديــد االنشــطة الخدميــة المســاندة واالساســية
المطلوبــة للقطاعــات التابعــة لــوزارة الحــج بمســح
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احتياجــات ومتطلبــات الــوزارة وجهاتهــا االخــرى وعرضهــا
ليتعــرف رواد االعمــال علــى اهــم الفــرص االســتثمارية
المتاحــة ممــا يعــزز تلبيــة الطلــب لالســتثمار فيهــا مــن
قبلهــم
ج .التنســيق مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
بشــأن الفــرص االســتثمارية فــي مجــال الخدمــات التــي
تحتاجهــا وزارة الحــج والقطاعــات التابعــة لهــا.
د .عقــد ورش العمــل والملتقيــات للجهــات التابعــة لــوزارة
الحــج للتعريــف بأهميــة دور المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي تقديــم الخدمــات المســاندة واالساســية
وتمكيــن رواد االعمــال االســتثمار بهــا ،فمــن المهــم
ان يكــون لــدى القطاعــات المختلفــة الوعــي الكامــل
بــاألدوار الهامــة التــي يؤديهــا قطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة فــي االقتصــاد وايصــال تلــك االهميــة الــى
العامليــن فــي قطاعــات وزارة الحــج والمؤسســات التابعــة
لهــا ممــا ســيدعم تمكيــن رواد االعمــال ويســهم فــي
تطــور وتســهيل الخدمــات المقدمــة عبــر اســاليب تقنيــة
حديثــة واجــراءات تحقــق مســتويات عاليــة مــن الرضــا
وتقــدم صــورة مشــرفة عــن خدمــات الحــج بالمملكــة،
وهــذا التعريــف يتطلــب اعــداد تصــور متكامــل مــن
قبــل وزارة الحــج يضــم آليــة عمــل المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ومجــاالت الخدمــة التــي ســتقدمها والقيــم
المضافــة التــي ســتعود علــى الــوزارة وقطاعاتهــا باشــراك
تلــك المشــروعات ســواء فــي تســهيل الخدمــات المقدمــة
او العوائــد االقتصاديــة.
 .2هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة :جــاء
انشــاء الهيئــة كمبــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار
ضمــن حزمــة مبــادرات برنامــج التحــول للــوزارة ،وتعتبــر
الهيئــة الراعــي الرســمي والمحتضــن لــرواد االعمــال
والعامــل علــى تنميــة مشــاريعهم وحمايتهــا وتقديــم
كافــة الدعــم والتســهيالت بالتنســيق مــع الجهــات
االخــرى باإلضافــة لوضــع االنظمــة والسياســات التــي تضمــن
النهــوض بهــذا القطــاع ولــذا فــإن عليهــا مســؤلية كبيــرة
وادوار متعاظمــة فــي اســتراتيجية تمكيــن المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة لتقديــم خدماتهــا االســنادية فــي
الحــج والعمــرة ،وتتمثــل ادوارهــا فــي االتــي:

أ .وضــع قاعــدة بيانــات ودليــل باألعمــال واالنشــطة المهنيــة
فــي مجــال الخدمــات االســنادية المتاحــة للمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة  ،فبعــد ان يتــم التنســيق مــن قبــل
وزارة الحــج والعمــرة بشــأن المجــاالت المتاحــة لالســتثمار
فــي الخدمــات االســنادية تقــوم الهيئــة بإعــداد دليــل بتلــك
النشــاطات فــي شــكل قاعــدة بيانــات وادراجــه علــى
موقعهــا االلكترونــي ليصبــح متاحــً لــرواد االعمــال االطــاع
عليهــا ،علــى ان تتضمــن مســميات االنشــطة وقيــم
االســتثمار والجهــة المســتفيدة وغيرهــا مــن البيانــات
الالزمــة لبــدء المشــروع بــكل شــفافية.

البرنامــج احــد المنتجــات الهامــة للهيئــة تتطلــب تنميــة
ومتابعــة مــن قبــل جهــة ُتعنــى بإدارتــه وتنظيمــه وتخطيطــه
وقيــاس ادائــه وازالــة المعوقــات التــي تعتــرض مراحلــه
االولــى وعنــد نهوضــه ،فالمبــادرات العالميــة فــي مجــال
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يتبعهــا إحــداث
جهــات لمتابعــة ادائهــا والتخطيــط لهــا ففــي كوريــا تــم
انشــاء مراكــز دعــم التصديــر مــن اجــل تســهيل صــادرات
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تابــع لهيئــة تشــجيع
الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة ،وهنــاك ادارة برنامــج
المشــتريات الحكوميــة فــي دبــي.

ب .التنســيق مــع الجهــات التعليميــة والتدريبيــة
الســتحداث وتصميــم برامــج تدريبيــة وتعليميــة فــي مجــال
اعمــال الخدمــات االســنادية او تكثيــف المتــاح تدعيمــً
للتوجــه نحــو تمكيــن وتفعيــل رواد االعمــال لتقديــم
خدماتهــم االســنادية فــي الحــج بأعلــى مســتويات االتقــان
والجــودة فمــن المهــم ان تكثــف برامــج التدريــب والتأهيــل
لتلــك االنشــطة ســواء فــي مجــال التقنيــة او الصيانــة او
االرشــاد الســياحي او االســكان او الفندقيــة ،فعلــى ســبيل
المثــال االســتثمار فــي مجــال صناعــة الضيافــة ومــا تحويــه
مــن اعاشــة او اســكان تتطلــب توفــر مهــارات ومعــارف
للقيــام بهــذه الصناعــة علــى اســس علميــة ووفقــً ألحــدث
التوجهــات ســواء مــن خــال البرامــج المعتمــدة مــن
المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي او المعاهــد االهليــة
فــي تخصصــات الفندقــة والســياحة او تصميــم برامــج
تدريبيــة بالتعــاون مــع جهــات متخصصــة كالهيئــة الوطنيــة
للســياحة واالثــار لتأهيــل المرشــدين الســياحيين.

 .3الغرفــة الصناعيــة :تضطلــع الغرفــة التجاريــة بــدور
هــام فــي تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة عبــر
المراكــز الداعمــة والحاضنــة للقطــاع او مــن خــال التثقيــف
والتعريــف بــه ،ويجــيء دور الغرفــة فــي االســتراتيجية
مدعــم ألدوار الجهــات االخــرى مــن خــال وضــع مكاتــب
تنســيقية الســتقطاب رواد االعمــال ُتصــاغ منهجيــة عملها
بالتنســيق مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
،باإلضافــة الــى تقديــم الدعــم مــن االستشــارات واعــداد
الدراســات الالزمــة الســتمرار المشــروع.

ج .صياغــة تنظيــم وسياســات للبرنامــج كأحــد المنتجــات
التــي تعمــل عليهــا الهيئــة ،يحــوي المجــاالت واالنشــطة
واليــة الدعــم واســلوب االســتثمار والعمل(عقــود اساســية
او مــن الباطــن) والحوافــز والضمانــات والحمايــة والهــدف
مــن هــذا االجــراء هــو تصميــم حزمــة متكاملــة مــن
السياســات والممارســات لبرنامــج التمكيــن.
د .انشــاء ادارة ُتعنــى بتشــجيع وادارة قطــاع رواد االعمــال
فــي برنامــج تقديــم الخدمــات المســاندة للجهــات العاملــة
فــي خدمــات الحجــاج والمعتمريــن ،فباعتبــار أن هــذا

 .4المؤسســات والصناديــق والبنــوك االســامية
الممولــة والداعمــة :يحظــى قطــاع المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة بدعــم وقاعــدة عريضــة مــن
المؤسســات والصناديــق فــي القطاعيــن العــام والخــاص،
واســتكما ًال لهــذا الــدور فالمهمــة الموكلــة لقطــاع التمويــل
فــي االســتراتيجية هــو تصميــم برامــج تمويليــة ذات حوافــز
مشــجعة وميســرة خاصــة بــرواد االعمــال والمشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة التــي تقــدم خدماتهــا المســاندة
فــي موســم الحــج والعمــرة ،باإلضافــة الــى تطبيــق
الصيــغ واالدوات االســامية فــي مجــال التمويــل ،وعقــد
االتفاقيــات مــن قبــل هيئــة المنشــآت مــع المصــارف التــي
تقــدم الخدمــات االســامية لالســتفادة مــن صيــغ التمويــل
االســامية فــي تمويــل مشــاريع البرنامــج.
 .5المؤسســات االعالميــة :لإلعــام تأثيــر كبيــر فــي
ايصــال المعلومــة للمتلقــي ،ويتميــز بالوصــول الــى شــريحة
واســعة مــن المجتمــع علــى مختلــف مســتوياتهم العمريــة
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والجنســية والثقافيــة ،ويكمــن دوره فــي االســتراتيجية فــي
بــث رســائل مســتمرة حول برنامــج المشــروعات الصغيرة
والمتوســطة فــي مجــال الخدمــات االســنادية لقطــاع الحــج
والعمــرة بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ووزارة الحــج ،ونشــر التجــارب الناجحــة
للمشــروعات التــي ُمكنــت مــن العمــل.
مــا تقــدم عبــارة عــن رؤيــة او خطــوط عريضــة يمكــن ان
تكــون بدايــة اســتراتيجية وخارطــة عمــل لتفعيــل جــزء
مــن رؤيــة المملكــة 2030لتمكيــن المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة مــن المســاهمة الحقيقيــة فــي االقتصــاد
الوطنــي والوصــول الــى مســتويات عاليــة مــن الرضــا عــن
الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن والزائريــن للمدينتيــن
المقدســتين فــي مكــة والمدينــة.
النتائج:
 .1يعــد قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة المصــدر
االول للدخــل لمعظــم بلــدان العالــم ومســاهمته فــي الناتــج
بنســب تتــراوح بيــن  %60-50وتوفيــر مــا يزيــد عــن  %80مــن
اجمالــي الفــرص الوظيفيــة فــي القطــاع الخــاص.
 .2التزال مســاهمة قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
فــي المملكــة دون المؤمــل علــى مســتوى المســاهمة فــي
الناتــج وتوفيــر فــرص العمــل بنســب ال تتجــاوز  %20و%25
علــى التوالــي.
 .3يعتبــر التمويــل احــد المعوقــات لقطــاع المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكــة  ،اال انــه ال يعتبــر مانعــً
للمســاهمة الحقيقيــة واالفضــل عمــا هــو عليــه االن بــل
يكمــن فــي غيــاب االدارة والتخطيــط الممنهجيــن لهــذا
القطــاع والكفيلــة بوضــع السياســات والمبــادرات لضمــان
افضــل الممارســات وفاعليتهــا.
 .4هنــاك صــور تمويليــة رأســمالية ُتعــد ذات كفــاءة
تمويليــة عاليــة تتمثــل فــي اســاليب التمويــل االســامية
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ( كالمرابحــة،
والمشــاركة ،واالســتصناع ).
 .5حاجــة قطــاع الحــج والعمــرة والزيــارة الــى مزيــد مــن
االســتثمارات فــي الخدمــات االســنادية المقدمــة للجهــات
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المعنيــة بخدمــة ضيــوف الرحمــن ،ممــا ُيعــد معــه المحــرك
االول لتنميــة قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي
المملكــة.
التوصيات:
 .1العمــل علــى ادارة وتخطيــط قطــاع المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة بالمملكــة بهــدف حوكمتــه.
 .2االســتفادة مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي
ســد احتيــاج االســتثمار مــن الخدمــات االســنادية فــي الحــج
والعمــرة .
 .3االســتفادة مــن صيــغ التمويــل االســامية فــي زيــادة
تمويــل قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
 .4قيــام وزارة الحــج بإعــداد تنظيــم خــاص بالمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة المســتثمرة فــي الخدمــات
االســنادية بقطــاع الحــج والعمــرة.
 .5قيــام الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
باســتحداث جهــة إشــرافية للبرنامــج كأحــد منتجــات
الهيئــة.
المراجع:
 .1رؤية المملكة.2030
 .2برنامج التحول .2020
 .3مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة ،تقريــر حالــة الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة فــي دبــي .2013،
 .4مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة ،دليــل تعريــف المشــاريع المتناهيــة الصغــر
والصغيــرة والمتوســطة فــي دبــي.2009،
 .5مؤسســة التمويــل الدوليــة ،دليــل المعرفــة المصرفيــة
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.2009،
 .6الشــايب،ايهاب طلعت:اثــر تمويــل المشــروعات
متناهيــة الصغــر علــى مســتوى معيشــة الفئــة المســتهدفة،
جامعــة عيــن شــمس.2010،

 .7النمروطي،خليــل احمد:بطالــة الخريجيــن ودور
المشــاريع الصغيــرة فــي عالجها،جامعــة غــزه.2012،
 . 8االسرج،حســين عبدالمطلب:المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ودورهــا فــي التشــغيل فــي الــدول العربيــة2010،
 .9البندي،عاصــم عبدالنبي:المشــروعات الصغيــرة واثرهــا
فــي التنميــة االقتصاديــة مصــر انموذجــً،د.ط.
. 10سحنون،سمير:المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
ومشــاكل تمويلهــا فــي الجزائر،الملتقــى الدولــي لمتطلبــات
تأهيــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي الــدول
العربيــة.2006،
 .11اسبار،تقرير منتدى اسبار:سبتمبر.2016،
 .12الغرفــة الصناعيــة بجدة،تقريــر المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي الســعودية.2015،
 .13صندوق النقد العربي،تقرير الصندوق عن العام.2013
 .14صندوق النقد العربي ،تقرير الصندوق عن العام .2015
 .15الغرفــة الصناعيــة بمكة،تقريــر ادارة التقنيــة بالغرفــة
عــن العــام .2015
 .16وزارة الحــج والعمرة،مجلــة الحج،العدد،862ربيــع
االخــر .1438
 .17الموقع االلكتروني لبادر.
 .18الموقع االلكتروني لصندوق التنمية الصناعي .
 .19الموقع االلكتروني لبنك التنمية االجتماعية.
 . 20الموقع االلكتروني لجريدة اليوم.
 .21هيئــة تشــجيع الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة
الكوريــة.

423

تعزيز دور الجامعات في زيادة تنافسية قطاع الصناعة في ضوء رؤية 2030
بالمملكة  -جامعة الملك عبداهلل  -كنموذج

محور مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في رؤية المملكة  2030ودورهما في
تعزيز مجتمع المعرفة ودعم سوق العمل
إعداد  /أ .منى حسن السيد

محاضر وباحث اقتصادي  ،جامعة نجران – كلية العلوم االدارية
المقدمة
ممــا ال شــك فيــه أن قطــاع الصناعــة يعتـــبر القطــاع الرائــد
فــي عمليــة التنميــة ومحـــور ارتــكاز لباقــي القــــطاعات،
فـــدول العالــم المـــتقدم و الــدول حديثــة التصنيــع اعتمــدت
بدايــة علــى التصنيــع فــي تحقيــق معــدالت نمــو ســريعة،
واســتطاعت أن تنشــىء قاعــدة صناعيــة قويــة قــادرة علــى
المنافســة فــي األســواق العالميــة.
وهــذا منطقــي لمــا تتمتــع بــه الصناعــة مــن خصائــص تميزهــا
عــن باقــي القطاعــات االقتصاديــة األخــرى ، ،فقطــاع
الصناعــة يســهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة ولــه دور
فــي تخفيــض معــدل الفقــر مــن خــال إقامــة صناعــات فــي
المناطــق األكثــر فقــرا ،ودور فــي توجيــه االســتثمار العــام
فــي البنيــة التحتيــة الماديــة واالجتماعيــة «إنشــاء طــرق
وكبــاري ،مــدارس فنيــة.« .....
باإلضافــة إلــى تميــز قطــاع الصناعــة بوجــود شــبكة مــن
العالقــات األماميــة والخلفيــة مــع القطاعــات االقتصاديــة
األخــرى ،فالصناعــة تمــد القطــاع الزراعــي ببعــض مدخــات
اإلنتــاج »اآلالت الزراعيــة و األســمدة« كمــا أن قطــاع
الزراعــة يمــد الصناعــة بالمــواد الخــام « مثل القطــن لصناعة
النســيج والمحاصيــل الزراعيــة للصناعــات الغذائيــة «.
وأيضــا هنــاك ترابــط بيــن قطــاع الصناعــة وقطــاع الخدمــات
وهنــاك أمثلــة عديــدة لذلــك »بحــوث التســويق ورقابــة
الجــودة وخدمــات البرمجيــات«.
وقطــاع الصناعــة لــه القــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــا
الجديــدة ،ورأس المــال البشــرى كمــا يلعــب فيــه نشــاط

البحــث والتطويــر R&”Dدورا هامــا ،ومــن هنــا جــاءت
أهميــة تعزيــز الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص فــي الصناعــة
والجامعــات فــي مجــال البحــث العلمــي .
وهــذه الدراســة ســتبحث فــي طــرق تعزيــز دور الجامعــات
فــي زيــادة التنافســية لقطــاع الصناعــة بالمملكــة وتحديــد
طــرق لتحســين الروابــط بيــن الحكومــة والجامعــات
البحثيــة والشــركات مــن أجــل تعزيــز االبتــكار والقــدرة
التنافســية فــي قطــاع الصناعــة  ،وصــوال القتصــاد قائــم
علــى المعرفــة ويأتــي ذلــك فــي إطــار «نمــوذج الحلــزون
الثالثــي» والــذي يوضــح العالقــات بيــن الحكومــة والصناعــة
والجامعــات ،فالهــدف الرئيســي مــن التكامــل فــي triple
 model helixإقامــة شــراكة بيــن التعليــم العالــي
والقطــاع الخــاص والحكومــة  ،فاالبتــكار قــد ينشــأ فــي
أي مــن القطاعــات الثالثــة ولكــن بشــكل منفــرد ،لــذا فــإن
التأثيــر الفعــال علــى المســتوى المحلــي والمســتوى اإلقليمي
يكــون بإنشــاء شــراكة بيــن القطاعــات الثالثــة فــي عمليــة
اإلبــداع والتطويــر.
فالجامعــات يجــب أن تصبــح «جامعــات رياديــة» ،تلبــي
احتياجــات الســوق مــن الكفــاءات العلميــة المختلفــة،
وتحويــل المعرفــة العلميــة البحتــة إلــى مرحلــة اإلنتــاج
والتطبيــق لخدمــة المجتمــع.
كلمــات افتتاحيــة  :التنافســية – الشــراكة بيــن الجامعــة
والصناعــة –البحــث العلمــي
أوال  :مشــكلة الدراســة  :فــي ظــل التحديــات العالميــة مــن
منافســة دوليــة واقليميــة ومحليــة  ،أصبــح مــن البديهــي
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تطويــر قطــاع الصناعــي للوصــول إلــى تعزيــز القــدرة
التنافســية  ،والمشــكلة االساســية للدراســة هــو ضعــف
الشــراكة بيــن الجامعــات « كمركــز للدراســات واالبحــاث
التطويريــة فــي عــدة مجــاالت « وقطــاع الصناعــة « والــذي
يمثلــه القطــاع الخــاص وهــو يعتبــر مجــاال خصبــا لتطبيــق
األبحــاث «.
ثانيا  :أهداف البحث :
 .1تحديــد العالقــات بيــن الجامعــات والصناعــة للوصــول الــى
اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة .
 .2دور الحكومــة فــي تعزيــز القــدرة التنافســية لقطــاع
الصناعــة مــن خــال الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص
والجامعــات .
ثالثــا تســاؤالت البحــث  :األســئلة الرئيســية التــي يتعيــن
اإلجابــة عليهــا فــي الدراســة لتعزيــز دور الجامعــات فــي
زيــادة تنافســية قطــاع الصناعــة بالمملكــة.
 .1ما هي طبيعة العالقة بين الجامعات و قطاع الصناعة؟
 .2إلى أي مدى تخدم الجامعات االحتياجات الصناعية ؟
 .3كيــف للجامعــات المشــاركة فــي تعزيــز القــدرة
التنافســية لقطــاع الصناعــة ؟
 .4مــا هــي التوصيــات التــي يمكــن بذلهــا لتعزيــز الروابــط بيــن
القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والجامعات؟
رابعا  :أهمية الدراسة
 .1التأكيــد علــى أهميــة البحــث العلمــي فــي الجامعــات ،
وذلــك ألنــه يخــدم المجتمــع مــن خــال تحويلــه الــى
واقــع ليتــم تطبيقــه .
 .2هــذه الدراســة ســوف تحــدد العالقــات بيــن الجامعــات
والقطــاع الخــاص  ،للتحــول إلــى اقتصــاد قائــم علــى
المعرفــة وذلــك فــي ضــوء رؤيــة . 2030
 .3تعزيــز الروابــط بيــن الصناعــة والجامعــات فــي ظل وجود
اســتراتيجيات مــن الحكومة لتعزيز هــذه الروابط .
خامســا :منهــج الدراســة اعتمــدت الدراســة المنهــج
الوصفــي التحليلــي وذلــك لمالءمتــه لنــوع وطبيعــة الدراســة
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واهدافهــا  ،كمــا اعتمــدت الدراســة المنهــج االســتقرائي
وذلــك بمراجعــة ادبيــات الدراســة المتمثلــة فــي الجانــب
النظــري .
مكونات البحث
المبحث االول :البعد النظري
المطلب االول  :مفهوم الصناعة والتصنيع
المطلب الثاني  :التنافسية
المبحث الثاني  :القطاع الخاص والبحث العلمي
المطلــب االول  :دوافــع القطــاع الخــاص للقيــام بالبحــث
العلمــي
المطلــب الثانــي  :معوقــات مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
البحــث العلمــي مــع الجامعــات
المبحــث الثالــث :النمــوذج الحلزونــي لتعزيــز تنافســية
قطــاع الصناعــة
المطلــب االول :الحكومــة والشــراكة بيــن القطــاع الخاص
والجامعــات لتعزيــز تنافســية قطــاع الصناعــة في
ضوء رؤية المملكة . 2030
المطلــب الثانــي :نمــاذج واقعيــة ألحــدى الجامعــات
كشــريك للقطــاع الخــاص فــي مجــال البحــث العلمــي
(جامعــة الملــك عبــداهلل).
نتائج وتوصيات

المبحث االول :البعد النظري

المطلب االول  :مفهوم الصناعة والتصنيع

مــن الممكــن اعتبــار التصنيــع جوهــر عمليــة التنميــة
االقتصاديــة ،فخالصــة تجــارب الــدول الصناعيــة وحديثــة
التصنيــع ــــ والتــى اتخــذت التنميــة الصناعيــة محــورا
أساســيا لسياســاتها التنمويــة ــــ أثبتــت انــه مــن الممكــن
القضــاء علــى الفقــر والتخلــف مــن خــال التصنيــع واتخــاذ
قطــاع الصناعــة القطــاع الرائــد والقائــد لعمليــة التنميــة،
وممــا ال شــك فيــه أن اإلنســان ســعى إلــى حــل المشــكلة
االقتصاديــة ،والمتمثلــة فــى نــدرة المــوارد المتاحــة إلشــباع

الحاجــات اإلنســانية المتعــددة والمتجــددة والمتزايــدة مــن
خــال تطويــر أســاليب اإلنتــاج مترافقــة مــع تطــور قــدرات
اإلنســان علــى اإلنتــاج ممــا ســاهم فــى خلــق قيــم مضافــة
كبيــرة ،وبالتالــي كان ســعى اإلنســان للحيــاة هــو مكمــل
لعمليــة النمــو والــذى ســاهم فــى الخــروج مــن مرحلــة
(((.
الركــود إلــى النمــو االقتصــادي المســتدام

اوال :الصناعــة  :Industryيمكــن تعريــف الصناعــة علــى أنهــا
مجموعــة األنشــطة االقتصاديــة المنتجــة للبضائــع والمتميــزة
عــن الزراعــة والخدمــات فالصناعــة بمعناهــا الواســع تغييــر فــي
شــكل المــواد الخــام لزيــادة قيمتهــا ،وجعلهــا أكثــر مالءمــة
لحاجــات اإلِنســان ومتطلباتــه ،ومفهــوم الصناعــة يشــمل:
● الصناعــات االســتخراجية  :industry Extractiveوتعنــى
اســتخراج الخامــات األوليــة مــن باطــن األرض وال تتــم عليهــا اى
عمليــات إنتاجيــة مثــل اســتخراج البتــرول.
● الصناعــات التحويليــة  : Manufacturing industryوتعنــى
إجــراء عمليــات تحويليــة علــى مــا يتــم الحصــول عليــه مــن
الطبيعــة كذلــك يمكــن النظــر الــى الصناعــة مــن عــدة مداخــل
للتعــرف علــى مختلــف الجوانــب المتعلقــة بهــا وذلــك علــى
النحــو التالــى((( :

تعريــف الصناعــة طبقــا لمــدى األنشــطة التــي تغطيهــا:
حيــث يتســع المعنــى ليتــراوح بيــن الشــمولية والمحدوديــة
كاالتــي :
التعريــف الشــامل الــذى يعتبــر كل نشــاط اقتصــادي هــو
نشــاط صناعــي.
التعريــف الشــامل لكافــة األنشــطة الصناعيــة والــذى يعتبــر
كل األنشــطة الســلعية– عــدا الزراعيــة ــــ أنشــطة صناعية.
التعريــف المعمــول بــه ألغــراض المقارنــات الدوليــة
والمتمثــل فــى األنشــطة االســتخراجية والتحويليــة
والكهربــاء والغــاز والميــاه.
تعريــف الصناعــة المقتصــر علــى الصناعــات االســتخراجية

1. Golar & Moav “ Natural Selection &the Origin of the
Economic Growth “ World Bank April2002

 .2ســويلم جــودة ســعيد »اثــار سياســات تحريــر التجــارة الخارجيــة علــى
القطــاع الصناعــي المصــري« رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة
القاهــرة  2000ص 35

والتحويليــة.
تعريــف الصناعــة القائــم علــى طبيعــة النشــاط :والــذى
يقتصــر علــى الصناعــات التحويليــة فقــط
ج ــ تعريف الصناعة القائم على تجانس المنتجات
د ــــ تعريــف الصناعــة القائــم علــى مســتوى األســلوب الفنــى
المســتخدم فــى اإلنتــاج :والــذى ينصــرف إلــى صناعــات
كثيفــة العمالــة وصناعــات كثيفــة راس المــال.
ثانيــا  :مفهــوم التصنيــع
 :manufacturing makingsفــى عــام  1963وضعــت األمــم
المتحــدة تعريفــا للتصنيــع بأنــه عمليــة التنميــة االقتصاديــة
التــي تــؤدى إلــى تنميــة المــوارد الطبيعيــة وتنويــع الهيــكل
اإلنتاجــي المحلــى ليتخــذ هيــكال جديــدا فيــه قطــاع صناعــي
ديناميكــي ينتــج وســائل اإلنتــاج واالســتهالك ويضمــن
وجــود نســبة نمــو مرتفعــة فــي االقتصــاد بصفــة عامــة وفــى
تحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي (((،لذلــك يمكــن
القــول أن عمليــة التصنيــع تعنــى الزيــادة المســتمرة فــي
األهميــة النســبية للقطــاع الصناعــي  ،وتغيــر جــذري فــى
أســلوب اإلنتــاج الســائد والقضــاء علــى مظاهــر التخلــف
المرتبــط بســيادة أســاليب إنتاجيــة متخلفــة بمعنــى أخــر
القضــاء علــى االختــاالت الهيكليــة  ،فالتصنيــع هــو عمليــة
التغيــر الهيليكــي فــي االقتصــاد والــذي يتضمــن زيــادة
مســاهمة الصناعــة فــي توليــد الناتــج وفــي اســتيعاب قــوة
العمــل ،إال انــه مــن الضــروري التمييــز بوعــي ودقــة بيــن
التصنيــع وإقامــة الصناعــات ،فالتصنيــع يتضمــن بالضــرورة
إنشــاء صناعــات ولكــن إنشــاء الصناعــات ال يتضمــن
تصنيعــا بالضــرورة ،فجوهــر التصنيــع هــو خلــق» البنيــة
الصناعيــة « التــى تحســب مكوناتهــا بدقــة فــى ضــوء
عالقــات التشــابك القطاعــى وطبقــا لتصــور اســتراتيجي
معيــن (((  ،وهــذا التغيــر يشــمل تطويــرا فــى نوعيــة
Industrialization,

 .3احمــد مكــى إســماعيل « اســتراتيجية التصنيــع فــى تجربــة التنميــة
الســودانية « رســالة ماجســتير غيــر منشــورة جامعــة القاهــرة 1983
.4جــودة عبــد الخالــق ،منــال متولــى ،منــى الجــرف :دراســة الصناعــة والتصنيــع
فــي مصــر ...الواقــع والمســتقبل حتــي عــام ،2020مشــروع مســتقبل
مصــر2020 الــذي ينفــذه منتــدي العالــم الثالــث ،المكتبــة األكاديميــة 2005
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الصناعــات والفــن االنتاجــى المســتخدم وأســس تنظيــم
النشــاط الصناعــى  ،فالتصنيــع بالمعنــى األوســع يعنــى
حركــة تحــول مجتمعــى شــامل أساســه االعتمــاد علــى
قطــاع الصناعــة فهــى عمليــة اســتهدافية تقــوم علــى
نــوع التخطيــط وليــس مجــرد النمــو التلقائــى للمصانــع
واإلنشــاء العشــوائي  ،فالتصنيــع مجموعــة مــن المراحــل
المتصلــة للتكويــن الهيكلــى للصناعــة والتوســع فــى اإلنتــاج
مــع اســتخدام فــن انتاجــى حديــث باســتغالل المعرفــة
والكشــف العلمــى والبحــث والتطويــر «.»D&R
التصنيع مصدر رئيسي للنمو:
تشــير كافــة الدراســات والمؤشــرات الدوليــة فــي الــدول
الصناعيــة الكبــرى ودول النمــور إلــى أن التصنيــع فــي
مفهــوم القــرن الحــادي والعشــرين يختلــف عنــه منــذ نحــو
نصــف قــرن ،فالمفهــوم الجديــد للتصنيــع واســع مركــب
يشــمل التطبيــق التكنولوجــي والعلــوم األساســية وتلبيــة
احتياجــات اإلنســان والتعليــم المتطــور والتنميــة البشــرية
واألداء الجيــد واإلنتاجيــة العاليــة  ،كمــا أن التصنيــع
يعنــى اإلصــاح االقتصــادي ألنــه يدخلنــا إلــى قلــب عصــر
التكنولوجيــا والبحــوث والتطويــر واالبتــكار فــى اإلنتــاج
والجــودة الشــاملة نفــاذًا إلــى األســواق العالميــة والمنافســة
الدوليــة ،فالتصنيــع مصــدر رئيســي للتطــور التكـنولوجـــي
واستـــخدامه ونشـــره أكثــر مــن أي قطـــاع آخــر فيتميــز بـــ :
تطبيــق التطــورات التكنولوجيــة فــي اإلنتــاج :فاالنتقــال
مــن القطاعــات األوليــة ( ،)Primaryإلــى القطــاع الثانــوي
()Secondaryمؤشــرًا علــى ارتفــاع القيمــة المضافــة.
مصدر االبتكار والتجديد من قبل المنشآت الخاصة.
نشــر االبتكارات/التجديــدات :مــن خــال إنتــاج الســلع
الرأســمالية ونشــر المعرفــة الفنيــة والتنظيميــة.
تطويــر المهــارات الجديــدة الالزمــة إلعــادة الهيكلــة
االقتصاديــة.
للصناعــة آثــار جانبيــة ،)Externalities( ،مفيــدة :فالمهــارات
والتجديــدات المتعلقــة بالصناعــة تعــود بالفائــدة علــى
النشــاطات االقتصاديــة األخــرى.
تحفيــز الخدمــات الحديثــة :فتقليديــا تنتقــل التنميــة مــن
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القطــاع األولــى إلــى الثانــوي ثــم تحفــز القطــاع الثالث»قطــاع
الخدمــات «.
المصــدر الرئيســي للميــزة النســبية الديناميكيــة :التحــول
مــن المنتجــات األوليــة إلــى الســلع المصنعــة األكثــر
ديناميكيــة وأرفــع قيمــة ،فالصناعــة تمثــل نحــو  %90مــن
إجمالــي التجــارة الدوليــة.
عولمــة االقتصاديــات :الصناعــة رائــدة فــي توجهــات
العولمــة والتكامــل الراهنــة.
المطلب الثاني  :التنافسية :
مــن مفهــوم الميــزة النســبية إلــى مفهــوم الميــزة
التنافســية :شــهدت البيئــة الدوليــة فــي الســنوات األخيــرة
مــن القــرن العشــرين تغيــرات وتحديــات نتيجــة لزيــادة
اإلنتــاج نحــو العولمــة والتطــور التكنولوجــي الهائــل وزيــادة
االهتمــام بالبحــث والتطويــر R&Dممــا أدى إلــى عــدم مقدرة
مفهــوم الميــزة النســبية علــى تفســير اتجاهــات التجــارة
الدوليــة فــكان البــد مــن ظهــور نظريــة جديــدة تحــاول
تقديــم مفهــوم أكثــر قــدرة علــى تفســير هــذه االتجاهــات
الحديثــة فــى التجــارة الخارجيــة ،فالميــزة النســبية أضيــف
إليهــا المفهــوم الديناميكــي بمعنــى أنهــا تتغيــر عبــر الزمــن،
فقــد تكتســب الدولــة ميــزة نســبية جديــدة لــم تكــن
متوافــرة أو تفقــد أخــرى كانــت تتميــز بهــا.
اوال  :مفهــوم التنافســية وفقــا لبورتــر  :جــاء مايــكل بورتــر
عــام  1990بكتابــه « المزايــا التنافســية لألمــم « بمفهــوم
الميــزة التنافســية كأداة لتفســير هيــكل التجــارة الدوليــة،
حيــث ركــز بورتــر اهتمامــه علــى اإلجابــة علــى» لمــاذا
تنجــح منشــآت دولــة مــا فــي أن تصبــح منافســا عالميــا
فــي صناعــة معينــة أو أجــزاء منهــا ،مــن خــال البحــث
عــن الخصائــص المميــزة للدولــة التــي تمكــن المنشــاة
مــن خلــق وتعزيــز مزاياهــا التنافســية  ،فمفهــوم الميــزة
التنافســية يتــم توليدهــا إمــا مــن خــال تحســين وتطويــر
عناصــر اإلنتــاج الموجــودة فعــا أو مــن خــال ابتــكار عناصــر
جديدة(((،والميــزة التنافســية تمــر بعــدة مراحــل ففــي
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المراحــل األولــى يكــون أساســها عناصــر اإلنتــاج الموروثــة
«( »factor drivenالمعنــى التقليــدي للميــزة النســبية)
والمراحــل التاليــة تأتــى عندمــا تتمكــن الدولــة مــن خلــق
ميــزة تنافســية مــن خــال المؤسســات والسياســات
وعوامــل اإلنتــاج المخلوقــة المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا
بنشــاط البحــث والتطويــر فقــد أعطــى بورتــر أهميــة خاصــة
لعنصــر البحــث والتطويــر ( )R&Dلمــا لــه مــن قــدرة علــى
خلــق واكتســاب المزايــا التنافســية للمنشــأة فــى صناعــة
معينــة ،فالبحــث والتطويــر لــه دور فــي اكتشــاف طــرق
جديــدة للتســوق والتوزيــع باإلضافــة إلــى إدخــال تعديــات
علــى منتجــات المنشــأة لتواكــب الرغبــات المتجــددة
للمســتهلكين ممــا يتولــد عــن ذلــك دافعــا لالســتثمار فــى
المهــارات الفنيــة والتكنولوجيــة والتــى تضيــف مزيــدا مــن
اإلبــداع واالبتــكار علــى الصناعــة ،لذلــك يمكــن الوصــول
إلــى نتيجــة هامــة وهــى أن اســتمرار أو فقــد ميــزة تنافســية
يتوقــف علــى حجــم االســتثمارات الموجــه إلــى البحــث
والتطويــر ممــا يضفــى البعــد الديناميكــي للميــزة التنافســية
وقــد فــرق بورتــر بيــن مفهــوم الميــزة التنافســية للمنشــأة
والميــزة التنافســية للصناعــة(((:
ـ الميزة التنافســية على مســتوى المنشــأة :قدرة المنشــآت
الفرديــة علــى اكتســاب نصيــب ســوقى والمحافظــة عليــه
علــى أســاس مســتمر « وهــو نفــس التعريــف الــذى أخــذت
بــه االنكتــاد عــام .1995
الميــزة التنافســية للصناعــة :هــي قــدرة الصناعــة علــى
زيــادة نصيبهــا مــن التجــارة الدوليــة ،وفــى نفــس الوقــت
تتمكــن مــن جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر إليهــا،

ويمكــن القــول أن تعريــف الميــزة التنافســية للصناعــة
أعــم وأشــمل فلــم يهتــم فقــط بالقــدرة علــى المســاهمة
فــى التجــارة ولكــن أيضــا قــدرة الصناعــة علــى جــذب
االســتثمارات.
ثانيا  :محددات الميزة التنافسية لبورتر:
 .١ظروف عناصر اإلنتاج.
 .٢ظروف الطلب.
 .٣وجود صناعات مغذية.
 .٤استراتيجية المنشأة وطبيعة المنافسة.
باإلضافة إلى محددين ثانويين وهما :الصدفة ،الحكومة
اوال :ظــروف عناصــر اإلنتــاج ويــري بورتــر أن تقســيم
عناصــر اإلنتــاج إلــي ( أرض – عمــل – رأس مــال  -التنظيــم)
هــو تقســيم واســع جــدا لعناصــر اإلنتــاج ويــري أنــه يجــب
(((:
تقســيم عناصــر اإلنتــاج إلــي عــدد مــن المجموعــات
 .1المــوارد البشــرية :تتمثــل فــي العمالــة ،عددهــا ،مهارتهــا،
تكلفتهــا.
 .2المــوارد الماديــة :مــدي توافــر هــذه المــوارد والتــي تتمثــل
فــي أرض ،مــاء ،معــادن ،غابــات ،مصــادر طاقــة ،منــاخ ،موقــع
الدولــة ومســاحتها.
 .3المــوارد المعرفيــة :تشــمل رصيــد الدولــة العلمــي والفنــي
والتســويقي فــي الســلع والخدمــات.
 .٤المــوارد الرأســمالية :تتمثــل فــي كميــة وتكلفــة رأس
المــال المتوفــر لتمويــل الصناعــة.
 .٥البنيــة األساســية :تتمثــل فــي نوعيــة وجــودة وتكلفــة
البنيــة األساســية.
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وفــي إطــار هــذا التقســيم العــام يعــرف « بورتــر « نوعيــن
مختلفيــن رئيســيين لعناصــر اإلنتــاج وهمــا عناصــر اإلنتــاج
الرئيســية والمتقدمــة ،فالعناصــر الرئيســية تشــمل المــوارد
الطبيعيــة ،المنــاخ ،الموقــع ،وعمــل غيــر ماهــر وهــذه العوامــل
تــورث أو تولــد مــن خــال قــدر معقــول مــن االســتثمار ،أمــا عناصر
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اإلنتــاج المتقدمــة فهــي تتضمــن البنيــة األساســية ،عمــل ماهــر(
مهندســين – علمــاء ) ،مؤسســات بحــث علمــي ،قواعــد بيانــات
وهــذه العناصــر تتطلــب اســتثمارات ضخمــة فــي رأس مــال مــادي
). (1وبشــري وهــذه العوامــل ضروريــة لتحقيــق الميــزة التنافســية

ثانيــا :ظــروف الطلــب المحلــي :المحــدد الثانــي للميــزة
التنافســية هــو الطلــب المحلــي للســلعة أو الخدمــة
ويســاهم فــي ذلــك مــن خــال جانبيــن رئيســيين :هيــكل
الطلــب المحلــي  :أعتبــر» بورتــر» أن طبيعــة احتيــاج
المســتهلكين – أي هيــكل الطلــب المحلــي -هــي األهم في
التأثيــر علــي الميــزة التنافســية  ،فتكويــن الطلــب المحلــي
يحــدد ويشــكل اســتجابة وفهــم احتيــاج المســتهلكين
،فالدولــة تكتســب ميــزة تنافســية فــي الصناعــات التــي
يعطــي هيــكل الطلــب المحلــي للمنشــأة صــورة واضحــة
الحتيــاج المســتهلكين وتشــكل الضغــوط التــي تتولــد
مــن قبــل المســتهلكين القــوة الدافعــة للمنشــأة وتحقيــق
ميــزة تنافســية معقــدة Sophisticated Competitive
 Advantageبالمقارنــة بالمنافســين اآلخريــن .
حجــم وطبيعــة نمــو الطلــب المحلــي  :أشــار »بورتــر« إلــي
أهميــة حجــم وطبيعــة نمــو الطلــب المحلــي فــي تدعيــم
الميــزة التنافســية  ،فكبــر الطلــب المحلــي يــؤدي إلــي
اكتســاب ميــزة تنافســية فــي الصناعــات ذات اقتصاديــات
الحجــم حيــث يمثــل دافــع للمنشــأة للتطويــر واالبتــكار فــي
المنتــج  ،كمــا أن زيــادة عــدد المســتهلكين المســتقلين
يعمــل علــي توليــد عنصــر االبتــكار بالمقارنــة بوجــود
مســتهلك واحــد أو اثنيــن يســيطروا علــي الســوق،
وأضــاف بورتــر أن معــدل نمــو الطلــب المحلــي ال يقــل أهميــة
فــي تحديــد الميــزة التنافســية عــن حجــم الطلــب المحلــي
حيــث أن معــدل النمــو الســريع للطلــب المحلــي يــؤدي إلــي
اســتخدام المنشــأة للتكنولوجيــا الجديــدة بشــكل أســرع
ويقلــل عنصــر المخاطــرة ،وبالتالــي تتمتــع المنشــأة بميــزة
تنافســية مســتقرة وقــد يــؤدي ارتفــاع الطلــب المحلــي
تدريجيــا إلــي تركيــز المنشــآت علــي الســوق المحلــي
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بينمــا التشــبع الســريع فــي الطلــب المحلــي غالبــا مــا يدفــع
المنشــآت إلــي البحــث عــن أســواق تصديريــة((( .
ثالثــا -الصناعــات المرتبطــة والمغذيــة :ووفقــا لبورتــر
فــان وجــود صناعــات منافســة مغذيــة ومكملــة بصناعــة
مــا فــي الدولــة هــي المحــدد الثالــث للميــزة التنافســية،
والصناعــات المغذيــة (  )Support Industriesهــي التــي تمــد
الصناعــات محــل الدراســة بالمدخــات الالزمــة لإلنتــاج أمــا
الصناعــات المرتبطــة فهــي تلــك الصناعــات التــي تشــترك
فــي التكنولوجيــا والمدخــات والعمــاء والتســويق أو
التــي تقــدم منتجــات مكملــة وتولــد الصناعــات المغذيــة
الميــزة التنافســية لصناعــة محــل الدراســة مــن خــال
الوصــول الســريع الكــفء للمدخــات ،التكامــل الرأســي
وأيضــا عمليــة االبتــكار والتطويــر حيــث تســاعد الصناعــات
المغذيــة المنشــأة فــي معرفــة التكنولوجيــا الجديــدة مــن
خــال الوصــول الســريع للمعلومــات والتقنيــات الحديثــة
بتبــادل عمليــة البحــث والتطويــر  R&Dوحلــول مشــتركة
للمشــاكل ،كمــا يضيــف بورتــر أيضــا أن وجــود الصناعــات
المرتبطــة فــي الدولــة يوفــر الفــرص لتبــادل المعلومــات
والتكنولوجيــا ونجــاح الصناعــة فــي اكتســاب الميــزة
التنافســية يــؤدي الــي زيــادة الطلــب علــي المنتجــات
المكملــة لهــذه الصناعــة ،((( .ويــري بورتــر أن المنشــآت
ال يمكنهــا تحقيــق الميــزة التنافســية مــن خــا ل تواجدهــا
فــي صناعــات منفــردة ولكــن يمكنهــا تحقيــق هــذه الميــزة
مــن خــال ارتباطهــا بغيرهــا مــن المنشــآت المحليــة
الكــفء فــي الصناعــات األخــرى المرتبطــة والمكملــة لهــا،
بمعنــي أن تواجــد الصناعــة كجــزء مــن تجمعــات صناعيــة
عنقوديــة  Clustersيمثــل عامــا هامــا و أساســيا بــل مــن
أهــم العوامــل فــي تحقيــق الميــزة التنافســية علــي الصعيــد
الدولــي وبذلــك ينتقــل بورتــر مــن التحليــل علــي مســتوي
الوحــدة إلــي التحليــل علــي مســتوي أشــمل وأكثــر تعقيــدا
هــو التحليــل العنقــودي “ ”Cluster Analysisأي علــي

2. Porter, Michael 1998 OP p: 92-95
3. Ibid, P:100-106

مســتوي تجمــع مــن الصناعــات المتشــابكة

(((

رابعــا  -اســتراتيجية المنشــأة ودرجــة المنافســة المحلية:
يتمثــل المحــدد الرابــع للميــزة التنافســية فــي البيئــة المحليــة
التــي تتواجــد بهــا المنشــأة وأهــداف هــذه المنشــأة وطــرق
تنظيمهــا واإلدارة بهــا وكذلــك طبيعــة المنافســة المحلية،
ووفقــا لبورتــر فــان المنشــأة ســتنجح فــي اكتســاب ميــزة
تنافســية عندمــا تتوافــق أهــداف المنشــأة ودوافعهــا مــع
مصــادر الميــزة التنافســية ،ووجــود المنافســة المحليــة لــه
أهميــة خاصــة فــي تحديــد الميــزة التنافســية علــي عكــس
مــا كان ســائدا إنــه يــؤدي إلــي إهــدار الجهــد ومنــع المنشــأة
مــن اكتســاب وفــورات الحجــم (((،بــل يــري بورتــر أن
المنافســة المحليــة تــؤدي إلــي اكتســاب الميــزة التنافســية
وحثهــا علــي االبتــكار والتطويــر فــي شــكل انخفــاض فــي
التكاليــف أو تحســين جــودة المنتــج ومحاولــة كســب
أســواق أجنبيــة وخاصــة إذا كانــت تتمتــع بوفــورات
الحجــم(((.
المحــددات المكملــة :تتمثــل فــي محدديــن همــا دور
الصدفــة ،دور الحكومــة
ٱ دور الصدفــة :تلعــب األحــداث التــي تحــدث بمحــض
الصدفــة دو ًرا هامــً فــي تنافســية المنشــأة بالرغــم مــن
أنهــا غالبــا مــا تقــع خــارج إطــار قــوة الشــركات وغالبــا
قــوة الحكومــة وســيطرتها ،ومــن األمثلــة علــي ذلــك
عــدم اســتمرار بعــض أنــواع التكنولوجيــا الحيويــة أو
التكنولوجيــا الدقيقــة ،التحــول الملمــوس فــي أســواق
المــال العالميــة أو أســعار الصــرف وظهــور اختــراع جديــد
أو حــدوث صدمــات خارجيــة ( صدمــات بتروليــة ) أو تقلبــات
فجائيــة فــي الطلــب العالمــي علــي ســلعة مــا ،وتأتــي
أهميــة الصدفــة فــي أنهــا تولــد فجــوات ونوعــا مــن عــدم
 .1أميــرة محمــد عمــارة « تحليــل القــدرة التنافســية للقطــاع الســياحي
المصــري « رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  2004جامعــة القاهــرة 2002
ص23 :

االســتمرارية فــي الظــروف المحيطــة بالمنشــأة وبذلــك
تســمح بحــدوث تغيــرات فــي الوضــع التنافســي مثــل إلغــاء
ميــزات موجــودة بالفعــل لتحــل محلهــا ميــزات أخــري
اســتجابة لظــروف جديــدة((( .
 دور الحكومــة :وفقــا لبورتــر فــإن الحكومــة تؤثــرعلــي اكتســاب الميــزة التنافســية مــن خــال تأثيرهــا
علــي المحــددات األربعــة الرئيســية للميــزة التنافســية
إمــا باإليجــاب أو الســلب ونجــد أمثلــة علــي ذلــك منهــا:
تأثيــر الحكومــة علــي عوامــل اإلنتــاج مــن خــال بعــض
السياســات مثــل الدعــم أو فــرض ضرائــب تؤثــر الحكومــة
علــي عوامــل الطلــب مــن خــال وضــع معاييــر محليــة للمنتج
وضريبــة مبيعــات أو تتدخــل الحكومــة كمشــتري للســلع
المحليــة لدعمهــا منتجــات حربيــة ،كمــا تؤثــر الحكومــة
علــي إســتراتيجية المنشــأة مــن خــال سياســتها الضريبيــة
والقوانيــن المضــادة لالحتــكار ويؤكــد بورتــر أنــه ال يمكــن
االعتمــاد علــي الــدور الحكومــي وحــده كمحــدد للميــزة
التنافســية ولكــن مــن خــال تحفيزهــا ودعمهــا للمحـــددات
(((
األخــرى.
القدرة التنافسية :Competitiveness Ability
تحريــر التجــارة الدوليــة وظهــور منظمــة التجــارة العالميــة
والتــى أصبــح لهــا الريــادة فــى النظــام التجــاري العالمــى،
واالتجــاه نحــو العولمــة واالهتمام بالتطــورات التكنولوجية
والمفاوضــات التجاريــة الدوليــة متعــددة األطــراف ،كل هــذه
المتغيــرات أدت إلــى تطــور مفهــوم الميــزة التنافســية إلــى
مــا يســمى بالقــدرة التنافســية.
والقــدرة التنافســية تشــير إلــى قــدرة الدولــة وليســت
المنشــاة فــى تلبيــة احتياجــات األســواق العالميــة مــن
الســلع والخدمــات والتــى تتوافــق مــع أذواق األســواق
العالميــة إلــى جانــب تحقيــق مســتوى معيشــي متزايــد
لرعايــا هــذه الدولــة علــى المــدى الطويــل ،ويمكــن القــول

2. Porter, M.E. ,1998 ,OP, pp 107-109

4.Porter, M., E., 1998, OP, p:124- 126

3. Porter, M.E. ,1998 ,OP, pp 107-109

5. Ibid. ,1998, , p :127 – 128
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أن التنافســية علــى مســتوى الدولــة تعــرف علــى أنهــا قــدرة
الدولــة علــى توفيــر بيئــة مالئمــة لتحقيــق معــدالت مرتفعــة
مــن النمــو االقتصــادي ورفــع مســتوى المعيشــة مــن خــال
(((
تعظيــم اإلنتاجيــة ودعــم القــدرة علــى االبتــكار.

والمراكــز البحثيــة التابعــة لهــا ) وضعــف الشــراكة بينهمــا
ســواء كان ذلــك فــي مجــال اســتراتيجيات البحــث العلمــي
أو المســاهمة فــي تمويــل األبحــاث أو مراكــز التنســيق بيــن
مؤسســات البحــث العلمــي والقطــاع الخــاص .

المبحث الثاني

ويمكــن حصــر دوافــع اهتمــام القطــاع الخــاص
بالبحــث العلمــي بالنقــاط التاليــة :

القطاع الخاص والبحث العلمي
المطلــب االول  :دوافــع القطــاع الخــاص للقيــام بالبحــث
العلمــي  :البحــث العلمــي نوعيــن  ((( :البحــث العلمــي
البحــت ويهتــم بالبحــث فــي اساســيات العلــوم علــى
اســاس وضــع النظريــات وتفهــم اســاس العلــوم ويعتبــر
القاعــدة االساســية للنــوع الثانــي مــن البحــوث  ،امــا النــوع
الثانــي فهــو البحــث التطبيقــي ويقــوم علــى اســاس تطبيــق
وقائــع نتائــج البحــوث االساســية علــى مشــاكل المجتمــع
ومحاولــة الوصــول الــى حلــول لتلــك المشــاكل .
و البحــث العلمــي التطبيقــي ال تظهــر نتائجــه بــدون تفاعــل
المراكــز البحثيــة مــع القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي،
مــع إثــراء أهميــة المشــاركة فــي البحــث العلمــي للوصــول
لحلــول لبعــض المشــاكل التــي تواجهــا قطــاع االنتــاج
والقطــاع الخــاص فــي ظــل عالــم متغيــر يتميــز بالتنافســية
المرتفعــة .
يلعــب القطــاع الخــاص دورا هامــا فــي تمويــل البحــث
العلمــي فــي الــدول المتقدمــة  ،حيــث تــزداد نســبة هــذه
المشــاركة عــن مــا تخصصــه الحكومــات لتمويــل البحــث
العلمــي  ،فالقطــاع الخــاص فــي تلــك البــاد وجــد ان االنفــاق
علــى البحــث والتطويــر ضــرورة لتحقيــق قفــزات مــن النجــاح
واالســتمرار فــي الســوق الدولــي .
أمــا الوطــن العربي نجد أن هناك فجوة بين القطاع الخاص
والبحــث العلمــي (المتمثــل فــي المؤسســات التعليميــة

1. Konsolas , Joannis «The Competitive Advantage Of
Greece : An Application Of Diamond», Ashagate,2002
p:5; Porter, M., E. ,1998 :127 – 128 Porter ‘s

 .2الدهشــان واخــرون الحلقــة المفقــودة بيــن البحــث العلمــي والصناعــة ،
وقائــع نــدوه تطبيــق نتائــج البحــوث لتنميــة المجتمــع العربــي – العــراق 1987
بتصــرف
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فــي ظــل اقتصاديــات تنافســية يحتــاج القطــاع الخــاص إلــى
تحســين طــرق االنتــاج وتخفيــض التكاليــف لزيــادة القــدرة
التنافســية للشــركات العاملــة بالســوق محليــا ودوليــا  ،ولــن
يتمكــن القطــاع الخــاص مــن تحقيــق ذلــك إال مــن خــال
توجيــه جــزء مــن مــوارده لإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر .
تحولــت المزايــا المســبية فــي شــكلها االســتاتيكي –
المعتمــدة علــى مــدى توفــر المــواد الخــام – إلــى مزايــا
تنافســية ديناميكيــة االســاس فيهــا العنصــر البشــري
والتقــدم العلمــي  ،فالقطــاع الخــاص وباألخــص القطــاع
الصناعــي لكــي يصــل الــى رفــع مســتوى انتاجيــة العمالــة
يتطلــب االمــر الــى االهتمــام ببحــوث التطويــر وتوجيهــا الــى
االرتقــاء بــاألداء الوظيفــي والمهنــي للعمــال ورفــع مســتوى
االنتاجيــة .
احتيــاج القطــاع الخــاص الستشــارات فنيــة واداريــة فــي
ظــل االزمــات االقتصاديــة واالنتاجيــة والتســويقية التــي مــن
المحتمــل مواجهتهــا فــي ظــل عالــم متغيــر .
ال يمكــن تحقيــق عنصــري الجودة والمنافســة مع تخفيض
التكاليــف إال بالتعــاون بيــن المؤسســات الجامعيــة (مراكــز
البحثيــة ) والقطــاع الخاص .
تقــوم مؤسســات البحــث العلمــي والمتمثلــة فــي الجامعات
والمــراز البحثيــة التابعــة لهــا بامــداد القطــاع الخــاص
بالمهنييــن وبالقيــادات االداريــة والتــي تســتطيع تشــغيل
وادارة قطــاع الصناعــي بصــورة فعالــة .
عنــد نقــل تكنولوجيــا حديثــة وبالخــص بالقطــاع الصناعــي
يتطلــب االمــر تدريــب العمــال مــن خــال إقامــة ورش عمــل
ودورات تدريبيــة .
المطلــب الثانــي :معوقــات مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
البحــث العلمــي مــع الجامعــات :

ٌيالحــظ انخفاض لجهود البحث والتطوير في المؤسســات
الصناعيــة ,فــدور القطــاع الخــاص فــي عمليــات البحــث
والتطويــر فــي الوطــن العربــي ال يرتقــي للنســبة المأمولــة ،
وعــدم مشــاركته فــي اإلنفــاق على البحــث العلمي بعكس
الــدول المتقدمــة والتــي يضطلــع القطــاع الخــاص بمعظــم
عمليــات البحــث والتطويــر وذلــك مــن خــال المختبــرات
الصناعيــة الموجــودة فــي معظــم الشــركات الكبــرى التــي
غالبــً مــا تكــون شــركات متعــددة الجنســية ,فعلــى ســبيل
المثــال يمــول القطــاع الخــاص األمريكــي نحــو  60%مــن
إجمالــي أنشــطة البحــوث والتطويــر األمريكيــة  ،و يقتصــر
دور الحكومــات والجامعــات فــي هــذه الــدول المتقدمــة
علــى األبحــاث األساســية* ذات التكاليــف المرتفعــة جــدًا,
والتــي هــي بطبيعتهــا غيــر مربحــه ألن نتائجهــا العمليــة
تكــون فــي الغالــب طويلــة المــدى وصعبــة االحتــكار مــن
قبــل أي مؤسســة خاصــة .أمــا البحــوث التطبيقيــة** فهــي
مــن نصيــب مختبــرات ومراكــز األبحــاث فــي المؤسســات
الصناعيــة التابعــة للقطــاع الخــاص(((.
فالبحــث والتطويــر يعتبــر ذا تأثيــر قــوي فــي عــدة صناعــات
( الــدواء – قطــاع البتــرول – الصناعــات الكيماويــة صناعــة
األجهــزة اإللكترونيــة  ).....اال أن هنــاك معوقــات تحــول
دون اهتمــام القطــاع الخــاص بــه .
وسنوجز فيما يلي بعضا من هذه المعوقات :
اوال  :ارتفــاع تكلفــة أنشــطة البحــث والتطويــر  :ممــا
يصعــب علــى المؤسســات ذات احجــام صغيــرة
ومتوســطة االهتمــام بالبحــث العلمــي والتطويــر الن
ذلــك مــن شــأنه ارتفــاع تكاليــف االنتــاج  ،باإلضافــة الــى أن
مجــاالت وتطبيقــات البحــث والتطويــر ٌيأتــي ثمــاره بعــد مــده
قــد تطــول  ،كذلــك تحمــل مخاطــر مرتفعــة  ،وكل هــذا ال
يقــدر علــى مجابهتــه إال الشــركات الكبــرى ذات االحجــام
الكبيــرة والتــي تكــون فــي أغلــب شــركات متعــددة
الجنســيات .
.1نــزار قنــوع واخــرون البحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي واقعــه ودوره فــي
نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا مجلــة جامعــة تشــرين للدراســات و البحــوث
العلميــة سلســلة العلــوم االقتصاديــة والقانونيــة المجلــد ( )27العــدد (2005)4
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ثانيــا  :اتبــاع سياســة تســليم المفتــاح باليــد ()Turn – key

فــي سياســة التطويــر :هــذه السياســة تحــول بيــن العمالــة
الوطنيــة واالســتفادة مــن خبــرة وتجــارب العمالــة األجنبيــة،
كذلــك ال تســاعد علــى تنشــيط البحــث والتطويــر,
أي اعتمــاد التنميــة التكنولوجيــة ،شــبه الكامــل علــى
االســتيراد ،إلــى حــد كبيــر بمعــزل عــن مؤسســات العلــم
والتكنولوجيــا((( .

ثالثــا  :يــرى معظــم المديــرون فــي القطــاع الخــاص أنــه ال يتــم
اللجــوء إلــى البحــث العلمــي إال عنــد وجــود المشــكالت و
االزمــات فقــط .
رابعــا  :نظــرة القطــاع الخــاص للبحــث العلمــي فــي
الجامعــات انهــا بحــوث اكاديميــة لــن تتعــدى فرصــة
تطبيقهــا حــدود المؤسســة التعليميــة مــن الصعــب وفهــم
لغتهــا االكاديميــة وال ترتقــي الــى مرحلــة التطبيــق .
خامســا  :القطــاع الخــاص يســعى الــى الحصــول علــى نتائــج
ســريعة  ،ممــا يســتدعي االســتعانة بخبــراء مــن الخــارج
عنــد إجــراء البحــوث العلميــة التطبيقيــة .
المبحــث الثالــث :النمــوذج الحلزونــي لتعزيــز تنافســية
قطــاع الصناعــة
المطلــب االول:الحكومــة والشــراكة بيــن القطــاع
الخــاص والجامعــات لتعزيــز تنافســية قطــاع الصناعــة فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة 2030
المطلــب االول  :رؤيــة المملكــة  2030والتنافســية والبحــث
العلمــي  :إن متطلبــات التنافســية تتضــح فــي رؤيــة المملكــة
فــي  ((( 2030والتــي ٌذكــر فيهــا التعليــم والتدريــب وتنميــة
البنيــة االساســية واالهتمــام ببحــوث التطويــر  ،فهنــاك
عــدة محــاور تــم تحديدهــا فــي ظــل رؤيــة  2030وهــي
(مجتمــع حيــوي  -اقتصــاد مزدهــر  -وطــن طمــوح) ولــن
يســعنا مســاحة البحــث للحديــث عــن جميــع المحــاور

 .2المرجع السابق ص 84
 .3موقع رؤية  2030على شبكة االنترنت
http://vision2030.gov.sa/ar
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ولكــن ســنلقي الضــوء علــى البعــض منهــا المرتبــط
بموضــوع البحــث .
أظهــرت محــاور رؤيــة  2030االهتمــام بجعــل المجتمــع
الســعودي مجتمعــا حيويــا بنيانــه متيــن مــن خــال تعزيــز
مبــادئ الرعايــة االجتماعيــة وتطويرهــا لبنــاء مجتمــع
قــوي ومنتــج ،مــن خــال تعزيــز دور األســرة وقيامهــا
بمســؤولياتها ،وتوفيــر التعليــم القــادر على بناء الشــخصية،
ّ
ممكنــة .
وإرســاء منظومــة اجتماعيــة وصحيــة
إقتصــاد مزدهر فرصــه مثمــرة  :حيــث اعتبــر العنصــر
البشــري ورفــع وقدراتــه مــن أهــم المــوارد وأكثرهــا قيمة  ،و
مــن خــال هــذا المحــور تــم اســتهداف تحقيــق االســتفادة
القصــوى مــن طاقاتهــم مــن خــال تب ّنــي ثقافــة الجــزاء
مقابــل العمــل ،وإتاحــة الفــرص للجميــع ،وإكســابهم
المهــارات الالزمــة التــي ّ
تمكنهــم مــن الســعي نحــو تحقيــق
أهدافهــم .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،ســوف نعــزز قــدرة
االقتصــاد علــى توليــد فــرص عمــل متنوعــة ،كمــا ســنفتح
فصــ ًا جديــدًا فــي اســتقطاب الكفــاءات والمواهــب
العالميــة للعمــل معنــا واإلســهام فــي تنميــة اقتصادنــا.
إقتصــاد مزدهر تنافســيته جاذبــة  :فاالنفتــاح علــى التجــارة
واألعمــال ســيمكن مــن النمــو والمنافســة مــع االقتصــادات
المتق ّدمــة ،ويســاعد علــى زيــادة اإلنتاجيــة  ،ولــن يتأتــى ذلــك
إال اذا تــم تحســين بيئــة األعمــال ،وإعــادة هيكلــة المــدن
خاصــة ،وتحريــر ســوق
االقتصاديــة ،وتأســيس مناطــق
ّ
الطاقــة بمــا يســهم فــي رفــع تنافســيته ،وصــوال لتحقيــق
االهــداف التاليــة االنتقــال مــن المركــز  ٢٥فــي مؤشــر
التنافســية العالمــي إلــى أحــد المراكــز الـــ  ١٠األولــى ،رفــع
نســبة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي مــن  ٪٣.٨إلــى المعــدل العالمــي ، ٪٥.٧
الوصــول بمســاهمة القطــاع الخــاص فــي إجمالــي الناتــج
المحلــي مــن  %٤٠إلــى . %٦٥
إقتصــاد مزدهــر اســتثماره فاعــل :يتطلــب هــذا المحــور
تنويــع االقتصــاد حيــث أنــه مــن أهــم مقومــات اســتدامته،
ورغــم أن النفــط والغــاز يمثــان دعامــة أساســية لالقتصــاد
الســعودي  ،فقــد تــم التوســع فــي االســتثمار فــي قطاعــات
إضافيــة ،وتــم اســتهداف مكانــ ًة أكثــر تقدمــً بحلــول
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2030م  ،وهــذا يتطلــب االســتفادة مــن المــوارد واالســتثمار
مــن أجــل تنويــع االقتصــاد ،وإطــاق إمكانــات القطاعــات
االقتصاديــة الواعــدة ،وتخصيــص عــدد مــن الخدمــات
الحكوميــة.
إن تعزيــز القــدرة التنافســية للصناعــة يتطلــب توفــر البنيــة
التحتيــة لالســتثمار ،وتوظيــف اســتثمارات طويلــة المــدى
فــي القــوى البشــرية وفــي المعرفــة ،وتفعيــل البحــث
والتطويــر العلمــي و التقانــي ،وتحديــث النظــام المصرفــي،
تطويــر وتأهيــل مؤسســات القطــاع العــام ،وتحســين
العوامــل الداخليــة التــي تؤثــر علــى انتاجيــة وكفــاءة
الوحــدات الصناعيــة و التخلــي عــن األنمــاط الســلوكية غيــر
التنافســية مثــل االعتمــاد علــى تصديــر المــوارد الطبيعيــة
فــي شــكلها الخــام الــذي يحــول دون تطويــر قدرتهــا علــى
خلــق مدخــات إنتــاج جديــدة.
ولزيــادة تنافســية القطــاع الصناعــي يتطلــب االهتمــام
بالبحــث العلمــي والــذي يتطلــب بــدوره زيــادة مشــاركة
القطــاع الخــاص فــي البحــث العلمــي وخلــق قنــوات تواصــل
مــع المؤسســات الجامعيــة ومراكزهــا البحثيــة التابعــة
لهــا.
ويالحــظ ان نســبة االنفــاق على البحــث والتطوير بالمملكة
مــا زال متواضعــا حيــث بلــغ نســبة أقــل مــن  % 1كمــا يظهــر
ذلــك فــي الجــدول رقــم ( )1بعكــس الــدول المتقدمــة فيصل
إلــى  %3مــن الناتــج المحلــي (((  ،كذلــك بلغــت هــذه النســبة
فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان علــى اعلــى نســبة انفــاق علــى
البحــث والتطويــر بالنســبة الجمالــي الناتــج المحلــي حيــث
بلــغ  3.5 ، %4.1علــى التوالــي((( .
جــدول رقــم ( )1نســب اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي
والتطويــر لألعــوام ( 2013 - 2010مليــار ريــال)
السنة

2010

2011

2012

2013

الناتج المحلي اإلجمالي

1.630

2.100

2.727

2.794

 .1فوزيــة الزبيرالعائــد مــن الشــراكة المجتمعيــة فــي مجــال البحــث العلمــي
لتحقيــق أهــداف االســتثمار لرجــال االعمــال ،كليــة المجتمــع ،جامعــة الملــك
ســعود2011 ،
2. http://wdi.worldbank.org/tables

أهــم المعوقــات المتعلقــة بالمؤسســات البحثيــة هــي:

اإلنفاق الحكومي على البحث
العلمي

12.25

13.65

15.2

16.6

االنفاق غير الحكومي

5.26

8.95

9.02

7.8

إجمالي اإلنفاق على البحث
العلمي

17.51

22.60

24.2

24.4

نسبة اإلنفاق الحكومي من
الناتج المحلي

%0.75

%0.65

%0.557

%0.59

نسبة إجمالي اإلنفاق من
الناتج المحلي

%1.07

1.076

%0.9

%0.87

نسبة اإلنفاق الحكومي إلى
اجمالي االنفاق على البحث
العلمي*

%70

%60

%63

%68

عــدم اهتمــام الخطــط اإلســتراتيجية لمؤسســات البحــث
العلمــي (إن وجــدت) بربــط ومتابعــة احتياجــات الشــراكة
المجتمعيــة بالمســارات اإلســتراتيجية للخطــط وبأولويــات
الدولــة وخطــط التنميــة فــي هــذا المجــال .

نسبة اإلنفاق غير الحكومي
إلى اجمالي االنفاق على
البحث العلمي*

%30

%40

%37

%28

عــدم وصــول الدعــم الحكومــي ببعــض الجامعــات إلــى
المســتوى الــذي يســمح بمخرجــات تنافســية جاهــزة
للتســويق أو التطبيــق المباشــر  ،مــع عــدم التحديــث
المســتمر للمعامــل البحثيــة.

المصــدر :واقــع اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر فــي
المملكــة العربيــة الســعودية  1435 -1434هـــ  -وزارة
التعليــم العالــي – وكالــة الــوزارة للتخطيــط والمعلومــات
ط4الريــاض 1435 ،هـــ ص *، 8تــم حســابه مــن خــال
االعتمــاد علــى البيانــات مــن المصــدر الســابق ويالحــظ
زيــادة نســبة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي هــذا االنفــاق
كلمــا ارتفــع مســتوى تقــدم الدولــة  ،وجــدول رقــم ()1
يوضــح ان نســبة االنفــاق الحكومــي علــى البحــث اعلــى
مــن نســبة االنفــاق غيــر الحكومــي كنســبة مــن الدخــل
بالمملكــة  ،بينمــا وعلــى ســبيل المثــال بلغ نســبة مشــاركة
القطــاع الخــاص فــي االنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي
كوريــا الجنوبيــة  %72بينمــا بلغــت نســبة نســبة االنفــاق
الحكومــي حوالــي  ، %27وفــي الواليــات المتحــدة بلغــت
نســبة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي االنفــاق علــى البحــث
العلمــي  ، %61فضعــف تمويــل البحــث العلمــي مــن القطــاع
الخــاص يعــد تأكيدًالضعــف الشــراكة بيــن قطــاع البحــث
العلمــي المتكثــل فــي المؤسســات الجامعيــة ومراكزهــا
البحثيــة والقطــاع الخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية .
المطلــب الثانــي  :القطــاع الخــاص والبحــث العلمــي :مــن
الممكــن تصنيــف معوقــات الشــراكة المجتمعيــة بيــن
البحــث العلمــي ومؤسســات القطــاع الخــاص إلــى معوقــات
تتعلــق مؤسســات القطــاع الخــاص – ســبق ذكرهــا
بالمبحــث الثانــي  -و أخــرى تتعلــق بالمؤسســات البحثيــة و

تنفيــذ البحــث العلمــي بالجامعــات ببرامــج غيــر مخططــة،
وتهــدف باألســاس إلــى مســاعدة الباحثيــن فــي الترقــي
بالدرجــات األكاديميــة ،وال يعكــس تصميــم األبحــاث
الجاريــة احتياجــات المجتمــع وحــل مشــاكله .

انتظــار الجامعــات لمبــادرات القطــاع الخــاص بطلــب
الشــراكة وليــس العكــس.
المطلــب الثالــث :دور الحكومــة فــي ســد الفجــوة بيــن
القطــاع الصناعــي والمؤسســات التعليميــة:
الشــراكة بيــن مختلــف القطاعــات تظهــر أهميتهــا فــي
تحقيــق الــرؤى واالســتراتيجيات المختلفــة للنهــوض
باالقتصــاد وتحقيقــً لالقتصــاد المعرفــي  ،وممــا ال شــك فيــه
أن هنــاك دورا متكامــا بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص
وذلــك دعمــ ُا لمســيرة التنميــة عامــة  ،ورفــع القــدرة
التنافســية للقطــاع الصناعــي خاصــة  ،ولكــي يتــم هــذا
الــدور علــى أكمــل وجــه فــإن االمــر يتطلــب تفعيــل هــذه
الشــراكة بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص فــي وجــود
القطــاع الحكومــي مــن خــال وضــع قوانيــن وتشــريعات
لبنــاء الثقــة بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص للوصــول إلــى
نتائــج مفيــدة للمجتمــع ككل مــن هــذه الشــراكة .
وتقــع علــى عاتــق الحكومــة بجهازها ومؤسســاتها العمل
علــى تقليــص هــذه الفجــوة عــن طريــق التقريــب بيــن قطــاع
التعليــم العالــي ومراكــزه البحثيــة جهــة وقطــاع الصناعــة
واألعمــال مــن جهــة أخــرى مــن خــال اتخــاذ بعــض التدابيــر
واإلجــراءات واكتشــفت الــدول المتقدمــة مبكــرا الــدور
الممكــن للمؤسســات االقتصاديــة (غيــر الحكوميــة) فــي
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دفــع عجلــة التقــدم والتطويــر للبحــث العلمــي وتأثيراتــه
اإليجابيــة علــى التقــدم االقتصــادي  ،لذلــك بــدأت الــدول
االوروبيــة والواليــات المتحــدة واليابــان فــي تهيئــة المنــاخ
المالئــم للشــراكة بيــن البحــث العلمــي والقطــاع الخــاص
وذلــك عــن طريــق:
تعديــل اللوائــح والقوانيــن بمــا يســمح للمؤسســات
االقتصاديــة المشــاركة فــي إدارة البحــث العلمــي ،ودعــم
المؤسســات الحكوميــة المنــوط بهــا تنفيــذ برامــج البحــث
والتطويــر .
إنشــاء البرامــج والكيانــات الداعمــة للشــراكة مثــل:
برنامــج اإلطــار االوروبــي ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة الخفــض التدريجــي لمخصصــات البحــث العلمــي
الحكوميــة  ،والســماح بدمــج المراكــز البحثيــة األهليــة فــي
الشــركات متعــددة الجنســيات المهتمــة بالتكنولوجيــات

436

المتقدمــة .
التوســع فــي إنشــاء الحدائــق البحثيــة وحاضنــات التقنيــة
بالجامعــات .
فالشــراكة بيــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع
مــن جهــة وبيــن البحــث العلمــي مــن جهــة اخــرى لــم
تتــرك لألطــراف المعنيــة إرســاء أســس تلــك الشــراكة
 ،بــل قامــت الحكومــات باتخــاذ الــازم لتفعيــل منظومــة
الشــراكة،ودعم متطلبــات نجاحهــا نتــج عــن ذلــك
تقليــص نســبة الدعــم الحكومــي لمؤسســات البحــث
العلمــي  ،وارتفــاع نســبة الشــراكة للقطــاع الخــاص .
كذلــك يمكــن إضافــة التالــي لتعزيــز دور الدولــة فــي ســد
الفجــوة بيــن المؤسســات البحثيــة والقطــاع الخــاص :
تشــكيل لجنــة استشــارية تنســيقية مشــتركة بيــن

قطــاع التعليــم العالــي وقطاعــات الصناعــة واالقتصــاد تضــم
فــي عضويتهــا ممثليــن عــن مختلــف القطاعــات الحيويــة
بالدولــة وذلــك لتحديــد األولويــات البحثيــة لــكل قطــاع
،لربــط البحــوث واالبتــكار فــي المراكــز البحثيــة بالجامعــات
باالحتياجــات االقتصاديــة والصناعيــة .
تنظيــم منتديــات وورش عمــل بيــن الجامعــات وممثلــي
قطــاع الصناعــة لمناقشــة متطلبــات القطــاع الصناعــي
لرفــع قدرتــه التنافســية .
إلــزام الشــركات بإنشــاء معاهــد تعليميــة مهنيــة بالتعــاون
مــع وزارة التعليــم توفــر للطلبــة التدريــب الميدانــي داخــل
مصانعهــا ،ممــا يســاعد علــى االبتــكار واالبــداع .
ربــط مشــاريع التخــرج للطــاب فــي بعــض التخصصــات
(الهندســة ،والطــب ،الصيدلــة) بمشــاكل المجتمــع  ،مــع
توفيــر اماكــن التخاذهــا كمعامــل لمثــل هــذه المشــاريع
(مصانــع – مستشــفيات مصانــع ادويــة) ،مــع امكانيــة
تحويــل المشــروع إلــى التطبيــق فــي حالــة اثبــات نجاحــه،
وذلــك بهــدف تحويــل الطلبــة الخريجيــن إلــى رواد أعمــال.
رســم توضيحــي لــدور الحكومــة فــي تعزيــز الشــراكة بيــن
القطــاع الخــاص المتمثــل فــي القطــاع الصناعــي كقطــاع
رائــد والمؤسســات البحثيــة المتمثلــة فــي الجامعــات
المطلب الرابع :نماذج واقعية ألحدى الجامعات كشريك
للقطاع الخاص في مجال البحث العلمي (جامعة الملك
عبداهلل).
لقــد كانــت المشــكلة الرئيســية التــي واجهــت التطــور
المســتمر للبحــث العلمــي والتعليــم ومنظومــة اإلدارة
واإلنتــاج فــي الســابق ،هــي التغلــب علــى نقــص البيانــات
والمعلومــات المتصلــة بالمجــال المعنــى.
ولكــن مــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
وبالتالــي تعاظــم القــدرة علــى جمــع البيانــات والمعلومــات
ذات الصلــة ،لــم تعــد تتحــدد المشــكلة فــي الحصــول علــى
البيانــات أو المعلومــات نفســها ،وإنمــا تتحــدد فــي انتقــاء
المعلومــات ،وتوظيفهــا ،وفــى طريقــة اســتخدامها.

وبعبــارة أخــرى فــإن بنــاء قاعــدة «المعرفــة» صــار أهــم مــن
اقتنــاء قواعــد البيانــات والمعلومــات فــي حــد ذاتهــا  .وكمــا
يعبــر البعــض ،فــإن االســتفادة مــن المعلومــات أصبحــت
(((
أهــم – وأصعــب – مــن الحصــول علــى المعلومــات .
اوال  :نبذة عن جامعة الملك عبداهلل :

(((

رؤيــة جامعــة الملــك عبــداهلل  :تطمــح جامعــة الملــك
عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة إلــى أن تكــون منــارة للمعرفــة
والتعليــم التقنــي والبحثــي وبيئــة مميــزة إللهــام العقــول
ٱ
والمواهــب الواعــدة التــي تســعى إلــى تحقيــق االكتشــافات
التــي تعالــج أهــم التحديــات اإلقليميــة والعالميــة ،وتســعى
الجامعــة حثيثــً إلــى أن تكــون جســرًا لتقريــب الشــعوب
والثقافــات لمــا فيــه خيــر اإلنســانية.
رســالة جامعــة الملــك عبــداهلل :تســاهم جامعــة الملــك
عبــداهلل فــي تطويــر العلــوم والتقنيــة مــن خــال األبحــاث
المتميــزة والتعاونيــة ودمجهــا فــي التعليــم الجامعــي .كمــا
ُتحفــز االبتــكارات ونشــر المعرفــة العلميــة وتطبيقاتهــا
لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية والعالــم مــع التركيــز بصــورة خاصــة
علــى أبحــاث اســتراتيجية ذات أهميــة عالميــة تنحصــر فــي
أربعــة مجــاالت هــي  :الطاقــة ،الغــذاء ،المــاء ،والبيئــة.
ســمات جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة تنفــرد
جامعــة الملــك عبــداهلل كمؤسســة علمية حديثــة وخاصة
وعالميــة المســتوى بالعديــد مــن الســمات الرئيســية:
ٱ بيئة تزدهر فيها األبحاث التي يحركها الفضول أو
الموجهة نحو تحقيق أهداف محددة ،يتضح ذلك من
خالل دعمها المرن والمستمر لألبحاث واألهداف العلمية
طويلة المدى .وتمكين علمائها وباحثيها وتشجيعهم
على رفع سقف أهدافهم وعمل الدراسات واألبحاث في
 . 1محمــد عبــد الشــفيع العالقــة بيــن منظومــة التعليــم التقنــي والتدريــب
ومؤسســات اإلنتــاج وعمليــة « البحــث والتطويــر» فــي الــدول العربيــة
 المنتــدى العربــي حــول التدريــب التقنــى والمهنــي واحتياجــات ســوقالعمــل  -المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي بالمملكــة العربيــة
الســعودية  – 2010ص 4
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المسائل الهامة بشغف وحرية مع االلتزام بأعلى معايير
األداء والسلوك واألخالق ،وهي ميزة تتمتع بها قليل من
الجامعات حول العالم.

التفكير اإلبداعي خارج حدود المختبر كي يستطيعوا
اختبار أفكارهم ومعرفة مدى قدرتها وتأثيرها على
إحداث التغيير.

ٱ نســيج عالمــي فريــد مــن نوعــه مــن الكفــاءات واألفــكار
والثقافــات والشــراكات .ويتجلــى ذلــك فــي:

تطويــر االبتــكارات والتقنيــات للصالــح العــام :تســاهم
جامعــة الملــك عبــداهلل فــي وضــع اللبنــات األساســية
لعمليــة تحويــل اقتصــاد المملكــة إلــى اقتصــاد قائــم علــى
المعرفــة واالبتــكار .حيــث تــم دمــج مدينــة األبحــاث ضمــن
هيــكل الجامعــة التنظيمــي والبنيانــي لتســهيل التفاعــل
التعاونــي المباشــر مــع الشــركات ،ونقــل المعرفــة
واالبتــكارات والتنميــة االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى تســريع
طــرح التقنيــات المبتكــرة وتســويقها.

■ مجتمــع الجامعــة المتنــوع والدولــي مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس والطلبــة والموظفيــن.
■ التعــاون االســتراتيجي والمســتدام مــع المؤسســات
الرئيســية فــي جميــع أنحــاء العالــم.
■ االلتــزام بالمســاهمة فــي رفاهيــة ورخــاء المجتمعــات
مــن خــال التركيــز بشــكل خــاص علــى المجــاالت ذات
األهميــة االســتراتيجية للعالــم.
مؤسســة متعــددة التخصصــات تدمــج بيــن األقســام
األكاديميــة ومراكــز األبحــاث تعتمــد جامعــة الملــك
عبــداهلل نمــوذج الهيــكل المصفوفــي ( )Matrixمــن ثالثــة
أقســام أكاديميــة تتضمــن تخصصــات متميــزة ومتعــددة
مرتبطــة اســتراتيجيًا بأحــد عشــر مركــزًا بحثيــً تشــجع
علــى التعــاون البحثــي بيــن هيئــة التدريــس والطلبــة
والعلمــاء والمهندســين مــن مختلــف االقســام ممــا ُيلهــم
اســتحداث مناهــج وتقنيــات جديــدة وبالتالــي الخــروج
بابتــكارات واكتشــافات كبيــرة.
مختبــرات ومرافــق أبحــاث متطــورة ومعــدات وخبــرات ال
مثيــل لهــا
توفر جامعة الملك عبداهلل لباحثيها وطلبتها وشركائها
الفرصة إلجراء األبحاث والدراسات التجريبية في بيئة تم
تجهيزها وتهيئتها بمرافق استثنائية ومعدات متطورة
وموظفي دعم فاعلين.
ووضعت الجامعة خطة طويلة األمد للحفاظ على هذه
المرافق وهي ميزة تنافسية مهمة تتفوق فيها جامعة
الملك عبداهلل على المؤسسات البحثية األخرى.
بيئة تعليم تعاونية وتجربة تعليمية متميزة تدعم بيئة
التعليم في جامعة الملك عبداهلل روح التعاون والتم ّيز،
والفضول ،والنزاهة ،والشغف العلمي وتشجع الطلبة على
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بيئة تجمع كل مقومات الحياة العصرية والضرورية من
عمل وسكن وتعليم وترفيه جامعة الملك عبداهلل هي
جامعة أبحاث رائدة في المنطقة وهي أيضًا مدينة متكاملة
على شواطىء البحر األحمر ،تتوفر فيها سائر الخدمات
ووسائل الراحة من مدارس ومركز رعاية صحية ومراكز
رياضية وترفيهية على أعلى المستويات من أجل إعطاء
مجتمعها الذي يتكون من أكثر من  ١٠٠جنسية ،تجربة
معيشية استثنائية ومزدهرة.
تأسســت جامعــة الملــك عبــد اهلل للعلــوم والتقنيــة مــن
م نطلــق التعــاون الصناعــي حيــث تعمــل الجامعــة مــع
ا لشــركات وكيانــات القطــاع الخــاص ،باإلضافــة إلــى
المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح والمنظمــات الحكوميــة
و ذلــك ُبغيــة نقــل المعرفــة والتقنيــة المطــورة داخــل
ا لجامعــة إلــى اآلخريــن وبالتالــي تحقيــق مبــدأ المنفعــة
ا لعامــة والتنميــة االقتصاديــة.
ثانيــا  :نمــاذج مــن مشــاركة جامعــة الملــك عبــداهلل مــع
القطــاع الخــاص فــي مجــاالت البحــث العلمــي((( :
ا وال :اعلنــت شــركة بوينــج وجامعــة الملــك عبــداهلل
ل لعلــوم والتقنيــة عــن تجديــد الشــراكة االســتراتيجية
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بينهمــا فــي مجــال االبحــاث :تســاهم هــذه االتفاقيــة فــي
مواصلــة التعــاون والشــراكة بيــن الجهتيــن فــي األنشــطة
الب حثيــة والتــي تســاعد فــي تقديــم الجيــل القــادم مــن
األ بحــاث التقنيــة الهامــة والضروريــة لتحقيــق االبتــكار
والنمــو فــي قطــاع الطيــران ،وتتعــاون وحــدة بوينــج لألبحاث
والتقنيــة ( ،)BR&Tمــع جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم
والتقنيــة ضمــن عــدد مــن المشــاريع البحثيــة الكبــرى فــي
مجــاالت المــواد المتقدمــة ،وإخمــاد االحتــراق ،واالســتفادة
المثلــى مــن الطاقــة الشمســية ،ومعالجــة الميــاه الصناعيــة،
وســبق أن أقامــت شــراكات متميــزة مــع الجامعــة فــي
عــدد مــن المشــاريع منــذ عــام  ٢٠٠٩والتــي أثمــرت بدورهــا
عــن إنشــاء مختبــرات بحثيــة متقدمــة ومبــادرات قويــة بيــن
الصناعــة وهيئــة التدريــس فــي جامعــة الملــك عبــداهلل.
ونحــن نتطلــع إلــى تعزيــز التزامنــا المشــترك مــع بوينــج فــي
ســبيل تنميــة وتطويــر االبتــكارات فــي أبحــاث الطيــران فــي
المملكــة العربيــة الســعودية«.
ثانيــا :وقــع مكتــب تحقيقــات الطيــران ( )AIBفــي المملكــة
العربيــة الســعودية اتفاقيــة مــع جامعــة الملــك عبــداهلل
للعلــوم والتقنيــة  )KAUST(:وذلــك الســتخدام مرافقهــا
المتطــورةوخبرتهــاالبحثيــة فــي مجــال التحقيــق فــي
حــوادث الطيــران  ،حيــث تســاهم مختبــرات الجامعــة
بدعــم مهمــة مكتــب تحقيقــات الطيــران فــي تطوي ـ ـ ر
ســامة المالحــة الجويــة والتحقيــق فــي حــوادث الطائــرات.
وهــذا التعــاون هــو داللــة واضحــة علــى التــزام جامعــة
الملــك عبــداهلل نحــو شــركائها داخــل المملكــة مــن خــال
تمكينهــم مــن الوصــول إلــى مراكزهــا ومختبراتهــا البحثيــة
مــن أجــل خدمــة األولويــات والمصلحــة الوطنيــة”.
ثالثــا  :اتفاقيــة التعــاون مــع شــركة  FEIالعالميــة  :و التــي
تعنــى بتصميــم وتصنيــع ودعــم مجموعــة واســعة مــن
حلــول األعمــال القائمــة علــى اســتخدامات المجاهــر عاليــة
األداء .حيــث جــرى التوقيــع علــى إنشــاء مركــز جديــد
للتم ّيــز فــي مجــال المجهــر اإللكترونــي يقــع فــي مدينــة
األبحــاث والتقنيــة ضمــن الحــرم الجامعــي لجامعــة الملــك
عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة.
رابعــا  :تعــاون جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم و التقنيــة

ومركــز األبحــاث األلمانــي للطاقــة الشمســية والهدروجين
بــادن فورتمبيــرغ ( :)ZSWفــي مجــال أفــام الخاليــا
الضوئيــة الرقيقــة  :وتعتــزم المملكــة العربيــة الســعودية
انشــاء محطــات شمســية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة
بقــدرة  16جيجــا واط بحلــول عــام  ،2030وذلــك كجــزء
مــن برنامجهــا للطاقــة المتجــددة الــذي ال يقتصــر فقــط
علــى توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية  ،بــل يدعــم
الحصــول علــى الطاقــة مــن مصــادر أخــرى كالحــرارة
الشمســية ،والريــاح ،والطاقــة الحراريــة األرضيــة والنفايــات،
كمــا يســاهم فــي تقــدم األبحــاث والتطويــر فــي مجــاالت
الطاقــة المتجــددة والتعــاون مــع الخبــراء والمختصيــن بهــذا
المجــال فــي العالــم -وهــذا مــات تــم التأكيــد عليــه فــي 2030
والبيئــة.
خامســا :الشــراكة بيــن أرامكــو الســعودية وجامعــة
الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة :حيــث تــم إنشــاء مركــز
أرامكــو الســعودية للبحــوث والتطويــر الجديــد فــي جامعــة
الملــك عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة ،ومــن المتوقــع لهــذه
المبــادرة المهمــة أن ُتثمــر تقنيــات وبحو ًثــا غيــر مســبوقة
تســتفيد مــن بيئــة االبتــكار فــي جامعــة الملــك عبــداهلل
وتوســع قاعــدة البحــوث والتطويــر فــي
للعلــوم والتقنيــة
ّ
أرامكــو الســعودية ،وســيعمل هــذا المركــز المتطــور
الجديــد البالغــة مســاحته  18300متــر مربــع علــى خدمــة
القطاعــات المهمــة التاليــة :ســامة شــبكة النفــط
والغــاز ،والكيميائيــات ،وإدارة الكربــون ،وتقنيــة الوقــود
واســتخالص الهيدروكربــون وإعــداد النمــاذج الحســابية
وحمايــة البيئــة .وسيســتوعب المركــز ،عنــد تشــغيله
بالكامــل 139 ،باح ًثــا وموظــف مســاندة يعملــون بــدوام
كامــل .وسيســاعد هــذا االســتثمار المهــم الجديــد علــى
إيجــاد حلــول تقنيــة ابتكاريــة عالميــة تبحــث فــي التحديــات
المتجــددة والمعقــدة التــي تواجــه صناعــة الطاقــة  ،ومــن
مجــاالت التعــاون الجاريــة مــع شــركة أرامكــو الســعودية
أيضــً برنامج الروبوتــات الغواصة والتــي ستســاهم فــي
تطويــر دراســة وأبحــاث البحــر األحمر .حيــث يعتبــر مركــز
أبحــاث البيئــة البحريــة حصيلــة هــذا التعــاون بيــن الجامعــة
وأرامكــو وأول مرصــد بحــري قــادرة علــى رصــد بيئــة البحــر
األحمــر  ،كمــا طــور فريــق األنظمــة الذكيــة لشــركة
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أرامكــو فــي جامعــة الملــك عبــداهلل مطلــع عــام ( ٢٠١٦وهــو
فريــق مكــون مــن خريجــي جامعــة الملــك عبــداهلل) ،طــور
روبــوت متحــرك صغيــر باســتطاعته إجــراء عمليــة فحــص
وتفتيــش األنابيــب والمنشــآت الصناعيــة والتشــغيلية
لشــركة أرامكــو الســلكيًا وباســتخدام الموجــات فــوق
الصوتيــة فضــ ًا عــن استشــعار الغــازات.
سادســا :الشــراكة بين البنــك الســعودي البريطانــي
(ســاب) وجامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم و التقنيــة ترمــي
هــذه الشــراكة إلــى تمويــل المشــاريع ودعــم األفــكار
المبتكــرة لــدى الجامعــات الســعودية وهــي اســتثمار
حقيقــي فــي الشــباب الســعودي الطمــوح.
يمثــل برنامــج »تقــدم« مثــا ًال للمبــادرات الكبــرى ويعــد
خطــوة يمثــل وفعالــة لضمــان منــح األفــكار الثمينــة
والتقنيــات القيمــة الجديــدة فــي المملكــة منصــة لالنتقــال
مــن المختبــر إلــى الســوق.
نتائج وتوصيات
تأسيس وزارة أو هيئة حكومية تابعة لوزارة الصناعة
بالمملكة تختص بدور الوساطة بين الجامعات والقطاع
الخاص ،ويتم وضح رؤية لهذه الهيئة مع تحديد مهمات
تسعى لتحقيق هذه الرؤية ،وأن يكون في عضويتها
أساتذة الجامعات ورجال القطاع الخاص للتقارب بينهما،
على أن يكون القطاع الصناعي ( وباالخص الصناعات
التحويلية) له أولوية االهتمام لما له القدرة على خلق قيمة
مضافة مرتفعة  ،كما انه يعتبر قطاعا قائدا  ،اذا تطور جاء
من بعده باقي قطاعات االقتصاد .
إنشــاء شــبكة معلومــات عاليــة الســرعة لتوفيــر االبحــاث
والمعلومــات فــي شــتى المجــاالت الصناعيــة والخدميــة ،
باالضافــة إلــى توفــر مستشــارين فنييــن يتلقــون طلبــات
المشــورة  ،ويقدمونهــا عبــر شــبكات المعلومــات .
تعديــل اللوائــح والقوانيــن بمــا يســمح للمؤسســات
االقتصاديــة المشــاركة فــي إدارة البحــث العلمــي ،ودعــم
المؤسســات الحكوميــة المنــوط بهــا تنفيــذ برامــج البحــث
والتطويــر .
إنشــاء البرامــج والكيانــات الداعمــة للشــراكة مثــل :مثــل
إنشــاء برنامــج لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال
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الشــراكة بيــن الجامعــات بالخليــج والقطــاع الخــاص .
الخفض التدريجي لمخصصات البحث العلمي الحكومية،
مع التوسع في منح فرص استثمارية للمستثمرين االجانب
مع اشتراط نقل التكنولوجيا الحديثة للملكة مع إلزامهم
بتدريب كفاءات وطنية عليها ودمج المراكز البحثية في
الشركات متعددة الجنسيات المهتمة بالتكنولوجيات
المتقدمة مع المراكز البحثية بالجامعات .
التوسع في إنشاء الحدائق البحثية وحاضنات التقنية
بالجامعات ،لتشجيع الخريجين والخريجات على البحث
والتطوير واالبتكار .
تشــكيل لجنــة استشــارية تنســيقية مشــتركة بيــن
قطــاع التعليــم العالــي وقطاعــات الصناعــة واالقتصــاد تضــم
فــي عضويتهــا ممثليــن عــن مختلــف القطاعــات الحيويــة
بالدولــة وذلــك لتحديــد األولويــات البحثيــة لــكل قطــاع
،لربــط البحــوث واالبتــكار فــي المراكــز البحثيــة بالجامعــات
باالحتياجــات االقتصاديــة والصناعيــة  ،وصــوال لوضــع خطــط
وبرامــج بحثيــة مشــتركة بيــن الجامعــة والقطــاع الخــاص
وفقــا الحتياجــات القطاعــات االقتصاديــة.
تنظيــم منتديــات وورش عمــل بيــن الجامعــات وممثلــي
قطــاع الصناعــة لمناقشــة متطلبــات القطــاع الصناعــي
لرفــع قدرتــه التنافســية .
إلــزام الشــركات بإنشــاء معاهــد تعليميــة مهنيــة بالتعــاون
مــع وزارة التعليــم توفــر للطلبــة التدريــب الميدانــي داخــل
مصانعهــا  ،ممــا يســاعد علــى االبتــكار واالبــداع .
ربــط مشــاريع التخــرج للطــاب فــي بعــض التخصصــات
( الهندســة  ،والطــب  ،الصيدلــة ) بمشــاكل المجتمــع
 ،إلزامهــم بتحديــد الجهــات المتوقــع اســتفادتها مــن
نتائــج بحوثهــم وأوجهــه اإلفــادة الفعليــة مــن نتائــج تلــك
البحــوث  ،مــع توفيــر اماكــن التخاذهــا كمعامــل لمثــل هــذه
المشــاريع ( مصانــع – مستشــفيات مصانــع ادويــة )  ،مــع
امكانيــة تحويــل المشــروع إلــى التطبيــق فــي حالــة اثبــات
نجاحــه  ،وذلــك بهــدف تحويــل الطلبــة الخريجيــن إلــى رواد
أعمــال.
نشــر نتائــج البحــوث مــن خــال عــدة وســائل ( مجــات

علميــة – قواعــد بيانــات الكترونيــة – نشــرات وكتيبــات)
 ،وإتاحتهــا للباحثيــن والجهــات اإلنتاجيــة لمعرفــة مــدى
قدرتهــم علــى تطبيقهــا بشــكل عملــي .
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دور محاسبة المسؤولية االجتماعية في القطاع المصرفي في تجسيد وتحقيق رؤية
المملكة العربية السعودية ()2030
رقية الطيب على أحمد

جامعة الملك خالد ،أبها ،المملكة العربية السعودية
مستخلص.
هــذه الدراســة تبيــن مــدي التــزام القطــاع المصرفــي فــي
المملكة العربية الســعودية بتطبيق محاســبة المســؤولية
االجتماعيــة والوقــوف علــي مــدى اهتمام القطــاع المصرفي
بتوفيــر مقومــات محاســبة المســؤولية االجتماعيــة
كأداة فاعلــة فــي التنميــة االقتصاديــة مــن خــال قيــاس
دور القطــاع المصرفــي تجــاه المجتمــع وانعــكاس ذلــك
علــى تحقيــق وتجســيد رؤيــة المملكــة  . 2030واعتمــدت
الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة الظاهــرة
بغــرض الوصــول إلــى نتائــج يمكــن تعميمهــا وتوصيــات
يمكــن االعتمــاد عليهــا .وقــد اســتخدمت االســتبانة كأداة
للدراســة حيــث تــم توزيعهــا علــى عينــة مــن العامليــن فــي
القطــاع المصرفــي بغــرض اختبــار صحــة فــروض الدراســة
وتوصلــت الدراســة الــي عــدد مــن النتائــج منهــا توجــد عالقــة
ايجابيــة بيــن المحاســبة عــن المســؤولية االجتماعيــة
الفاعلــة والنجــاح التجــاري تتحمــل المصــارف مســئولياتها
البيئيــة واالجتماعيــة لتحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة لجميع
أفــراد المجتمــع مــع التركيــز علــى العمــاء وأن النفــع العــام
يتطلــب التوســع فــي مجــاالت المســؤولية االجتماعيــة
المختلفــة واوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا
ضــرورة توجيــه جهــود المصــارف الــي االعمــال التنمويــة
التــي تخــدم رفاهيــة المجتمــع وعلــى القطــاع المصرفــي ان
ال يركــز علــي العمــاء فقــط بــل يجــب ان يكــون هنالــك
تــوازن فــي المحاســبة عــن المســؤولية االجتماعيــة وأيضــا
علــي القطــاع المصرفــي تحديــد أهدافــه االجتماعيــة بصــورة
واضحــة وان ال تركــز علــي قطــاع معيــن واهمــال القطاعات
األخــرى وتحفيــز المصــارف التــي تهتــم بمحاســبة
المســؤولية االجتماعيــة مــن قبــل الدولــة وبيــان دورهــا ممــا
يكســبها شــهرة ويدفــع بنظيراتهــا لتحــذو حذوهــا

Abstract
This study turns out the commitment of the
banking sector in Saudi Arabia in applying
the accounting of social responsibility and
stand on how the interest of the banking
sector to provide the elements of an effective
accounting social responsibility as a tool in
economic development by measuring the role
of the banking sector to the community and its
reflection on vision .)2030(The study relied on
a descriptive and analytical approach to study
the phenomenon in order to access the results
can be generalized and recommendations
that could be relied upon .The questionnaire
was used as a tool to study where it was
distributed to a sample of employees in the
banking sector in order to test the validity of
the study hypotheses .The study found a
number of conclusions including that there is
a positive relationship between accounting and
the active social responsibility and commercial
success for bearing the environmental and
social responsibilities of the banks to achieve
the welfare of all members of the community
with a focus on the customer and that the
public interest requires expansion in various
fields of social responsibility and the study
recommended a number of recommendations
including the need to direct the banks efforts to
the work of development that serve the welfare
of society and the banking sector should not
focus on the customers only ,but there should
be a balance in the accounting for social
responsibility and also on the banking sector
to identify social objectives clearly ,and do not
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focus on a particular sector and neglecting other
sectors and stimulate the banks that concerned
with accountability and social responsibility with
the state and turns out of its role which earns
it fame and pays its counterparts to follow suit.

كلمــات مرجعيــة :القطــاع المصرفــي ،المســؤولية
االجتماعيــة ،محاســبة المســؤولية االجتماعيــة ،الرؤيــة
.2030
مقدمة:
ازداد االهتمــام بالمســؤولية االجتماعيــة باعتبارهــا
مهمــا فــي وضــع
أحــد أدوات التنميــة المســتدامة وعامــ ًلا ً
السياســات االقتصاديــة والخطــط التنمويــة مــن أجــل تميــة
مســتدامة مــن خــال االهتمــام برفاهيــة المجتمــع ودفــع
عجلــة رؤيــة المملكــة حــول إقتصــاد مزهــر ومجتمــع حيــوي
ووطــن طمــوح .ممــا دفــع المحاســبة الــى االهتمــام باآلثــار
االجتماعيــة للمشــروعات المختلفــة ســواء كانــت علــى
مســتوى القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص  .فقديمــا كان
الهــدف األساســي لمنظمــات األعمــال هــو تحقيــق االربــاح
 ،ولكــن مــع تعقيــد بيئــات العمــل والضــرورة الحتميــة
لمواكبــة التطــورات والتغيــرات االقتصاديــة والسياســية
لزامــا علــى
و االجتماعيــة وزيــادة وعــي المجتمعــات اصبــح ً
منظمــات األعمــال االهتمــام بتحقيــق األهــداف االجتماعية
مــن أجــل تحيــق التنميــة االجتماعيــة واســتدامتها مــن
خــال المســاهمة فــي تحقيــق رفاهيــة المجتمــع  .باليــوم
اصبحــت المســاهمة فــي تحقيــق االهــداف االجتماعيــة مــن
اهــم معاييــر تقويــم منظمــات األعمــال ومــن أهــم عوامــل
المنافســة واالســتمرارية
مشكلة الدراسة
تنبــع مشــكلة الدراســة مــن ازديــاد المشــاكل االجتماعيــة
فــي مختلــف دول العالــم مــع ظهــور منظمــات األعمــال
الكبيــرة والشــركات عابــرة القارات والتطــور التكنولوجي
كل ذلــك ادى الــى ضــرورة التمعــن فــي النشــاط االجتماعــي
الــذي تقدمــه منظمــات االعمــال مــن أجــل تحقيــق رفاهيــة
المجتمــع ممــا يضــع المســؤولية االجتماعيــة قــي ذات
الكفــة مــع المســؤولية الماليــة وتركــز الدراســة علــي
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القطــاع المصرفــي كجــزء مــن منظومــة االعمــال التــي
يقــع علــي عاتقهــا االلتــزام بالمحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة ويمكــن تلخيــص أســئلة المشــكلة فــي االتــي
ٱ الــى اى مــدى تطبــق المصــارف المحاســبة عن المســؤولية
االجتماعية ؟
ٱ هــل يخــدم الــدور االجتماعــي للمصــارف رؤيــة المملكــة
2030
ٱ هــل يؤثــر االلتــزام المســؤولية االجتماعيــة علــى ســمعة
وشــهرة القطــاع المصرفــي ؟
ٱ هل يمكن اعتبار الدور االجتماعي للمصارف استثمار؟
هــل هنالــك تشــريعات تلــزم بالقيــام بالمســؤولية
االجتماعيــة ؟
ٱ مــا الــدور الــذي تلعبــه الجمعيــات المهنيــة فــي تعزيــز قيــام
المصــارف بمســؤولياتها االجتماعيــة
أهداف الدراسة :
نظــرًا ألنــه مــن أهــم أهــداف الرؤيــة ( )2030خلــق مجتمــع
حيــوي بيئتــه عامــرة وأن ســعادة المواطنيــن والمقيميــن
علــى راس الولويــات وذلــك مــن خــال بنــاء مجتمــع ينعــم
أفــراده بنمــط حيــاة صحــي ومحيــط يتيــح العيــش فــي بيئــة
إيجابيــة وجاذبــة فــإن ذلــك يتحقــق عــن طريــق دعــم
وتشــجيع المســؤولية االجتماعيــة لكافــة القطاعــات ومــن
هنــا هدفــت هــذه الدراســة الــي تســليط الضــوء علــي مــدي
التــزام القطــاع المصرفــي بالمحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة وبيــان الــدور الــذي تلعبــه فــي تحقيــق رفاهيــة
المجتمــع والحــد مــن المشــكالت االجتماعيــة ممــا
ينعكــس إيجابــا فــي دعــم وتحقيــق رؤيــة المملكــة ()2030
منهجية الدراسة
تتبــع الدراســة المنهــج الوصفــي والتاريخــي للمحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة فضــا عــن المنهــج التطبيقــي
والتحليلــي لتحليــل أداة الدراســة للوصــول إلــي النتائــج .
أدوات الدراسة:
اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــي االســتبانة كأداة رئيســة

لجمــع البيانــات ،و اشــتملت علــى عــدة جوانــب واشــتملت
علــى عــدة جوانــب لقيــاس مــدي تطبيــق القطــاع المصــرف
فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمحاســبة المســؤولية
االجتماعيــة ة حيــث تكونــت مــن  20عبــارة وتــم اختيــار
مقيــاس متــدرج يتكــون مــن خمســة خيــارات إلجابــات
أفــراد العينــة مــن :
موافق ج ًدا حيث أعطي لهذا الخيار درجة 5
موافق حيث أعطي لهذاالخياردرجة4
محايد حيث أعطي لهذاالخياردرجة3
غير موافق حيث أعطي لهذاالخياردرجة2
غير موافق أطالقا حيث أعطي لهذاالخياردرجة1
صدق األداة :
تــم االعتمــاد علــى الصــدق الظاهــري لالســتبانة بحيــث تــم
التأكــد مــن ان عباراتهــا تحقــق مــا هدفــت إليــه الدراســة
حيــث تــم عرضهــا علــى عــدد مــن الخبــراء .
تطبيق األداة
تــم توزيــع االســتبانة علــي عــدد  100مــن العامليــن فــي
القطــاع المصرفــي يمثلــون عينــة الدراســة وطلــب منهــم
اإلجابــة بدقــة  ،وأن المعلومــات الــواردة ســتكون ســرية
وتســتخدم ألغــراض البحــث العلمــي فقــط
فروض الدراسة :
تحدد فروض الدراسة فيما يلي :
-1تتوفرلــدى البنــك المقومــات االساســية لنظــام محاســبة
المســؤولية االجتماعيــة.
 -2يقــوم البنــك بنشــاطات اجتماعيــة هادفــة فــي العديــد
مــن القطاعــات الداعمــة لرؤيــة المملكــة .
 -3هنــاك تأثيــر للمســؤولية االجتماعيــة فــي اكتســاب
عوائــد ماليــة.
حدود الدراسة :
حــدود مكانيــة  :اقتصــرت الدراســة بعــض المصــارف فــي
المملكــة العربيــة الســعودية

حدود زمانية  :طبقت الدراسة في العام 1437
مجتمع الدراسة :
يمثــل مجتمــع الدراســة جميــع العامليــن فــي القطــاع
ا لمصر فــي
عينة الدراسة :
تــم اختيــار عينــة عشــوائية تمثــل مجتمــع الدراســة حيــث
بلــغ عــدد أفــراد العينــة  100مــن العامليــن فــي القطــاع
المصرفــي :
الدراسة الميدانية:
قامــت الباحثــة بالمســح عــن طريــق االســتبانة ومــن ثــم
تحليلهــا الختبــار صحــة الفــروض والوصــول الــى نتائــج
يمكــن تعميمهــا ،اســتخدمت الباحثــة االســلوب االحصائي
الــذى يعكــس العالقــة بيــن متغيريــن او اكثــر ثــم تصويــر
هــذه العالقــة فــى صــورة رياضيــة فــى شــكل معادلــة
ولمعرفــة اراء عينــة الدراســة اســتخدمت الباحثــة الطــرق
االحصائيــة االتيــة
/1المنوال وهو القيمة االكثر تكرارا بين القيم
 /2مربــع كاى لحســن المطابقــة ومعرفــة داللــة الفــروق
فــى اجابــات افــراد عينــة الدراســة
الدراسات السابقة :
 -1دراسة درغام واخرون( )020015
هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى مــدي ادراك شــركات
المســاهمة العامــة لمفهــوم المحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة ومــدى اهتمامهــا بمجاالتهــا المختلفــة
ومقوماتهــا ،وقــد خلصــت الدراســة الــى عــدد مــن النتائــج
منهــا أن ادارة الشــركات المســاهمة تــدرك مفهــوم
المســؤولية االجتماعيــة بمعناهــا الواســع اال أنهــم ال
يعيــرون مجاالتهــا المختلفــة نفــس االهتمــام وأن االفصــاح
االجتماعــي غيــر كاف  ،وقــد اوصــت بعــدد مــن التوصيــات
مثــل ضــرورة قيــام الشــركات بتطبيــق المحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة بكافــة جوانبهــا وأن يكــون
للحكومــة ممارســات تشــجيعية تجــاه الشــركات
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التــي تتحمــل المســؤولية االجتماعيــة مثــل اعفائهــا مــن
الضرائــب .
 -2دراسة سعيد ()2014
هدفــت الدراســة الــى بيــان اســباب عجــز الشــركات
المدرجــة فــي ســوق عمــان لــأوراق الماليــة عــن القيــام
بمســؤولياتها االجتماعيــة وذلــك بســبب ضعــف
التشــريعات وضعــف الثقافــة بالقضايــا االجتماعيــة واهمــال
الجانــب المحاســبي مــن قبل الجمعيات المهنيــة  .وتوصلت
الدراســة الــى نتائــج اهمهــا كافــة االســباب التــي اخــذت
بهــا الدراســة كانــت اســباب هامــة فــي عجــز الشــركات
الصناعيــة عــن القيــام بمســؤولياتها االجتماعيــة واوصــت
الدراســة بضــرورة تفعيــل المؤسســات االعالميــة واالهليــة
والمجتمعيــة علــى العمــل كقــوى ضاغطــة علــى الشــركات
للقيــام بمســؤولياتها االجتماعيــة .
 -3دراسة حبيب ()2011
هدفــت الدراســة للتعــرف علــى مــدي ادراك المصــارف
التجاريــة الفلســطينية ألهميــة المحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة بكافــة مجاالتهــا 0تجــاه الموظفيــن ،العمــاء،
المجتمــع المحلــي  ،البيئــة )ومــن نتائــج الدراســة وجــود
ادراك لــدي ادارة المصــارف التجاريــة الفلســطينية ألهميــة
المحاســبة عــن المســؤولية االجتماعيــة ولكــن ليــس
بالمســتوى المطلــوب ن واوصــت الدراســة بأنــه يجــب علــى
ادارة المصــارف أعطــا مذيــد مــن االهتمــام لإلفصــاح عــن
المســؤولية االجتماعيــة وضــرورة اجــاء دراســات لوضــع
نمــوذج محاســبي للمســؤولية االجتماعيــة
االطار النظري :
المسؤولية االجتماعية
لســنوات عديــدة كانــت أهــداف التنميــة المجتمعيــة
أنشــطة خيريــة ينظــر لهــا علــى أنهــا منفصلــة عــن
األهــداف المتعلقــة باألعمــال وليســت جوهريــة باعتبــار أن
جــودة االداء المؤسســي وفعــل الخيــر هدفــان منفصــان
(بــدوي، )2000ولكــن ســرعان مــا تحركــت الرمــال تحــت
هــذا المفهــوم فاصبــح اهتمــام المنظمــة بالمســؤولية
االجتماعيــة مــن اعــم عوامــل البقــاء واالســتمرار علــي
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الرغــم مــن أن المســؤولية االجتماعيــة مــن المفاهيــم
الحديثــة والتــي ظهــرت نتيجــة لتزايــد الضغــوط علــى
المنظمــات  ،حيــث ان دورهــا ال يقتصــر فقــط علــى خدمــة
مصالحهــا الذاتيــة وتحقيــق االربــاح  ،بــل يتعــدى ذلــك الــى
أن تعمــل علــى تحقيــق مصالــح المجتمــع الــذي تعمــل فيــه
وعليــه اصبــح لزامــا عليهــا التوفيــق بيــن االهــداف االقتصادية
والمتطلبــات االجتماعيــة كشــرط لتحقيــق النمــو وضمــان
البقــاء ( الحســن )2014
عرفــت المســؤولية االجتماعيــة للشــركات بأنهــا التــزام
بتحســين رفاهيــة المجتمــع مــن خــال ممارســات اعمــال
اختياريــة تقديريــة ومســاهمات بالمــوارد المؤسســية
(كوتلــر )2011
كذلــك عرفــت بانهــا التــزام مــن جانــب منشــأة االعمــال
بالمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة المســتديمة بالتعــاون
مــع الموظفيــن واســرهم والمجتمــع المحلــي فــي ســبيل
تحســين مســتوى الحيــاة (كوتلــر )2011
محاسبة المسؤولية االجتماعية :
علــى الرغــم مــن أن المحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة قــد أصبحــت حقيقــة واقعيــة مــن الصعــب علــى
المشــروع تجاهلهــا  ,إال أنــه ال يوجــد اتفــاق بين المحاســبين
والباحثيــن علــى مفهــوم او تعريــف محــد وواضــح لهــا ,
ويمكــن اســتعراض بعــض هــذه التعاريــف بهــدف إظهــار
وجهــات النظــر المختلفــة كالتالــي  « :مجموعــة االنشــطة
التــي تختــص بقيــاس وتحليــل االداء االجتماعــي لمنظمــات
االعمــال وتوصيــل تلــك المعلومــات للفئــات والطوائــف
المختصــة وذلــك بغــرض مســاعدتهم فــي أتخــاذ القــرارات
وتقييــم األداء االجتماعــي لتلــك المنظمــات «  .كمــا
ُعرفــت بأنهــا  « :التــزام يتوجــب علــى قطــاع االعمــال
القيــام بــه تجــاه المجتمــع وان مــن شــأن هــذا االلتــزام ان
يعمــل علــى تعظيــم اآلثــار اإليجابيــة لنشــاطات المنظمــات
علــى المجتمــع وتخفيــض اآلثــار الســلبية لتلــك النشــاطات
وعرفــت كذلــك « هــي المحاســبة
الــى اكبــر قــدر ممكــن « ُ .
التــي تقــوم بقيــاس وتقييــم األحــداث االجتماعيــة
واالقتصاديــة معــً ســواء للحكومــات او للمشــروعات

 ,علــى اعتبــار ان المحاســبة التقليديــة هــي التــي تقــوم
بقيــاس األحــداث االقتصاديــة فقــط «  .وتــم تعريفهــا
بأنهــا « مجموعــة االجــراءات المحاســبية الخاصــة بقيــاس
النشــاط االجتماعــي للوحــدة االقتصاديــة ســواء أكانــت
تلــك األنشــطة الزاميــة او اختياريــة وأعــداد تقاريــر توضــح
حقيقــة األداء االجتماعــي وعرضهــا علــى األطــراف
المســتفيدة منهــا ســواء كانــوا مــن داخــل الوحــدة
االقتصاديــة او خارجهــا «  .ويعــد هــذا التعريــف مــن أكثــر
التعاريــف شــمو ًال  ,حيــث يبــرز اهتمــام المحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة بوظيفــة قيــاس االداء االجتماعــي
والتقريــر واالفصــاح عــن نتائــج القيــاس وذلــك بخــاف
التعاريــف الســابقة التــي ركــزت علــى الجانــب المتعلــق
بقيــاس االداء االجتماعــي دون الجانــب االخــر المتضمــن
ايصــال نتائــج القيــاس لجميــع االطــراف المســتفيدة وعليــه
تعتبــر محاســبة المســؤولية االجتماعيــة نظريــة فرعيــة
الــى جانــب نظريــات اخــري فــي علــم المحاســبة كمــا انــه
عنــاك بعــض الظواهــر االجتماعيــة التــي تتطلــب رؤيــة
جديــدة للمحاســبة ( الحســين )2011
أهميـــة المحـــاسبــة عـــن المســؤوليـة االجتماعية:
يمكــن توضيــح أهميــة المحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة باالتــي( الشــريف:)2013
 .1ان الربــح لــم يعــد معيــار التفضيــل الوحيــد مــن جانــب
المســتثمرين بــل أصبحــت هنــاك معاييــر ضروريــة أخــرى
أجتماعيــة ودينيــة وسياســية تؤثــر بالفعــل علــى قــرار
االســتثمار.
 .2أنهــا ضروريــة لتقييــم االداء  ,فبهــدف التقويــم الشــامل
الداء الوحــدة يجــب االخــذ بنظــر االعتبــار البعــد االجتماعــي
الداء الوحــدة ودوره فــي تعزيــز العالقــة المتبادلــة بيــن
الوحــدة ومحيطهــا االجتماعــي .
 .3تســاعد فــي التعــرف علــى مــدى مســاهمة الوحــدة
االقتصاديــة فــي مجــاالت حمايــة البيئــة والمســتهلكين
وتنميــة المــوارد البشــرية .

 .4ان أمانــة عــرض البيانــات المحاســبية للمشــروع تتطلــب
ضــرورة اخــذ العمليــات االجتماعيــة للمشــروع بأعتبارهــا
مــن االحــداث التــي البــد التقريــر عنهــا محاســبيًا
 .5 .ان اســتمرار الطلــب علــى خدمــات مهنــة المحاســبة
يتوقــف علــى مــدى تلبية هــذه المهنــة لالحتياجــات المتغيرة
والمتجــددة للمجتمــع .
مجاالت المحاسبة االجتماعية -:
لقــد حــددت لجنــة المحاســبة عــن األداء االجتماعــي مــن
قبــل الجمعيــة القوميــة للمحاســبين بأمريــكا وهــي-:
(- ).N.A.A
أربعــة مجــاالت لــأداء االجتماعــي تفاعــل المنظمــات مــع
المجتمع(.جربــوع )2007
ٱ المساهمة في تنمية الموارد البشرية.
ٱ المساهمة في تنمية الموارد الطبيعية والبيئية.
اإلرتقاء بمستوى جودة السلع والخدمات.
بســتة مجــاالت لــأداء ( )AICPAكمــا جــاء المعهــد
األمريكــي للمحاســبين القانونييــن
االجتماعي هي كالتالي:
 .١البيئة  .٢الموارد غير المتجددة  .٣الموارد البشرية
 .٤الموردين  .٥العمالء  .٦المجتمع
فقــد قامــت بإجــراء دراســة ميدانيــة علــى ( ).A.A.Aأمــا
جمعيــة المحاســبة األمريكيــة
بعــض الشــركات التــي تعــد قوائــم وتقاريــر اجتماعيــة
وذلــك مــن أجــل التعــرف علــى أســس القيــاس
واإلفصــاح ،فقــد أصــدر تقريــ ًرا بخمــس مجــاالت لــأداء
االجتماعــي هــي-:
 .١الرقابة على البيئة  .٢توظيف األقليات  .٣العاملون
 .٤تحسين المنتج  .٥خدمة المجتمع
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عرض ومناقشة اختبار الفرضيات :
الفرضية األولي
بعــد تحليــل اســئلة الفرضيــة كان المنــوال إلجابــات جميــع
افــراد العينــة هــو أوافــق بشــدة وهــذا يعنــى أن غالبيــة أفــراد
العينــة يوافقــون علــى انــه تتوفــر لــدى البنــك المقومــات
االساســية لنظــام محاســبة المســؤولية االجتماعيــة ممــا
يــدل علــى أن للقطــاع المصرفــي وعــي وادراك بالمحاســبة
عــن المســؤولية االجتماعيــة وأنــه لزامــا عليــه ان يعمــل
علــى مقابلــة توقعــات المجتمــع وتقديــر متطلباتــه فــي
حــدود امكانيــة ممــا يحتــم ضــرورة االفصــاح عنــه
جــدول :1-التوزيــع التكــراري إلجابــات إفــراد العينــة عــن
جميــع اســئلة الفرضيــة االولــى
االجابة

العدد

النسبة المئوية

اوافق بشدة

556

%55.6

اوافق

256

%25.6

محايد

90

%9

ال اوافق

88

%8.8

ال اوافق بشدة

10

%1

المجموع

1000

%100

شــكل  :1-التوزيــع التكــراري إلجابــات عينــة الدراســة عــن
أســئلة الفرضيــة األولي

الموافقيــن بشــدة علــى جميــع اســئلة الفرضيــة بلــغ
عددهــم ( )556فــردا ( )%56,6وباإلشــارة الــى مــا ســبق
جميــع اســئلة الفرضيــة جــاءت لصالــح الموافقيــن ممــا يــدل
علــى ان الفرضيــة قــد تحققــت
 2-9الفرضية الثانية
بعــد تحليــل اســئلة الفرضيــة كان المنــوال إلجابــات
جميــع افــراد العينــة هــو أوافــق بشــدة وهــذا يعنــى أن
غالبيــة أفــراد العينــة يوافقــون علــى أن القطــاع المصرفــي
يقــوم بنشــاطات اجتماعيــة هادفــة ليســت علــى مســتوي
العمــاء فقــط ولكــن علــي المســتوي المجتمعــي مثــل حــل
مشــكلة البطالــة والســكن وغيرهــا مــن المشــكالت التــي
تعتبــر مــن أولويــات رؤيــة المملكــة التــي تهــدف الــى تحقيــق
رفاهيــة المجتمــع الســعودي.
جدول:2-التوزيــع التكــراري إلجابــات عينــة الدراســة علــى
الفرضيــة الثانيــة
االجابة

العدد

النسبة المئوية

اوافق بشدة

463

%46.3

اوافق

315

%31.5

محايد

110

%11

ال اوافق

95

%9.5

ال اوافق بشدة

17

%1.7

المجموع

1000

%100

شــكل 2-التوزيــع التكــراري إلجابــات عينــة الدراســة عــن
أســئلة الفرضيــة الثانيــة

وبمــا ان اســئلة الفرضيــة  10اســئلة وعينــة الدراســة 100
فــردا فــان اجاباتهــا االجماليــة  1000اجابــة.
يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )1والشــكل رقــم ( )1ان عــدد
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ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( )2والشــكل رقــم ( )2ان نســبة

الموافقيــن علــى جميــع اســئلة الفرضيــة %77,8وهــى
نســبة عاليــة تعنــى ان غالبيــة المبحوثيــن يوافقــون علــى
أســئلة الفرضيــة ممــا يثبــت أن القطــاع المصرفــي يقــوم
بأنشــطة اجتماعيــة تهــدف الــي تحقيــق رفاهيــة المجتمــع
ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة علــي مســتوي العمــاء
والمســتوي المجتمعــي
الفرضية الثالثة
بعــد تحليــل اســئلة الفرضيــة اتضــح ان المنــوال إلجابــات
جميــع إفــراد العينــة هــو اوافــق بشــدة ويعنــى ذلــك ان
غالبيــة افــراد العينــة موافقيــن علــى وجــود عالقــة ايجابيــة
بيــن التــزام البنــك بالمســؤولية االجتماعيــة وتحقيــق
عوائــد ماديــة حيــث أن ثقــة المجتمــع تقــود الــى اكتســاب
العديــد مــن العمــاء ممــا يضمــن قــوة المركــز المالــي
للمصــرف وبالتالــي تحقــق البقــاء واالســتمرارية
جــدول :3-التوزيــع التكــراري إلجابــات افــراد العينــة عــن
جميــع اســئلة الفرضيــة الثالثــة
االجابة

العدد

النسبة المئوية

اوافق بشدة

602

%60.2

اوافق

314

%31.4

محايد

42

%4.2

ال اوافق

31

%3.1

ال اوافق بشدة

11

%1.1

المجموع

1000

%100

شــكل :3-التوزيــع التكــراري إلجابــات إفــراد عينــة
الدراســة عــن أســئلة الفرضيــة الثالثــة

توصلــت الباحثــة مــن خــال الدراســة النظريــة والتطبيقيــة
الــي النتائــج التاليــة
 .1القطــاع المصرفــي يــدرك المســؤولية االجتماعيــة التــى
تقــع علــى عاتقــه
 .2توجــد عالقــة ايجابيــة بيــن المحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة الفاعلــة والنجــاح التجــاري
 .3تتحمــل المصــارف مســئولياتها البيئيــة واالجتماعيــة
لتحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة لجميــع أفــراد المجتمــع مــع
التركيــز علــى العمــاء
 .4النفــع العــام يتطلــب التوســع فــي مجــاالت المســؤولية
االجتماعيــة المختلفــة
 .5توجــد عالقــة ايجابيــة بيــن االهتمــام بالمحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة وتحســين مســتوى الرفاهيــة
للمجتمــع
 .6وجــود كادر محاســبي كــفء يزيــد مــن االهتمــام
بالمحاســبة عــن المســؤولية االجتماعيــة
 .7توجــد عالقــة بيــن المســؤولية االجتماعيــة وتعظيــم
الربحيــة
التوصيات
بعد استعراض الباحثة لنتائج الدراسة توصي باالتي:
 .1ضــرورة وضــع قوانيــن تلــزم بتطبيــق المحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة كجــزء مــن رؤيــة المملكــة
 .2علــي القطــاع المصرفــي توضيــح دوره فــي تحقيــق الرؤيــة
 2030وإعــان ذلــك .
 .3علــي القطــاع المصرفــي تكثيــف الجانــب االعالمــي
للخدمــات االجتماعيــة التــي يقدمهــا ويعتبــر االفصــاح
المحاســبي احــد الوســائل االعالميــة
 .4علــي القطــاع المصرفــي أجــراء بحــوث ودراســات
بغــرض التعــرف علــى حاجــات المجتمــع ممــا يســاعد فــي
وضــع خطــة لتفعيــل المســؤولية االجتماعيــة
 .5علــي القطــاع المصرفــي وضــع نمــوذج للمحاســبة عــن

النتائج :
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المســؤولية االجتماعيــة لحســاب تكلفــة المســؤولية
االجتماعيــة والعائــد منهــا
 .6علــي المؤسســات التعليميــة تدريــس المحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة مــن اجــل تخريــج كادر ملــم
بالقضايــا المجتمعيــة وايجــاد الحلــول لهــا .
 .7ضــرورة توجيــه جهــود المصــارف الــي االعمــال التنمويــة
التــي تخــدم رفاهيــة المجتمــع
 .8علــى القطــاع المصرفــي ان ال يركــز علــي العمــاء فقــط
بــل يجــب ان يكــون هنالــك تــوازن فــي المحاســبة عــن
المســؤولية االجتماعيــة
علــي القطــاع المصرفــي تحديــد أهدافــه االجتماعيــة بصــورة
واضحــة وان ال تركــز علــي قطــاع معيــن واهمــال القطاعات
االخري
 .9تحفيــز المصــارف التــي تهتــم بمحاســبة المســؤولية
االجتماعيــة مــن قبــل الدولــة وبيــان دورهــا ممــا يكســبها
شــهرة ويدفــه بنظيراتهــا لتحــذو حذوهــا
المراجع :
 .1الحســن  ،بوبكــر محمــد  ،)2014(.دور المســؤولية
االجتماعيــة فــي تحســين أداء المنظمــة (دراســة حالــة
موسســة نفطــال ) ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،ص3
 .2الحســين ن عــوض اهلل جعفــر( ،)2011أهميــة وجــودة
االفصــاح عــن المعلومــات المحاســبية  ،مجلــة العلــوم
والتقانــة زن جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا
 )02(12،ص118و119
 .3الشــريف؛ أحمــد ،)2013(.المحاســبة عــن المســؤولية
االجتماعيــة اســترجعت مــن
http//:www.arabvolunteering.org/corner/
threads48780/

 .4بــدوي ،محمــد عبــاس ،)2000(.المحاســبة عــن التاثيــرات
البيئيــة والمســؤولية االجتماعيــة (بيــن النظريــة والتطبيــق)
جديــدة للنشــر  ،االســكندرية ص7
 .5جربــوع  ،يوســف محمــد « ،)2007(،مــدى تطبيــق القيــاس
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واإلفصــاح فــي المحاســبة عــن المســئولية االجتماعيــة
بالقوائــم الماليــة فــي الشــركات بقطــاع غــزة دراســة
استكشــافية آلراء المديريــن المالييــن ورؤســاء أقســام
المحاســبة فــي الشــركات
الصناعيــة المســاهمة العامــة فــي قطــاع غــزة /فلســطين)،
مجلــة الجامعــة اإلســامية (سلســلة الدراســات اإلنســانية)
المجلــد الخامــس عشــر ،العــدد األول ،ص  ٢٣٩ص ٢٨١
 .6حبيــب ،محمــد صبحــي .)2011(.مــدى ادراك المصــارف
ألهميــة المحاســبة واالفصــاح عــن المســؤولية االجتماعيــة
دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف التجاريــة الفلســطينية ،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة
 .7درغــام  ،ماهــر موســى واخــرون (. )2015مــدي امكانيــة
تطبيــق محاســبة المســؤولية االجتماعيــة مــن فبــل
الشــركات المســاهمة العامــة (دراســة تطبيقيــة علــى
الشــركات المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة
،مجلــة جامعــة االزهــر –غــزة سلســلة العلــوم االنســانية
المجلــد ،17العــدد(2أ)ص215
 .ســعيد ،أنــس أحمــد ( .)1014أســباب عجــز الشــركات عــن
القيــام بالمســؤولية االجتماعيــة دراســة حالــة الشــركات
الصناعيــة المدرجــة فــي ســوق عمــان لــأوراق الماليــة .
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة
 -9كوتلــر ،فيلــب ونانسي.)2011(.المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات  ،الــدار الدوليــة لالستشــارات الثقافيــة  ،القاهــرة
،ط1ص7و9
المالحق.
استبانة
المعلومات الشخصية :
■ اسم البنك (أختيارى)................................................... :
■ المسمى الوظيفي:
□مدير بنك

□محاسب

■ المؤهل العلمي:

□مدير مالى

□غير ذلك

□دراســات عليــا
□ثانويــة عامــة

□بكالوريــوس

□دبلــوم متوســط

□مســاهمة خاصــة
□أخــرى

□ مســاهمة عامــة

□ ضامــن

■ مدة مزاولة البنك لنشاطه ( العمر الزمنى للبنك )

■ التخصص:
□محاسبة □ إدارة أعمال □تمويل ومصارف □ اقتصاد
■ سنوات الخبرة في البنك :
□أقل من  5ســنوات
□أكثــر من  15ســنة

□  10-5ســنوات □  15-11ســنة

□أقل من  5ســنوات
□أكثــر من  15ســنة

□  10-5ســنوات □  15-11ســنة

ضع عالمة (√) أمام العبارة المناسبة

■ الشكل القانوني للبنك:
التسلسل

العبارة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

أسئلة الفرضية األولى (تتوفرلدى البنك المقومات
االساسية لنظام محاسبة المسؤولية األجتماعية)
1

تتوافق رسالة البنك وأهدافه مع أهداف وقيم
المجتمع السعودى

2

يوجد لدى الشركة سياسات إدارية واضحة تبين
مفهوم نظام محاسبة المسؤولية األجتماعية

3

يقيم البنك معارض وندوات للتعريف بالخدمات
التى يقدمها

4

يوجد لدى إدارة البنك وعي وإدراك لمفهوم
محاسبة المسؤولية االجتماعية

5

يوجد لدى البنك سياسات مكتوبة لتطبيق نظام
محاسبة المسؤولية األجتماعية

6

البنك يقدم المعلومات المتعلقة بالمسؤولية
األجتماعية

7

يتبنى البنك مفهوم المسؤولية األجتماعية تجاه
المجتمع

8

هناك ميزانية مخصصة لتطبيق المسؤولية
األجتماعية

9

هناك عائد متوقع للبنك من خالل تبنيه المسؤولية
األجتماعية

10

يدرك البنك اهمية الجوانب األجتماعية لضمان
ثقة المجتمع
أسئلة الفرضية الثانية (يقوم القطاع المصرفى ب
شاطات اجتماعية هادفة)
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11

هناك قدرة على اقناع العميل بجودة الخدمة
المقدمة له

12

يساهم البنك بالتقليل من مشكلة البطالة
بالمجتمع

13

يساهم البنك في حل مشكلة الفقر

14

يساهم البنك في حل مشكلة السكن

15

يقيم البنك صندوق لدعم الطالب المحتاج

16

يقوم البنك بدعم قطاع التعليم (بناء مدارس)

17

يقوم البنك بدعم قطاع الصحة (بناء مستشفيات
–مراكز عالجية)

18

يساهم البنك مع الجهات ذات العالقة في
المحافظة على البيئة

19

يهتم البنك بشكاوى العمالء والعمل على حلها
فورا

20

طبيعة العالقة بين البنك والعميل محددة بوضوح

21

يتبع البنك اساليب حديثة في تقديم الخدمة
أسئلة الفرضية الثالثة (هناك تاثير للمسوؤلية
األجتماعية في اكتساب عوائد مالية)
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22

تعد تقارير بأداء البنك تجاه المجتمع بشكل دورى

23

يدرك البنك أهمية الجوانب األجتماعية لضمان
ثقة المجتمع

24

ضمان ثقة المجتمع يؤدى الى أكتساب المزيد من
العمالء

25

أن وفاء البنك باإللتزامات األجتماعية يعبر عن
أستمرار ممارسته لها

26

أستمرار ممارسة البنك للمسئولية األجتماعية
دليل على زيادة العائد منها

27

قوة المركز المالى للبنك يزيد من ممارسته لمهام
المسئولية االجتماعية

28

هناك عائد متوقع للبنك من خالل تبنيه المسوؤلية
األجتماعية

29

يستمد البنك قدرته التنافسية من خالل
المسؤولية األجتماعية

30

أن ممارسة البنك للمسؤولية األجتماعية يلعب
دورا في تعظيم الثروة وتطور المجتمع وتحقيق
التنمية المستدامة .
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دور المجتمع األكاديمي في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020م للوصول الى
المجتمع المعرفي وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م
د .محمد عبداللطيف علي الشرجبي

المدير التنفيذي لمبادرة »أتمتة قياس مخرجات تعلم التعليم الجامعي«
ضمن مبادرات وزارة التعليم لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020م  -عضو لجنة دعم التحول
الوطني  2020جامعة نجران
الملخص:
رســمت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م
خارطــة طريــق ومنهجــً للعمــل االقتصــادي والتنمــوي
العامــة
فــي المملكــة وحــددت التوجهــات والسياســات
ّ
للمملكــة ،واألهــداف وااللتزامــات
الخاصــة بهــا ،لتكــون
ّ
المملكــة نموذجــا رائ ـ ًدا علــى ّ
كافــة المســتويات .وألجــل
بنــاء القــدرات واإلمكانــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف
الطموحــة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م،
ظهــرت الحاجــة إلــى إطــاق برنامــج التحــول الوطنــي 2020
علــى مســتوى  24جهــة حكوميــة يشــكل منهــا التعليــم
العالــي والبحــث العلمــي رافــدًا أساســيا لتحقيــق الرؤيــة.
تشــكل مبــادرات التحــول الوطنــي 2020م وســيلة عمليــة
للوصــول لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للرؤيــة والتغلــب
علــى تحدياتهــا .ومــن أجــل ذلــك ،فــإن استشــعار تحديــات
الرؤيــة فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي والمســاهمة
فــي تعزيــز مجتمــع المعرفــة يعــد مطلــب أساســيًا مــن
كل أفــراد المجتمــع األكاديمــي لتقديــم حلــول ومبــادرات
لتحقيــق الرؤيــة .فــي ورقــة العمــل هــذه ،س ـ ُتقدم االليــات
المنهجيــة الستشــعار أفــراد المجتمــع األكاديمــي لــدوره
فــي بنــاء مبــادرات تعــزز مجتمــع المعرفــة وتحقــق األهــداف
االســتراتيجية لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م.
حيــث تتطــرق الورقــة إلــى حوكمــة رؤيــة 2030م وإلــى
تحديــات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واألهــداف
االســتراتيجية المرتبطــة بهــا .باإلضافــة الــى ذلــك ،ســتقدم
الورقــة مخطــط انســيابي للخطــوات العمليــة لبنــاء

مبــادرات لتحقيــق برنامــج التحــول الوطنــي 2020م للوصــول
إلــى المجتمــع المعرفــي وتحقيــق رؤيــة 2030م.
 .1المقدمة:
شــكلت رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م تحــوال
جذريــا فــي طريقــة إدارة الملــف االقتصــادي والتنمــوي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ممــا ســينعكس بالتأكيــد
علــى المجتمــع الســعودي ونهضــة المملكــة .حيــث
ٌقدمــت الرؤيــة بوصفهــا رؤيــة الحاضــر للمســتقبل التــي
تعبــر عــن طموحــات المجتمــع الســعودي وتعكــس
قدراتــه .وارتكــزت الرؤيــة علــى مكامــن القــوة األساســية
التــي تمتلكهــا المملكــة وهــي ان الســعودية هــي العمــق
العربــي اإلســامي ،الســعودية قــوة اســتثمارية رائــدة ،وان
الســعودية محــور ربــط القــارات الثــاث .شــكل  1توضيــح
تلخيــص لركائــز رؤيــة 2030م [ .]7 – 1

شكل  ١ركائز رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م
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 .2حوكمة الرٔوية :
اســتنادًا الــى ركأيــز رٔويــة المملكــة 2030م الثــاث تمــت
صياغــة الرٔويــة وفــق ثــاث محــاور ٔاساســية وهــي مجتمــع
حيــوي ،اقتصــاد مزدهــر ،وطــن طمــوح لتتكامــل وت ّتســق

هــذه المحــاور مــع بعضهــا فــي ســبيل تحقيــق ٔاهــداف
الرٔويــة وتعظيــم االســتفادة مــن مرتكــزات هــذه الرٔويــة.
شــكل  2يوضــح محــاور رٔويــة المملكــة العربيــة الســعودية
2030م واهــم مــا مــح هــذه المحــاور[. ]1

شكل  ١محاور رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م وأهم مالمح هذه المحاور

وتميــزت رؤيــة 2030م بحوكمتهــا التــي احتــوت علــى
عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية ،والمســتهدفات،
الخاصــة بعــدد
ومؤشــرات لقيــاس النتائــج ،وااللتزامــات
ّ
مــن المحــاور والتحديــات التــي تواجههــا .وألجــل بنــاء
القــدرات واإلمكانــات الالزمــة لتحقيــق األهــداف الطموحــة
لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية »2030م ،ظهــرت
الحاجــة إلــى إطــاق برنامــج التحــول الوطنــي 2020م علــى
مســتوى  24جهــة حكوميــة [  .] 2ويهــدف برنامــج التحــول
الوطنــي 2020م أن ُيعــد األجهــزة الحكوميــة المشــاركة
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فــي البرنامــج ألداء الــدور المنــاط بهــا مــن خــال تحديــد
تحدياتهــا ووضــع أهدافهــا ومســتهدفاتها المرحليــة التــي
ترغــب فــي الوصــول إليهــا بحلــول عــام م ٢٠٢٠كجــزء مــن
تحقيــق أهــداف ومســتهدفات الرؤيــة ووضــع مبــادرات
لهــا وربطهــا بمؤشــرات قيــاس أداء لضبــط فاعليــة األثــر
المتوقــع مــن البرنامــج .شــكل  3يوضــح مخطــط حوكمــة
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية م 2030عبــر تنفيــذ
برنامــج التحــول الوطنــي 2020م.

شكل  : 3مخطط حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية  ٢٠٣٠عبر تنفيذ برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠

ويعــد قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واحــدًا مــن
اهــم هــذه القطاعــات التــي اســتهدفها برنامــج التحــول
الوطنــي 2020م.
 .3التحديــات واالهــداف االســتراتيجية لقطــاع التعليم
العالــي والبحــث العلمي:
حــددت وزارة التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية
اهــم التحديــات التــي تواجــه التعليــم للوصــول الــى المجتمــع
المعرفــي [ ]8بالتالــي:
 .١قلــة توفــر الخدمــات والبرامــج التعليميــة لبعــض الفئــات
التعليميــة .
 .٢ضعف البيئة التعليمية المحفزة على االبداع واالبتكار.
 .٣ضعــف المهــارات الشــخصية ومهــارات التفكيــر الناقــد
لــدى الطــاب.
 .٤الصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم.

 .٥تدنــي جــودة المناهــج واالعتمــاد علــى طــرق تدريــس
تقليديــة وضعــف مهــارات التقويــم.
 .٦ضعــف موائمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب مــع
احتياجــات ســوق العمــل.
 .٧ضعــف بيئــة االســتثمار فــي التعليــم االهلــي وغيــاب
الخدمــات التــي تدعــم قيــام صناعــة تعليــم مزدهــر.
ولمواجهــة هــذه التحديــات حــددت وزارة التعليــم
فــي المملكــة العربيــة الســعودية اهــداف اســتراتيجية
للتغلــب علــى هــذه التحديــات وتتمثــل باالتــي:
 .١اتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب.
 .٢تحســين اســتقطاب المعلميــن واعداهــم وتأهيلهــم
وتطويرهــم .
 .٣تحســين البيئــة التعليميــة المحفــزة علــى االبــداع
واالبتــكار.
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 .٤تطوير المناهج واساليب التعليم والتقويم.
 .٥تعزيز القيم والمهارات االساسية لدى الطالب.
 .٦تعزيــز قــدرة نظــام التعليــم لتلبيــة متطلبــات التنميــة
واحتياجــات ســوق العمــل.
 .٧تنويــع مصــادر دخــل مبتكــرة وتحســين الكفــاءة المالية
لقطــاع التعليم.
 .٨رفع مشاركة القطاع االهلي والخاص في التعليم.
وقامــت الــوزارة بربــط هــذه االهــداف مــع محــاور رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية كمــا هــو موضــح فــي شــكل
.4

شكل  :5توزيع مبادرات قطاع التعليم لعام  2016لتحقيق رؤية 2030م

واســتنادا الــى حوكمــة الرؤيــة ،فــان تنفيــذ مبــادرات
مرتبطــة بأهــداف اســتراتيجية وتحديــات تواجــه الرؤيــة
تعــد الوســيلة العمليــة الســهام المجتمــع األكاديمــي
فــي تحقيــق برنامــج التحــول الوطنــي 2020م للوصــول الــى
المجتمــع المعرفــي وتحقيــق رؤيــة 2030م.
وعليــه فــان هــذه الورقــة ســتقدم مخطــط انســيابي
للخطــوات العمليــة لبنــاء مبــادرات قطــاع التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي لتحقيــق برنامــج التحــول الوطنــي 2020م
للوصــول إلــى المجتمــع المعرفــي وتحقيــق رؤيــة 2030م.
 .4خطــوات بنــاء مبــادرات قطــاع التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي للوصــول إلــى المجتمــع المعرفــي
وتحقيــق رؤيــة 2030م

شكل  :4مخطط ربط االهداف االستراتيجية للتعليم مع محاور رؤية
المملكة العربية السعودية م2030

وألجــل تحقيــق االهــداف االســتراتيجية والتغلــب علــى
التحديــات وتحقيــق االهــداف المرجــوة مــن رؤيــة 2030م،
فــان جميــع جهــات المجتمــع يجــب ان تقــوم بعمــل
مبــادرات وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المشــاريع
واالنشــطة المتربطــة والمكملــة لبعضهــا البعــض لتحقيــق
هــدف اســتراتيجي والتغلــب علــى التحديــات للوصــول الــى
تحقيــق رؤيــة 2030م .فعلــى ســبيل المثــال تقدمــت وزارة
التعليــم فــي عــام  2016بعــدد  108مبــادرة لتحقيــق اهدافهــا
االســتراتيجية والوصــول الــى مجتمــع المعرفــة كمــا موضــح
توزيعهــا فــي شــكل .5
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أن استشــعار أفــراد المجتمــع األكاديمــي لــدوره فــي تعــزز
مجتمــع المعرفــة وتحقــق األهــداف االســتراتيجية لرؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠م يبدأ بتحديــد التحديات
التــي تواجــه المجتمــع األكاديمــي لــدوره فــي تعــزز مجتمــع
المعرفــة ومــن ثــم تحديــد مواطــن القــوة والتــي يمكــن
فعلهــا لمواجهــة التحديــات واقتــراح مبــادرات ومشــاريع
تنفيذيــة لتحقيــق مجتمــع المعرفــة وربطهــا بهــدف
اســتراتيجي لقطــاع التعليــم.
هــذه المبــادرات يتــم تحديــد اهــداف تشــغيلية لهــا محــددة
وقابلــة للقيــاس وربطهــا بمؤشــرات أداء تشــغيلية تحــدد
مــدى اإلنجــاز فــي المبــادرة وفــق التقديــر الزمنــي والمالــي
للمبــادرة ومــدى انجــاز كل نشــاط فرعــي فيهــا .شــكل 6
يوضــح مخطــط انســيابي للخطــوات العمليــة لبنــاء مبــادرات

قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لتحقيــق برنامــج
التحــول الوطنــي 2020م للوصــول الــى تقديــم المبــادرة
للجهــات المختصــة باعتمــاد مبــادرات التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي.

 .5الخاتمة:
تعــد رٔويــة المملكــة العربية الســعودية 2030م نقطة تحول
ٔاساســية فــي طريقــة ٕادارة الملــف ا قتصــادي والتنمــوي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ممــا ســينعكس بالتٔاكيــد
علــى المجتمــع الســعودي ونهضــة المملكــة.
وبنــاء عليــه ،تطرقــت هــذه الورقــة اهــم م مــح رٔويــة
المملكــة 2030م وتطرقــت بشــكل ٔاساســي الــى اهــم
التحديــات التــي تواجــه التعليــم العالــي والبحــث العلمــي
لتحقيــق الرٔويــة وتعزيــز مجتمــع المعرفــة وتحديــد اهــم
أهــداف ا ســتراتيجية لقطــاع التعليــم المرتبطــة بمحــاور
الرٔويــة.
كمــا قدمــت الورقــة ،مخطــط حوكمــة رٔويــة المملكــة
العربيــة الســعودية م 2030عبــر تنفيــذ برنامــج التحــول
الوطنــي 2020م.
واقترحــت هــذه الورقــة مخطــط انســيابي للخطــوات
العمليــة لبنــاء مبــادرات لتحقيــق برنامــج التحــول الوطنــي
2020م للوصــول ٕالــى المجتمــع المعرفــي وتحقيــق رٔويــة
2030م والــذي سيســهم فــي اشــراك افــراد المجتمــع
ا كاديمــي فــي المســاهمة فــي تحقيــق رٔويــة المملكــة
العربيــة الســعودية  2030م وتعزيــز المجتمــع المعرفــي.
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مستقبل الشراكة البحثية بين الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية في
ضوء روية المملكة 2030
»دراسة استكشافية على الجامعات والمؤسسات الحكومية في المدينة
المنورة«
منصور بن حمود عليان اللهيبي
أمانة منطقة المدينة المنورة

هدفــت هذه الدراســة إلــى محاولة تقديم رؤية استشــرافية
لمســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة
 2030مــن خــال التركيــز علــى معرفــة آراء الخبــراء
(األكاديمييــن والقيادييــن) فــي الجامعــات والمؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة ورصــد التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية الممكنــة لذلــك المســتقبل ,وســعيًا لتحقيــق
أهــداف الدراســة اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي
التحليلــي باإلضافــة إلــى اســتخدام أســلوب دلفــاي (Delphi
 )Techniqueفــي الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة مــن
عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي الجامعــات والمؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة .وتكــون مجتمــع الدراســة
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة طيبــة والجامعــة
اإلســامية بالمدينــة المنــورة والقيادييــن فــي المؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة .وقــد بلــغ إجمالــي عــدد أفــراد
عينــة الدراســة (الخبــراء) ( )59فــردًا )32( .فــردًا عــدد عينــة
الدراســة (الخبــراء) فــي الجامعــات ,و ( )27فــردًا عــدد عينــة
الدراســة (الخبــراء) فــي المؤسســات الحكوميــة ,وبعــد
تحليــل البيانــات كانــت أهــم النتائــج التــي توصلــت لهــا
الدراســة مــع التركيــز علــى التصــورات والتوقعــات التــي
اتفــق عليهــا عينــة الدراســة (الخبــراء ) مــا يلــي:
ٱ إســناد مشــروعات البحــوث ذات االهتمــام المشــترك
بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة
إلــى الكفــاءات المتخصصــة من الباحثين فــي الجامعات
الســعودية القادريــن علــى التصــدي للمشــكالت القائمــة
والمســتقبلية.

ٱ التوســع فــي عقــد المؤتمــرات العلميــة وحلقــات البحــث
المشــتركة وورش العمــل بيــن خبــراء الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل توافــر
الحــوار حــول القضايــا والمشــكالت التــي تحتــاج إلــى
دراســات وأبحــاث مشــتركة.
ٱ التركيــز علــى االهتمــام بتســويق نتائــج البحــوث فــي
الجامعــات الســعودية ووضــع اآلليــات المناســبة بحيــث
يســتفيد مــن هــذه النتائــج المؤسســات الحكوميــة بمــا
يتناســب مــع رؤيــة المملكــة .2030
ٱ ســيكون مســتقبل الشــراكة البحثيــة واعــدًا فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة  2030انطالقــً مــن توجــه الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة إلــى تنويــع مصــادر
دخلهــا.
ٱ إقــرار خطــط اســتراتيجية لزيــادة تفعيــل الشــراكة فــي
مجــال البحــث العلمــي انطالقــً مــن توجــه الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة نحــو االســتثمار
فــي االقتصــاد المعرفــي التوســع فــي تطويــر اللوائــح
التنظيميــة ألنشــطة البحــث العلمــي علــى نحــو ينظــم
قانونيــة التعاقــدات البحثيــة المشــتركة بيــن الجامعات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة.
أوال :اإلطار العام للدراسة
المقدمة:

أضحــت الشــراكة بيــن كافــة مؤسســات المجتمــع
ً
بنيــة
ركيــزة مــن الركائــز التــي يقــوم عليهــا المجتمــع
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وتخطيطــً ,وقــد تمخــض ذلــك كنتيجــة حتميــة للتطــورات
التــي تمــر بهــا المجتمعــات فــي القــرن الحــادي والعشــرين
فــي مختلــف أنمــاط الحيــاه ,حيــث أصبحــت مؤسســات
المجتمــع تحتــاج إلــى العمــل المشــترك فيمــا بينهــا مــن
أجــل مواجهــة تلــك التطــورات .وقــد أصبــح لمفهــوم
الشــراكة حضــور كبيــر فــي برامــج العديــد مــن المنظمــات
الدوليــة التــي تعنــي بقضايــا التربيــة والتنميــة ,لمــا يجســد
تنفيــذ مقتضياتــه بيــن مختلــف األطــراف مــن تعــاون
وتعايــش وتــآخ وقبــول اآلخــر ,فضـ ًا عمــا يحققــه علــى أرض
الواقــع مــن أهــداف تنمويــة وتطويريــة ,بســبب مــا تحدثــه
الشــراكة مــن تغييــر فــي األدوار بيــن كافــة مؤسســات
المجتمــع (أوزي2007 ,م ,ص.)23
ولقــد أدركــت العديــد مــن الــدول المتقدمة أهمية الشــراكة
فســارعت إلــى تبنــى العديــد مــن االتفاقيــات ,وإبــرام العديــد
مــن الشــراكات منهــا مــا هــو خــارج محيــط المجتمــع,
ومنهــا مــا هــو داخلــه شــمل مجــاالت عــدة منهــا فــي البحــث
العلمــي ,ودعمــة ,وتطويــره ,ومنهــا فــي مجــال الدراســات
االستشــارية ,وأخــرى فــي إمكانيــة نقــل التكنولوجيــا
وتبــادل تقنيــة المعلومــات ,وأخــرى فــي مجــال التدريــب
وإعــداد الكــوادر البشــرية إلــى غيــر ذلــك مــن مجــاالت
التعــاون والتشــارك ,فأوجــدت تلــك الــدول بذلــك مجــا ًال
ومناخــً خصبــً لإلبــداع والتطويــر مــن خــال هــذه الشــراكة
المتنوعــة والتــي بدورهــا ولَّــدت وأنجــزت إنجــازات عديــدة,
فقدمــت العديــد مــن الحلــول للمشــاكل التــي تواجــه
المجتمــع وتطــورت مــن خاللهــا المنتجــات والســلع
والخدمــات فــي مختلــف المجــاالت ,وقــد قامــت بعــض الدول
الناميــة باألخــذ بهــذا المنهــج وتطبيقــه فــي بيئتهــا فنجحــت
فــي ذلــك مثــل الهنــد ,والصيــن ,وماليزيــا ,وتايــوان ,وكوريــا
الجنوبيــة ,وهونــج كونــج وغيرهــا (الثنيــان ,1428 ,ص.)19
لــذا أصبــح مــن الضــروري أن نفكــر جيــدًا فــي كيفيــة
اســتغاللها واالســتفادة منهــا وتســخيرها لكافــة
مؤسســات المجتمــع علــى اختالفهــا وفــي مقدمتهــا
الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة ,وذلــك فــي ســبيل
االرتقــاء بالعمــل والمهمــة والــدور ,فكالهمــا يدعــم اآلخــر,
ويجعــل مــن المنتــج النهائــي لهمــا منتجــً متميــزًا فعــا ًال
يحقــق تطلعــات البــاد والعبــاد ويفتــح آفــاق جديــدة لــكل
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األطــراف ,ففــي النهايــة ال يمكــن أن تعمــل أجهــزة الدولــة
بطريقــة انفراديــة ,بــل ال بــد أن تلتــزم بالعمــل المشــترك
فيمــا بينهــا باعتبــار أن هــذا االلتــزام سياســة وفلســفة
للحــل واالنجــاز المتطــور ,وليــس مجــرد أعمــال تنســيقية
نمطيــة.
وتعــد عمليــة استشــراف المســتقبل مــن الضروريــات
فــي زمــن أتصــف بالتطــورات الهائلــة والمتســارعة فــي
كافــة مجــاالت الحيــاة ,كمــا أن الطبيعــة اإلنســانية تتطلــع
إلــى المســتقبل وتحــاول مــن خــال اســترجاع وتقويــم
الماضــي ,واســتحضار الحاضــر ,التعــرف والتنبــؤ بالمســتقبل.
وقــد تعــددت طــرق استشــراف المســتقبل ,ومــن تلــك
الطــرق كمــا أوردهــا فليــه والزكــي (2003م ,ص:)53
أســلوب الســيناريوهات ,وأســلوب المحــاكاة ,وأســلوب
دلفــاي ,ولغايــات هــذه الدراســة تــم اســتخدام أســلوب
دلفــاي لرصــد أهــم التصــورات والتوقعــات المســتقبلية
لمســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إن التحــوالت والتطــورات التــي شــهدها ويشــهدها هــذا
العصــر فــي كافــة مناحــي الحيــاة (السياســية ,واالقتصاديــة,
والثقافيــة ,واالجتماعيــة ,والمعلوماتيــة) قــد دفعــت الكثيــر
مــن المجتمعــات وحركــت دوافعهــا ورغباتهــا للســير
ومواكبــة التنميــة والتطويــر ,وتبنــي اســتراتيجيات وآليــات
جديــدة تحاكــي مــن خاللهــا متطلبــات واحتياجــات
المجتمــع والتوجــه بــه نحــو تنميــة متوازنــة فــي كافــة
المجــاالت.
ولمــا كان تعزيــز الشــراكة وعقــد التحالفــات واالتفاقيــات
بيــن مؤسســات المجتمــع علــى اختــاف رســائلها
واهدافهــا منظــور جديــد يمكــن مــن خاللــه تعميــق أواصــر
التعــاون والتكامــل بيــن مختلــف مؤسســات المجتمــع
مــن أجــل قيــام ك ًال منهــا بــاألدوار والمهــام الموكلــة إليــة,
أصبــح مــن الضــروري استشــراف تلــك الشــراكة بيــن
مؤسســات المجتمــع.
ورغــم وجــود العديد مــن الدراســات والمؤتمــرات والندوات
التــي أكــدت علــى أهمية الشــراكة بين مؤسســات التعليم

وقطاعــات المجتمــع المختلفــة ,إال أن تلــك الشــراكة لــم
الفعــال .حيــث
تصــل إلــى المســتوى المأمــول مــن التطبيــق ّ
دعــا مؤتمــر دكار الــذي عقــد بالســينغال عــام (2000م),
حــول التعليــم فــي الــدول العربيــة ,إلــى تحقيــق التعليــم
للجميــع ,ونــص فــي قراراتــه علــى أهميــة الشــراكة ,ووضــع
أسســها ,وتفعيــل نظمهــا ,وإحــداث مختلــف اآلليــات
إلقرارهــا علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي.
وقــد أشــارت كثيــر مــن الدراســات ومنهــا دراســة (العيــد,
2002م) علــى ضعــف أداء الجامعــة لدورهــا فــي خدمــة
المجتمــع ,وأن هنــاك الكثيــر مــن العوامــل التــي تحــد مــن
وفعالــة بيــن مؤسســات التعليــم
وجــود شــراكة حقيقيــة َّ
العالــي والمؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة.
ويشــير الغنبوصــي (2015م) إلــى أن العالقــة بيــن الجامعــات
الخليجيــة وقطاعــات المجتمــع المختلفــة لــم تصــل إلــى
الفعالــة وإن وجــدت فهــي محــدودة
مســتوى الشــراكة َّ
وتمثــل نوعــً مــن التعــاون ,حيــث يرتكــز العمــل علــى
تقديــم بحــوث ممولــة ,واستشــارات علميــة ومهنيــة,
وإنمــاء مهنــي لبعــض المــوارد البشــرية مــن خــال برامــج
تدريــب بســيطة .وأظهــرت نتائــج دراســة الســاطين
(2005م) افتقــار جامعــة الملــك خالــد إلــى التخطيــط لبرامج
الشــراكة المجتمعيــة .ونتائــج دراســة أحمــد (2009م) أن
هنــاك ضعــف فــي إســهام الجامعــة فــي توثيــق عالقتهــا
بالمجتمــع فــي المجــاالت المختلفــة.
ولــم تعــد الحاجــة إلــى تقويــة العالقــة بيــن مؤسســات
التعليــم ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج والخدمــات وكافــة
المؤسســات المجتمعيــة وصــو ًال إلــى مســتوى الشــراكة
الحقيقيــة ,أمــرًا اختياريــً ,بــل حتميــً تفرضــه المصلحــة
العامــة والمصالــح المشــتركة بيــن قطــاع التعليــم وســائر
قطاعــات المجتمــع األخــرى ,الحكوميــة منهــا واألهليــة.
وممــا يؤكــد هــذا التوجــه قــرار المجلــس األعلــى لــدول
الخليــج العربيــة المنعقــد فــي مســقط عــام 2001م والــذي
نــص علــى ضــرورة تقويــة العالقــة بيــن مؤسســات التعليــم
وســائر المؤسســات المجتمعيــة المختلفــة ,والتركيــز
بدرجــة أكبــر علــى تحقيــق المواءمــة بيــن مخرجاتهــا
واحتياجــات التنميــة ,ومــد جســور اتصــال بيــن القيــادات

التربويــة والقيــادات الفاعلــة فــي المجتمــع (الشامســي,
2005م).
كمــا أوصــت دراســة أبــو الحديــد (2012م) بضــرورة
وجــود اســتراتيجية تنــص علــى تفعيــل الشــراكة
داخــل الجامعــات لخدمــة أهــداف المجتمــع ,وتوثيــق
عالقتهــا بحاجــات المجتمــع ,كمــا ينبغــي أن ُتســهل
كافــة اإلجــراءات التــي تحــول دون تحقيــق أهــداف هــذه
الشــراكة.
وفــي المملكــة العربيــة الســعودية أكــدت خطــط التنميــة
الخمســية التــي تبنتهــا الدولــة علــى أهميــة الشــراكة بيــن
مؤسســات التعليــم وقطاعــات المجتمــع المختلفــة مــن
خــال األهــداف والسياســات التــي تضمنتهــا تلــك الخطــط,
حيــث تضمنــت السياســات العامــة للتعليــم العالــي
فــي خطــة التنميــة التاســعة علــى االســتمرار فــي إقامــة
أســابيع الجامعــة والمجتمــع لدعــم التفاهــم والتعــاون بيــن
مؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات المجتمــع (خطــة
التنميــة التاســعة1431 ,ه) .كمــا كان مــن ضمــن األهــداف
والسياســات التــي تضمنتهــا خطــة التنميــة العاشــرة
للتعليــم العالــي ,التأكيــد علــى أهميــة المواءمــة بيــن
مخرجــات التعليــم ,ومتطلبــات ســوق العمــل ,وتفعيــل
دور الجامعــات البحثــي وتطويــره ,وتعزيــز صلتــه بحاجــات
المجتمــع المســتقبلية (خطــة التنميــة العاشــرة1436 ,ه).
وبمــا أن مســار العالقــة بيــن الجامعــات ومؤسســات
المجتمــع ,أصبــح مفهومــً عالميــة يجــد االهتمــام مــن
الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء ,لمــا تحظــى بــه
الجامعــات مــن ريــادة علميــة وقيــادة فكريــة فــي تشــكيل
مكونــات التنميــة ,فهــي التــي عليهــا إعــداد الكــوادر المدربة
التــي يمكنهــا اســتيعاب عناصــر الثــورة المعرفيــة والتعامــل
معهــا بكفــاءة لبلــورة مفهــوم متجــدد وشــامل للعالقــة
بيــن هــذه الجامعــات ومؤسســات المجتمــع (محمــد,
2016م ص.)2
عليــه وعطفــً علــى مــا ســبق ,فإنه في إطــار تعزيز الشــراكة
التــي يتقاســم فيهــا الشــركاء األدوار والمســئوليات
والمصالــح المتبادلــة ووصــو ًال لألهــداف المرجــوة ,يمكــن
بلــورة مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي الســؤال الرئيــس
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التالــي :كيــف يستشــرف الخبــراء ( األكاديمييــن و
القيادييــن ) مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة 2030؟

 .٢حــد بشــري :اقتصــر هــذه الدراســة علــى الخبــراء
األكاديمييــن فــي جامعــة طيبــة والجامعــة اإلســامية
بالمدينــة المنــورة ,والخبــراء القيادييــن فــي المؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة.

اســتنادًا إلــى مشــكلة الدراســة يتحــدد الهــدف الرئيــس فــي
استشــراف مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  2030مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة
(الخبــراء).

 .٣حــد مكانــي :طبقــت هــذه الدراســة علــى جامعــة طيبــة
والجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنــورة والمؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة وذلــك بســبب ضيــق
الوقــت المتــاح إلنجازهــا وكذلــك محدوديــة اإلمكانيات
الماديــة للباحــث ممــا حــال دون التوســع لتشــمل
الدراســة بقيــة الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة
األخــرى فــي المملكــة.

أهداف الدراسة:

أهمية الدراسة:

تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل النقاط التالية:
 .١تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي ضــوء قلــة الدراســات
فــي مجــال استشــراف مســتقبل الشــراكة البحثيــة
بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة.
 .٢تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الجهــات
المســتفيدة منهــا والتــي مــن أبرزهــا الجامعــات
والمؤسســات الحكوميــة.
 .٣تحفيــز الباحثيــن والباحثــات وص َّنــاع القــرار فــي
الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة إلعطــاء موضــوع
الشــراكة البحثيــة مــا يســتحقه مــن االهتمــام والعنايــة
فــي الوقــت الحاضــر وفــي المســتقبل لتوفيــر مســتندات
علميــة وعمليــة علــى أهميــة هــذه المبــادرة وضرورتهــا
علــى الصعيــد المحلــي ممــا يســهم فــي تحقيــق رؤيــة
المملكــة .2030
 .٤فتــح العديــد مــن مجــاالت التعــاون والشــراكة بيــن
الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة فــي اطــار جهــود
التنميــة والتنميــة المســتدامة وبمــا يتناســب مــع رؤيــة
المملكــة .2030
حدود الدراسة:

 .١حــد موضوعــي :اقتصــر هــذه الدراســة علــى استشــراف
مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة .2030
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مصطلحات الدراسة:

وتعــرف الشــراكة بأنهــا» :عالقــة بيــن طرفيــن أو أكثــر،
تتوجــه لتحقيــق النفــع العــام أو الصالــح ,وتســتند علــى
اعتبــارات المســاواة واالحتــرام والعطــاء المتبــادل الــذي
يســتند علــى التكامــل ،حيــث يقــدم كل طــرف إمكانيــات
بشــرية وماديــة وفنيــة أو جانــب منهــا لتعظيــم المــردود
وتحقيــق األهــداف«( قنديــل2008 ,م ,ص.)12
ويتبنــى الباحــث التعريــف اإلجرائــي التالــي للشــراكة فــي
هــذه الدراســة بأنــه :العالقــة التعاونيــة بيــن الجامعــات
والمؤسســات الحكوميــة ,لتحقيــق أهــداف محــددة،
وتبــادل المصالــح المشــتركة فــي مجــال الشــراكة البحثيــة
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
تعريــف المســتقبل« :مجموعــة مــن االحتمــاالت
اإلنســانية الممكنــة لقضيــة معينــه ،والمبنيــة فــي أساســها
علــى بيانــات وبراهيــن وشــواهد منطقيــة والتــي تحمــل بحــد
ذاتهــا تجــاوز الحــدود التقليديــة للحيــاة اإلنســانية»(عامر,
2008م ,ص ص .)18-15
ويقصــد بــه فــي هــذه الدراســة :مجموعــة التصــورات
والتوقعــات المســتقبلية التــي يراهــا أفــراد عينــة
الدراســة (الخبــراء) والتــي يمكــن أن يكــون عليهــا
مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030

منهج الدراسة:
تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي
التحليلــي فــي الجــزء النظــري مــن الدراســة وهــذا المنهــج
يعتمــد علــى التحليــل الموضوعــي للوثائــق مــن خــال
الرجــوع إلــى مــا كتــب مــن أدبيــات وتطبيقــات وتجــارب
تعرضــت لهــذا الموضــوع وتفســيرها وتحليلهــا مــن أجــل
الوصــول إلــى اســتنتاجات محــددة بشــأن محتــوى معيــن
يتصــف بالدقــة والموضوعيــة (فــان داليــن2007 ،م) .ومنهــج
دراســات المســتقبل فــي الجــزء الميدانــي مــن الدراســة
وذلــك مــن خــال اســتخدام أســلوب دلفــاي (Delphi
 )Techniqueوالــذي يعــرف بأنــه :أســلوب فنــي لمعالجــة
المشــكالت المعقــدة بطريقــة خالقــة بواســطة جماعــة
مــن الخبــراء المتخصصيــن ويتــم اســتخدام قائمــة
االســتقصاء كأداة لطــرح سلســلة مــن األســئلة علــى
المشــتركين مــن الخبــراء مــن خــال اســتبانة ســتقدم
لمجموعــة مــن الخبــراء  ،ويهــدف أســلوب دلفــاي عمومــً
لتنظيــم وصقــل وزيــادة اإلجمــاع واالتســاق بيــن الخبــراء
فــي قــرار أو قضيــة معينــة (فل ّيــة و الزكــي 2003م ,ص.)53
وقــام الباحــث باالســتفادة مــن الخبــراء مــن خــال ثــاث
جــوالت علميــة.
أســلوب جمــع المعلومــات قــام الباحــث باســتخدام
أســلوب دلفــاي +فــي الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة
مــن عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي الجامعات والمؤسســات
الحكوميــة ,ومــر تطبيــق أســلوب دلفــاي بعــدة خطــوات
عمليــة.
مجتمع الدراسة وعينتها-:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي
جامعــة طيبــة والجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنــورة
والقيادييــن فــي المؤسســات الحكوميــة بالمدينــة المنــورة.
وبنــاء علــى إتبــاع الدراســة أســلوب »دلفــاي « تــم اختيــار
عينــة الدراســة (الخبــراء) بصــورة عمديــة مــن مجتمــع
الدراســة ,حيــث بلــغ العــدد الكلــي ألفــراد عينــة الدراســة
(الخبــراء)  59خبيــر موزعيــن علــى فئتيــن همــا-:
الفئــة األولــى :الخبــراء األكاديميــون فــي جامعــة طيبــة
والجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنــورة ,وعددهــم ()32

خبيــر.
الفئــة الثانيــة  :الخبــراء القيادييــن فــي المؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة وعددهــم ( )27خبيــر.
الجــدول رقــم ( )1يوضــح عــدد أفــراد عينــة الدراســة
(الخبــراء) كمــا يلــي:
م

الخبراء

العدد

النسبة المئوية %

1

األكاديميين

32

%56.14

2

القياديين

27

%43.86

59

%100.00

المجموع

وقــد اختــار الباحــث عينــة الدراســة (الخبــراء) بصــورة
عمديــة مــن مجتمــع الدراســة ,والتــي هــي عبــارة عــن
نخبــة مختــارة مــن الخبــراء فــي جامعــة طيبــة والجامعــة
االســامية بالمدينــة المنــورة بواقــع ( )32خبيــر وبنســبة
مئويــة مقدارهــا ( ،)%56.14والخبــراء القيادييــن فــي
المؤسســات الحكوميــة بالمدينــة المنــورة بواقــع ()27
خبيــر وبنســبة مئويــة مقدارهــا ( ,)%43.86وقــد روعــي فــي
اختيــار عينــة الدراســة (الخبــراء) مــا يلــي:
ٱ الخبرة العلمية والعملية
ٱ االستعداد للتعاون مع الباحث.
ٱ الخبرة اإلدارية للقياديين في المؤسسات الحكومية.
ٱ عالقة الخبير بموضوع الشراكة البحثية.
الجــدول رقــم ( )2يوضــح توزيــع العــدد الكلــي ألفــراد
عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي الجامعــات والمؤسســات
الحكوميــة بالمدينــة المنــورة
م

اسم الجهة

1

جامعة طيبة بالمدينة المنورة

 2الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
٣

أمانة منطقة المدينة المنورة

عدد
النسبة المئوية%
المشاركين
15

%25.42

17

%28.81

8

%13.56
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4

وزارة التجارة بمنطقة المدينة
المنورة

3

%5.08

5

إمارة منطقة المدينة المنورة

3

%5.08

 6إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة

5

%8.48

 7وزارة العمل بمنطقة المدينة المنورة

3

%5.08

 8وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة

1

%1.70

 9المديرية العامة للشئون الصحية
بمنطقة المدينة المنورة
 10وزارة الشئون االجتماعية بمنطقة
المدينة المنورة

3

%5.08

1

%1.70

اإلجمــــــالي

59

%100.00

وقــد روعــي فــي اختيــار المؤسســات الحكوميــة فــي هــذه
الدراســة مــا يلــي:
استعداد المؤسسة الحكومية للتعاون مع الباحث.
ممارســة المؤسســة الحكوميــة ألنشــطة وبرامــج
الشــراكة البحثيــة مــع مؤسســات المجتمــع األخــرى.
جــدول رقــم ( )3توزيــع أفــراد عينــة الدراســة (الخبــراء)
حســب جــوالت دلفــاي الثــاث
عينة
عينة الدراسة
الدراسة
النسبة
(الخبراء)
النسبة
العدد
(الخبراء)
المئوية القياديين في المئوية
الجولة
اإلجمالي
األكاديميون
%
المؤسسات
%
في
الحكومية
الجامعات
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األولى

 18خبير

%54.5

 15خبير

%45.5

 33خبير

الثانية

 21خبير

%56.8

 16خبير

%43.2

 37خبير

الثالثة

 21خبير

%56.8

 16خبير

%43.2

 37خبير

مراحل تطبيق أداة الدراسة:
تــم تطبيــق أســلوب دلفــاي لإلجابــة علــى ســؤال الدراســة,
وكان العــدد المحــدد ألفــراد عينــة الدراســة (الخبــراء)
األكاديمييــن فــي الجامعــات ( )32خبيــر وفــي المؤسســات
الحكوميــة ( )27خبيــر.
الجولة األولى:
تــم إتبــاع األســلوب العلمــي فــي تطبيــق أســلوب دلفــاي
الــذي يــرى األخــذ بمبــدأ االســتبانات المفتوحــة فــي الجولــة
األولــى ,حيــث تتضمــن هــذه الجولــة معلومــات كافيــة عــن
موضــوع الدراســة ويعقبهــا مجموعــة مــن المحــاور أو
األســئلة المفتوحــة ليعطــي الخبيــر تصوراتــه وتوقعاتــه فــي
ضــوء المعطيــات التــي قدمــت لــه .وفــي هــذه الجولــة قــام
الباحــث بمقابلــة عــدد مــن الخبــراء المختاريــن للدراســة
وقــام بشــرح وتوضيــح الهــدف مــن الدراســة وموضــوع
الدراســة وذلــك مــن أجــل إعطــاء الدراســة أهميــة أكبــر,
وبعــد أن وصلــت االســتبانات مــن عينــة الدراســة (الخبــراء)
خــال المــدة المحــددة ,قــام الباحــث بفحــص التصــورات
والتوقعــات المســتقبلية مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة
(الخبــراء) ,وذلــك لتأكــد مــن أن كل اســتجابة تنتمــي
لموضــوع الدراســة ,ثــم حذفــت التصــورات والتوقعــات
المتكــررة ,وأعيــد صياغــة بعــض التصــورات والتوقعــات
المتشــابهة ,و ُرتبــت علــى هيئــة قائمــة مــن العبــارات,
لتشــمل جميــع التصــورات والتوقعــات المســتقبلية فــي
محــور االســتبانة ,ثــم روجعــت دقــة العبــارات لغويــً.
لعرضهــا مــرة أخــرى علــى عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي
الجولــة الثانيــة .ورغــم بعــض الصعوبــات التــي واجهــت
الباحــث فــي هــذه الجولــة فقــد قــام بتوزيــع ( )50اســتبانة
علــى عينــة الدراســة (الخبــراء) حصــل منهــا علــى ()33
اســتبانة.
الجولة الثانية:
هدفــت الجولــة الثانيــة إلــى تقديــر التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية التــي ُاســتخلصت مــن الجولــة األولــى ,حيــث
ُطلــب مــن عينــة الدراســة (الخبــراء) تأكيــد إجاباتهــم فــي
الجولــة األولــى ,وذلــك للتأكــد مــن مــدى اتســاق وتوافــق
تصــورات وتوقعــات عينــة الدراســة (الخبــراء) ,حيــث

اســتخدم الباحــث المقيــاس الثالثــي والــذي اعتمــد علــى
وضــع عبــارات تمثــل أهــم تصــورات وتوقعــات عينــة
الدراســة (الخبــراء) حــول موضــوع الدراســة ,وأمــام كل
عبــارة ثــاث اســتجابات تتــدرج مــن (متوقعــة الحــدوث,
محتملــة الحــدوث ,غيــر ممكنــة الحــدوث) .ثم قــام الباحث
بتوزيــع اســتبانة الجولــة الثانيــة علــى عينــة الدراســة
(الخبــراء) .ورغــم بعــض الصعوبــات التــي واجهــت الباحــث
فــي هــذه الجولــة فقــد قــام بتوزيــع ( )48اســتبانة علــى
الخبــراء حصــل منهــا علــى ( )37اســتبانة .وقــد قــام البحــث
فــي هــذه الجولــة باختبار أداة الدراســة من خالل اســتخدام
معامــل بيرســون لتحديــد االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة،
ومعامــل ألفــا كرونبــاخ لتحديــد معامــل ثبــات أداة الدراســة,
وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:
أ :االتساق الداخلي ألداة الدراسة في الجولة الثانية:
جــدول رقــم ( ) 4معامــات ارتبــاط البنــود بالدرجــة الكليــة
للمحــور
التصورات والتوقعات المستقبلية لمستقبل الشراكة البحثية بين
الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية في ضوء رؤية المملكة
2030

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05≤α

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )4أن عالقــة جميــع البنــود مــع
الدرجــة الكليــة للمحــور جيــدة ومرتفعــة وجميعهــا دالــة
عنــد مســتوى داللــة ال يقــل عــن  0.05ممــا يــدل علــى صــدق
االتســاق الداخلــي لكامــل االســتبانة.
ب :ثبات أداة الدراسة في الجولة الثانية:
جــدول رقــم ( ) 5معامــل لثبــات ألفا كرونباخ ألداة الدراســة
فــي الجولــة الثانية
م

المحور

عدد
البنود

1

التصورات والتوقعات
المستقبلية لمستقبل الشراكة
بين الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية في ضوء
رؤية المملكة 2030

14

معامل ألفا كرونباخ

0.722

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )5أن معامــل الثبــات ألفــا
كرونبــاخ ألداة الدراســة فــي الجولــة الثانيــة كان 0.722
ممــا يــدل علــى ثبــات االســتبانة وصالحيتهــا للتطبيــق .بعــد
ذلــك قــام الباحــث بتفريــع وتحليــل البيانــات التــي احتــوت
عليهــا اســتبانة الجولــة الثانيــة ومعالجتهــا إحصائيــً مــن
خــال األســاليب االحصائيــة التاليــة:

م

معامل االرتباط

الداللة

1

0.360

*0.027

2

0.419

**0.009

3

0.327

*0.045

4

0.352

*0.030

5

0.583

**0.000

6

0.667

**0.000

7

0.364

*0.0.025

8

0.466

**0.003

9

0.512

**0.001

10

0.470

**0.003

11

0.448

**0.005

12

0.631

**0.00

13

0.471

**0.003

 .٢تصنيــف التصــورات والتوقعــات حســب درجــة المقياس
الثالثــي الــذي اســتخدم فــي أداة الدراســة (متوقعــة
الحــدوث ,محتملــة الحــدوث ,غيــر ممكنــة الحــدوث),
لتحديــد مــدى قــوة حــدوث التصــور والتوقــع مســتقب ًال
مــن عــدم إمكانيــة حدوثــه ,كمــا يمكــن معرفــة
التشــتت فــي أراء عينــة الدراســة (الخبــراء) ومــدى
تجانســها وفقــً النحرافهــا المعيــاري.

14

0.398

*0.013

0.812
15
** ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.01≤α

**0.000

 .٣تــم حســاب نســبة االتفــاق علــى التصــورات والتوقعــات

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الجولة الثانية:
 .١اســتخدم الباحــث المتوســط الحســابي ,وذلــك لترتيــب
التصــورات والتوقعــات (العبــارات) المســتقبلية تنازليــً
بحســب درجــة متوســط آراء عينــة الدراســة (الخبــراء).
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(العبــارات) مــن ( )%100بحيــث ُأخــذت نســبة درجــة
االتفــاق ( ) %75فأكثــر وتــم اســتبعاد األقــل مــن ذلــك.
 .٤معامــل ارتبــاط بيرســون لتحديــد االتســاق الداخلــي
ألداة الدراســة.
 .٥معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ لتحديــد معامــل ثبــات أداة
الدراســة.
الجولة الثالثة:
كانــت آخــر جــوالت دلفــاي فــي هــذه الدراســة ,حيــث قــام
الباحــث بتحليــل اســتبانات الجولــة الثانيــة وإعــداد ملخــص
بنتائجهــا لعرضهــا علــى عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي هــذه
الجولــة ,بعــد أن أجــرى عليهــا مجموعــة مــن التعديــات
الالزمــة لتقديمهــا إلــى مجموعــة عينــة الدراســة (الخبــراء)
فــي صورتهــا النهائيــة لتطبيقهــا ،ومــن ثــم تحليلهــا،
والخــروج بحكــم نهائــي ألهــم التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية ،حيــث كانــت الجولــة الثالثــة تهــدف إلــى
إعــادة تقديــر عينــة الدراســة (الخبــراء) الحتمــاالت
حــدوث التصــورات والتوقعــات (العبــارات) .ورغــم بعــض
الصعوبــات التــي واجهــت الباحــث فــي هــذه الجولــة فقــد
قــام بتوزيــع ( )37اســتبانة علــى عينــة الدراســة (الخبــراء)
حصــل منهــا علــى ( )37اســتبانة .وقــد قــام البحــث فــي
هــذه الجولــة باختبــار أداة الدراســة مــن خــال اســتخدام
معامــل بيرســون لتحديــد االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة،
ومعامــل ألفــا كرونبــاخ لتحديــد معامــل ثبــات أداة الدراســة,
وذلــك مــن خــال الخطــوات التاليــة:
أ :صــدق االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة فــي الجولــة
الثالثــة:
جــدول رقــم ( ) 6معامــات ارتبــاط البنــود بالدرجــة الكليــة
للمحــور المنتميــة إليــة:
التصورات والتوقعات المستقبلية لمستقبل الشراكة بين الجامعات
السعودية والمؤسسات الحكومية في ضوء رؤية المملكة 2030
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م

معامل االرتباط

الداللة

1

0.325

*0.050

2

0.541

**0.001

3

0.410

*0.012

4

0.575

**0.000

5

0.565

**0.000

6

0.720

**0.000

7

0.761

**0.000

8

0.647

**0.000

9

0.638

**0.000

10

0.659

**0.000

11

0.397

*0.015

12

0.701

**0.000

0.911

**0.000

** ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.01≤α
* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05≤α

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )36أن عالقــة جميــع البنــود مــع
الدرجــة الكليــة للمحــور جيــدة ومرتفعــة وجميعهــا دالــة
عنــد مســتوى داللــة ال يقــل عــن  0.05ممــا يــدل علــى صــدق
االتســاق الداخلــي لكامــل االســتبانة.
ب :ثبات أداة الدراسة في الجولة الثالثة:
جــدول رقــم ( ) 7معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ لمحــاور
االســتبانة فــي الجولــة الثالثــة:
م

1

المحاور

عدد
البنود

التصورات والتوقعات
المستقبلية لمستقبل الشراكة
بين الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية في
ضوء رؤية المملكة 2030

12

معامل ألفا كرونباخ

0.861

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7أن معامــل الثبــات ألفــا
كرونبــاخ لمحــور الدراســة فــي الجولــة الثالثــة بلــغ 0.837
ممــا يــدل علــى ثبــات االســتبانة وصالحيتهــا للتطبيــق.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الجولة الثالثة:
ٱ التكــرارات والنســب المئويــة لوصــف عينــة الدراســة
(الخبــراء).
ٱ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ٱ معامــل ارتبــاط بيرســون لتحديــد االتســاق الداخلــي ألداة
الدراســة.
ٱ معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ لتحديــد معامــل ثبــات أداة
الدراســة.
ٱ اختبــار »ت« لدراســة الفــروق والمقارنــة بيــن نتائــج
توقعــات الخبــراء فــي الجولتيــن الثانيــة والثالثــة.
مقياس االستبانة:
اســتخدم الباحــث فــي الحكــم علــى عبــارات االســتبانة
المقيــاس الثالثــي لتحديــد درجــة احتماليــة التوقــع وذلــك
بالتــدرج كمــا فــي الجــدول رقــم ()4
جــدول رقــم ( )4الوصــف االحصائــي لمقيــاس حــدوث
التوقعــات المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة بيــن
الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة.
الترتيب

وصف التوقعات

درجة القياس

1

متوقعة الحدوث

3

2

محتملة الحدوث

2

3

غير ممكنة الحدوث

1

ومــن خــال هــذا المقيــاس يســتطيع الباحــث معرفــة رأي
الخبيــر بدقــة حــول التصــورات والتوقعــات المســتقبلية التي
تــم إدراجهــا فــي االســتبانة ,فإمــا تكــون متوقعــة الحــدوث
ودرجــة مقياســها ( )3درجــات ،أو تكــون محتملــة الحــدوث
ودرجــة مقياســها ( )2درجــة ،أو تكــون غيــر ممكنــة
الحــدوث ودرجــة مقياســها ( )1درجــة واحــدة فقــط.

وللتعــرف علــى درجــة اســتجابات عينــه الدراســة (الخبــراء)
نحــو مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  2030تــم التعبيــر عــن المقيــاس الثالثــي للتوقعــات
كميــً مــن خــال-:
المدى = (أكبر درجة لالحتمال  – 3أصغر درجة 2 = )1
وطــول الفئــة = (المــدى  /عــدد الفئــات =  ,) 0.67 =3/2لذلــك
اإلجابــات التــي متوســطها الحســابي مــن (  1إلــى أقــل مــن
 )1.67يــدل تقديرهــا علــى غيــر ممكنــة الحــدوث مــن قبــل
عينــة الدراســة (الخبــراء) ,واإلجابــات التــي متوســطها مــن
(  1.67إلــى أقــل مــن  )2.34تقديرهــا محتملــة الحــدوث ,بينمــا
اإلجابــات التــي متوســطها مــن (  2.34إلــى  )3.00تقديرهــا
متوقعــة الحــدوث.
ثانيــً :معوقــات الشــراكة بيــن الجامعات ومؤسســات
المجتمع:
تــم تقســيمها حســب طبيعتهــا إلــى ثالثــة معوقــات ,علــى
النحــو التالــي:
أو ًال :معوقات إدارية (تنظيمية):
تمثــل العقبــات اإلداريــة واإلجــراءات التنظيميــة بعــدًا مؤثرًا
فــي عمليــة إقامــة شــراكة ناجحــة بيــن كافــة مؤسســات
المجتمــع والتــي يتطلــع لهــا أفــراد المجتمــع أن تكــون
بالمســتوى المأمــول ,ويشــير كل مــن (القحطانــي1435 ,ه)
و(الســالم )2011 ,و(البــاز1428 ,ه) إلــى بعــض المعوقــات
اإلداريــة منهــا مــا يلــي:
ٱ غياب اإلشراف اإلداري في عملية الشراكة
ٱ غياب المنهجية عند تفعيل عملية الشراكة
ٱ روتينية اإلجراءات اإلدارية
ٱ االفتقار إلى التكامل المؤسسي
ثانيًا :معوقات مجتمعية:
ممــا ال شــك فيــه أن المجتمــع يلعــب دورًا مهمــً وبــارزًا
فــي تحفيــز وتشــجيع علميــة الشــراكة أو إعاقتهــا,
نظــرًا لعوامــل عديــدة مــن بينهــا طبيعــة العالقــة بيــن
العلــم والمجتمــع ,وأســلوب الحيــاة الســائد ,ومــدى اتجــاه
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المجتمــع نحــو المعرفــة (القحطانــي1435 ,ه ,ص .)93وقــد
اشــار كل مــن (البــاز1428 ,ه) و(الســالم )2011 ,و(محمــد و
البــدري )2006 ,و(الســاطين )2005 ,إلــى بعــض المعوقــات
المجتمعيــة منهــا:
ٱ عــدم القناعــة التامــة بأهميــة الشــراكة ,لتكلفتهــا
الماليــة.
ٱ غيــاب مفهــوم الشــراكة ,وثقافتهــا ,ونطاقهــا,
وحدودهــا ،ودور كل مــن الجامعــات ومؤسســات
المجتمــع فــي ســبيل إنجاحهــا
ٱ ضعــف تشــجيع الشــراكات المميــزة ,وعــدم تحفيــز
مؤسســات المجتمــع علــى عقــد شــراكات هادفــة,
وضعــف اإلحســاس بالمســؤولية االجتماعيــة
ٱ عــدم وعــي أفــراد المجتمــع بفوائــد الشــراكة ومميزاتهــا,
وصعوبــة توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ
المشــروعات أو أنشــطة الشــراكة,
ٱ عــزوف بعــض قطاعــات ســوق العمــل عــن إســناد
مهامهــا البحثيــة إلــى مراكــز البحــث بالجامعــات.
ثالثًا :معوقات اقتصادية:
هنــاك عــدة معوقــات اقتصاديــة تعــوق الشــراكة بيــن
مؤسســات المجتمــع ,حيــث اشــار كل مــن ( الدخيــل,
1435ه) و(القحطانــي1435 ,ه) إلــى بعــض منهــا:
ٱ أن الميزانيــة الماليــة المخصصــة للمؤسســة ال تســمح
بإقامــة برامــج وأنشــطة شــراكة مع مؤسســات مجتمعية
أخــرى.
ٱ عامل التمويل لمشاريع الشراكة ضعيف.
ٱ ضعــف الميزانيــات المخصصــة للبحــث والتطويــر
فــي الجامعــات والمؤسســات المجتمعيــة ,وعــدم
تخصيــص مكافــآت تحفيزيــة مــن مكافــآت نقديــة أو
ومعنويــة تحفــز المؤسســات واألفــراد علــى الشــراكة.
ٱ قــص بعــض مؤسســات المجتمــع المهــارات والخبــرات
الالزمــة ,وبالتالــي فقــد ال تكــون قــادرة علــى اإلســهام
فــي الشــراكة بالشــكل المطلــوب.
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ثالثــً :الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات ومؤسســات
المجتمــع:
نظــرًا لمــا طرأ من تحوالت وتغيــرات اجتماعية ,واقتصادية,
وعلميــة ,وتكنولوجيــة ,وسياســية ,علــى كافــة أرجــاء
العالــم ,فإنــه يتوجــب إزاء ذلــك التغ َّيــر حصــول العديــد مــن
التحــوالت فــي رســالة الجامعة ,وأهدافهــا ,ووظائفها ,ومدى
ارتباطهــا بالمجتمــع ومؤسســاته ,حيــث أصبــح مطلوبــً مــن
الجامعــة مســايرة ومواكبــة تلــك التغيــرات واالســتجابة
لهــا ,وذلــك مــن خــال المســاعدة فــي حــل المشــكالت
التــي يواجههــا المجتمــع ومؤسســاته فــي مجــاالت اإلنتــاج,
والخدمــات ,وإعــداد البحــوث ,والدراســات االستشــارية
العلميــة ,وتدريــب الكــوادر البشــرية وتقديمهــا إلــى ص َّنــاع
القــرار فــي جميــع مؤسســات المجتمــع االقتصاديــة,
والخدميــة ,واالجتماعيــة ,والسياســية ,واإلداريــة,
والصناعيــة.
ونتيجــة لذلــك أصبحــت ضــرورة الرابطــة أو الشــراكة بيــن
الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة بالمجتمــع أمــرًا ملحــً
ال خيــار فيــه ,فالجامعــة بمــا تملكــه مــن قــدرات وخبــرات
متخصصــة تخصصــً علميــً يمكنهــا إفــادة المؤسســات
االجتماعيــة ,واإلنتاجيــة ,والخدميــة ,بالقــوى البشــرية
المؤهلــة ,وتقديــم االستشــارات العلميــة ,وإجــراء البحــوث
والدراســات العلميــة ,والمؤسســات الحكوميــة يمكنهــا
االســتفادة ممــا تقدمــة الجامعــة فــي تطويــر اإلنتــاج,
وتحســين الخدمــات ,والمســاهمة فــي االرتقــاء بالمجتمــع
وبرامــج التنميــة مــن خــال الــدور المنــاط بهــا.
ويعتبــر البحــث العلمــي ركيــزة أساســية مــن ركاز
المعرفــة اإلنســانية فــي كافــة مياديــن الحيــاة ,بــل أضحــى
قــي والحضــارة فــي العالــم ,فمــن خــال
أحــد مقاييــس ال ُر َّ
البحــث العلمــي يســتطيع اإلنســان اكتشــاف المجهــود
وتســخيره لصالــح المجتمــع بمــا يحقــق التنميــة واالزدهــار
فــي مجــاالت الحيــاة كافــة ,ويرتبــط البحــث العلمــي
ارتباطــً وثيقــً بحركــة النمــو االقتصــادي ,وتعتبــره الــدول
المتقدمــة بمثابــة الركيــزة األساســية مــن الركائــز التــي
تخــدم خططهــا التنمويــة ,وميدنــً خصبــً الســتثمار األمــوال
كضمــان لمضاعفــة الدخــل القومــي ورفــع معيشــة الفــرد

والمجتمــع ,بــل أصبــح ضــرورة مؤسســية ومجتمعيــة,
وبــات مفتــاح التقــدم والتطــور فــي كافــة مجــاالت الحيــاة
(الخطيــب2003 ,م ,ص.)98
وتعــرف وزارة التعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة
الســعودية البحــث العلمــي بأنــه» القيــام بعمليــة فكريــة
منظمــة ,مــن أجــل تقصــي الحقائــق المتعلقــة بمســألة أو
مشــكلة معينــة ,تســمى موضــوع البحــث باتبــاع طريقــة
علميــة منظمــة تســمى منهــج البحــث وذلــك للوصــول إلــى
حلــول مالئمــة للمشــكلة أو إلــى نتائــج صالحــة للتعميــم
علــى المشــاكل المماثلــة تســمى نتائــج البحــث ( وزارة
التعليــم العالــي2014 ,م ,ص.)13
ويشــهد التعليــم العالــي اليــوم تطــورات علــى المســتوى
المحلــي والعالمــي لمواكبــة المســتجدات فــي مجــال
البحــث العلمــي ,وتتســابق الــدول إلــى توفيــر التمويــل
للبحــث العلمــي ,وتنظيــم العقــود بيــن مراكــز البحــث
العلمــي ومؤسســات المجتمــع االقتصاديــة ,واالجتماعيــة,
والثقافيــة ,لتقديــم االستشــارات الالزمــة فــي المجــاالت
كافــة (حــوري2016 ,م ,ص.)2
لــذا تمثــل الشــراكة فــي مجــال البحــث العلمــي تلــك
الجهــود التــي تبذلهــا الجامعــات فــي التعــاون والتالحــم
مــع مؤسســات المجتمــع والبيئــة المحيطــة ,وذلــك لبنــاء
جســور مــن العالقــات والمفاهيــم المشــتركة ,مــن أجــل
النهــوض واالرتقــاء بالعلــم والبحــث العلمــي فــي المجتمــع
والــذي يعــد جوهــر التنميــة ,وروح التطــور لــكل المجتمعــات
(الســالم2009 ,م ,ص.)133
حيــث أشــار مرســي (1983م) كمــا ورد عنــد الخطيــب
(2003م ,ص )95بــأن التبــادل المشــترك بيــن الجامعــات
ومؤسســات المجتمــع المحيطــة بهــا إنمــا يقــوم علــى
طبيعــة تلــك الجامعــات وتلــك المؤسســات ,فالمجتمعات
المتقدمــة انعكــس تقدمهــا علــى جامعاتهــا ,ثــم عــادة
هــذه الجامعــات فقدمــت بحوثهــا وخدماتهــا للمجتمــع مــن
حولهــا فأكملــت دائــرة التقــدم الــذي ال يتوقــف بتفاعــل
االثنيــن ,ومــن هنــا فــإن البحــث العلمــي الــذي يتــم فــي
الجامعــات يجــد طريقــة إلــى التنفيــذ والتطبيــق الفعلــي فــي
المجتمــع ســريعًا.

كمــا أشــار شــحاته وعمــار (2003م) إلــى أهميــة دور
المؤسســات الجامعيــة فــي البحــث والتطويــر فــي مختلــف
القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة فــي العالــم المعاصــر ,والذي
أســهم فــي االتجــاه نحــو توثيــق العالقــة بيــن الجامعــات
ومختلــف مؤسســات المجتمــع ,ممــا ادى إلــى تنامــي
االهتمــام بــدور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ,وتفعيــل هــذا
الــدور إلــى الســعي لتعظيــم الفائــدة مــن نتائــج البحــوث التــي
ينتجهــا أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــون بالجامعــات,
بحيــث تجــاوزت هــذه البحــوث أهدافهــا العلميــة والمهنيــة
التــي كانــت تضعهــا الجامعــات علــى رأس أولوياتهــا ,فقــد
اتجهــت الجامعــات ببحوثهــا إلــى التوظيــف التطبيقــي
للوفــاء بحاجــات مؤسســات المجتمــع وقطاعاتــه
اإلنتاجيــة والخدميــة.
وقــد ذكــر الشامســي (2005م ,ص )48بعــض أهــداف
الشــراكة فــي مجــال البحــث العلمــي بيــن الجامعــات
ومؤسســات المجتمــع ,ومنهــا مــا يلــي:
ٱ التعــرف علــى احتياجــات مؤسســات المجتمــع مــن
البحــوث.
ٱ اســتقطاب الكفــاءات المالئمــة مــن بيــن أعضــاء هيئــة
التدريــس لإلشــراف علــى إعــداد وتنفيــذ البحــوث.
ٱ تعزيــز دور الجامعــات فــي خدمــة المجتمــع عــن طريــق
إجــراء البحــوث والدراســات التــي تحتــاج إليهــا
مؤسســات المجتمــع المختلفــة ,وإيجــاد حلــول
للمشــاكل التــي تواجههــا.
ٱ نشــر نتائــج البحــوث التــي يقــوم بهــا أعضــاء هيئــة
التدريــس بالجامعــات ,ونقلهــا إلــى الــوزارات ,والهيئــات
الحكوميــة ,والمؤسســات الصناعيــة ,واإلنتاجيــة,
والخدميــة ,التــي يهمهــا األمــر.
ٱ طــرح وإدارة مبــادرات للبحــث العلمــي المشــترك مــع
مؤسســات المجتمــع فــي المجــاالت ذات االهتمــام
المشــترك.
ومــن منطلــق أهميــة البحــث العلمــي ومــا يمكــن أن يقدمــه
لكافــة مؤسســات المجتمــع كان االهتمــام بــه واإلنفــاق
عليــه محــط اهتمــام ورعايــة الــدول المتقدمــة والناميــة,
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ومنهــا بــا شــك المملكــة العربيــة الســعودية ,وذلــك إزاء
مــا يقدمــه البحــث العلمــي مــن معــارف مفيــدة تســهم
فــي تنميــة تلــك المجتمعــات .ففــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة بلغــت نســبة اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي
والتطويــر فــي عــام (2007م) ()363بليــون دوالر أمريكــي,
وفــي بريطانيــا بلغــت عــام (2007م) ()38بليــون جنيــه,
وفــي اليابــان بلغــت عــام (2007م) حوالــي ()143بليــون يــن
يابانــي ,والجــدول رقــم ( )1-2يبيــن نســبة االنفــاق علــى
البحــث العلمــي والتطويــر مــن الناتــج المحلــي فــي  15دولــة
فــي العالــم للعــام 2007م (الســلطان ,د.ت ,ص.)46
جــدول رقــم ( )8نســبة اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي
 15دولــة فــي العالــم للعــام (2007م)
االنفاق على البحث والتطوير
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م

الدولة

1

الواليات المتحدة

363

2

اليابان

143

3.3

3

الصين

100

1.4

4

المانيا

71

2.5

5

فرنسا

44

2.1

6

بريطانيا

38

1.8

7

كوريا الجنوبية

36

3.0

8

كندا

25

2.0

9

روسيا

23

1.1

10

الهند

21

0.7

11

ايطاليا

20

1.1

12

البرازيل

17

0.9

13

تايوان

15

2.2

14

اسبانيا

15

1.1

15

استراليا

14

1.8

بليون دوالر

النسبة من
الناتج المحلي
2.6

المصــدر :نقــ ًا عــن الســلطان( ,د.ت ,ص ,)46تجــارب
ومبــادرات جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن لتعزيــز
التعــاون والشــراكات المجتمعيــة فــي مجــال البحــث
العلمــيhttp://www.minshawi.com/node/1599 ،
اســترجع بتاريــخ 1436/12/23ه الســاعة  5:39عصــرا
وفــي المملكــة العربيــة الســعودية بلــغ إجمالــي اإلنفــاق
الحكومــي علــى البحــث العلمــي بحســب مــا ورد فــي تقريــر
وزارة التعليــم عالــي (2014م) حــول واقــع اإلنفــاق علــى
البحــث العلمــي لألعــوام مــن (2010م2013-م) علــى الترتيب
( 12,25و 13,65و  15,2و  )16,6كمــا يبيــن الجــدول رقــم (.)9
جــدول رقــم ( )9نســبة االنفــاق الحكومــي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية علــى البحــث العلمــي
لألعــوام( )2013 -2010
العام
االنفاق
الحكومي

2010م

%12,25

2011م

%13,65

2012م

%15,2

2013م

%16,6

المصــدر (نقــ ًا عــن تقريــر وزارة التعليــم عالــي (2014م ,ص )8حــول
واقــع اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي للعــوام مــن (2010م2013-م)

يتضــح مــن خــال الجــداول الســابقة رقــم ( )8و ( )9أن
اإلنفــاق العالــي للــدول علــى البحــث العلمــي يعطــي مؤشــرًا
علــى مــدى أهميتــه ومســاهمته فــي تنميــة المجتمعــات
وتطورهــا ,ومــدى أهميــة تكاتــف جميــع مؤسســات
المجتمــع للقيــام بمشــاريع بحثيــة تخــدم المجتمــع
وتــوازي حجــم اإلنفــاق المخصــص لــه.
ومــن منطلــق أهميــة البحــث العلمــي ومــا قــد يحققــه مــن
تطلعــات وآمــال تخــدم خطــط التنميــة ,قامــت وزارة
التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية بدعــم وتعزيــز
البحــث العلمــي وتطويــره مــن خــال تشــجيعها للمبــادرات
والمشــروعات واألنشــطة فــي مجــال البحــث العلمــي
وتطويــره ,ومــن بيــن تلــك المشــاريع »مشــروع مراكــز
التم َّيــز البحثــي فــي الجامعات«(العوهلــي1429,ه ,ص,)575

كمــا يوضحــه الجــدول رقــم ( )10علــى النحــو التالــي:
جــدول رقــم ( )10قائمــة بالمراكــز البحثيــة بالجامعــات
الســعودية المدعومــة مــن قبــل وزارة التعليــم
م

اسم المركز البحثي

اسم الجامعة

1

مركز التميز البحثي في المواد الهندسية

جامعة الملك سعود

2

مركز التميز البحثي في الجينوم الطبي

جامعة الملك عبد العزيز

3

مركز التميز البحثي في تكرير البترول
والكيماويات

جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

4

مركز التميز البحثي في النخيل والتمور

جامعة الملك فيصل

5

مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية

جامعة الملك سعود

6

مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية

جامعة الملك عبد العزيز

7

مركز التميز البحثي في الطاقة المتحدة

جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن

8

مركز التميز البحثي في الحج والعمرة

جامعة أم القرى

المصدر :نق ًال من (العوهلي1429,ه ,ص)575

واســتنادًا علــى مــا ســبق ,يمكــن القــول بــأن الحاجــة
إلــى تفعيــل الشــراكة بيــن الجامعــات والمؤسســات
الحكوميــة فــي مجــال البحــث العلمــي أصبحــت ضــرورة
مؤسســية ومجتمعيــة لمــا تمثلــه مــن أهميــة كبــرى فــي
خدمــة الجامعــة والمجتمــع ,حيــث أنهــا تعــد مــن أهــم
مجــاالت الشــراكة ,حيــث تعــم الفائــدة مــن هــذه األبحــاث
علــى الجامعــات كشــريك فاعــل ,وعلــى المؤسســات
الحكوميــة كشــريك مســتفيد ,وكذلــك علــى تطويــر
المجتمــع بأكملــه ,كمــا يبــرز دور الجامعــات فــي تحريــك
وتطويــر عمليــة التنميــة مــن خــال المراكــز البحثيــة
الموجــودة بهــا ,بينمــا تقــوم مؤسســات المجتمــع ومنهــا
المؤسســات الحكوميــة بدعــم إمكانيــات الجامعــات
العلميــة والتقنيــة وتطويــر إنتاجهــا البحثــي.
رابعــً :الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء تحــدي اقتصــاد
ا لمعر فــة .
شــهدت معظــم دول العالــم تحــو ًال كبيــرًا فــي مفهــوم
االقتصــاد ,بحيــث أصبــح االقتصــاد قائمــً علــى المعرفــة ,وقــد

صاحــب هــذه التحــول اهتمامــً كبيــرًا باســتثمار تراكــم
المعرفــة والخبــرات ,ممــا يعمــل علــى النمــو االقتصــادي
واالجتماعــي.
ويعــد التحــول إلــى مجتمــع المعرفــة خطــوة نحــو تطــور
المجتمــع وتقدمــة والنهــوض بــه ,ويتطلــب الوصــول إليهــا
تظافــر مختلــف الجهــود العلميــة ,واالنتاجيــة ,والخدميــة,
فــي العديــد مــن المجــاالت ,فالهــدف الرئيــس ليــس فقــط
فــي كيفيــة إنتــاج المعرفــة فــي مجتمــع المعرفــة ,ولكــن
كيــف يمكــن أن ُتســتخدم و ُتســتثمر تلــك المعرفــة مــن
قبــل أفــراد المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة؟ ,وهــذ يحتــاج
إلــى الربــط المتواصــل والشــراكة الحقيقيــة بيــن كافــة
مؤسســات صناعــة المعرفــة (عيــد2002 ,م).
ويعــ َّرف اقتصــاد المعرفــة بأنــه «هــو االقتصــاد الــذي يــدور
حــول الحصــول علــى المعرفــة ,اســتخدامها ,تطبيقهــا,
ابداعهــا وابتكارهــا بهــدف تحســين نوعيــة الحيــاة
بمجاالتهــا كافــة ,مــن أجــل االســتفادة مــن التطبيقــات
التكنولوجيــة المتطــورة واســتخدام العقــل البشــري
كــرأس مــال معرفــي إلحــداث مجموعــة مــن التغييــرات
االســتراتيجية فــي المجــال االقتصــادي» (الشــمري والليثــي,
2008م ,ص)377
ويتميــز اقتصــاد المعرفــة بمجموعــة مــن الســمات
والخصائــص التــي تميــزه عــن االقتصــاد التقليــدي ومــن تلــك
الســمات( :الشــمري والليثــي2008 ,م ,ص)22
ٱ أنــه كثيــف المعرفــة يرتكــز علــى االســتثمار فــي المــوارد
البشــرية باعتبارهــا رأس المــال المعرفــي والفكــري.
ٱ االعتمــاد علــى القــوى العاملــة المؤهلــة والمدربــة
والمتخصصــة فــي التقنيــات الجديــدة.
ٱ اعتمــاد التعلــم والتدريــب المســتمر ,التــي تضمــن
للعامليــن مواكبــة التطــورات الســريعة التــي تحــدث
فــي مياديــن المعرفــة.
ٱ تفعيــل عمليــات البحــث والتطويــر كمحــرك لتغييــر
والتنميــة.
حيــث أشــار الحــاج (2014م) إلــى وجــود عــدد مــن المبــررات
التــي دفعــت بالتوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــة ومــن أبرزهــا:
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ٱ النمو السريع للمعرفة.
ٱ ظهــور فــروع علميــة جديــدة بمناهــج وأســاليب بحثيــة
أكثــر عمقــً وإحاطــة.
ٱ ظهــور تقنيــات متقدمــة مكنــت مــن إنتــاج ســلع وخدمات
جديدة.
ٱ أصبحــت المعرفــة مفيــدة لمنظمــات االعمــال حيــث
تمكنهــم مــن إيجــاد خدمــات جديــدة ,وتحســين
الخدمــات الحاليــة ,واســتخدام المعرفــة فــي تطويــر
بنيــة اإلدارة ,وكيفيــة إدارة المؤسســات.
كمــا ذكــر الحــاج (2014م) عــدة فوائــد القتصــاد المعرفــة
منهــا :
ٱ انتشار أسرع للمعلومات والبيانات.
ٱ انتشــار عمليــات البحــث العلمــي والتطويــر كمحــرك
للتغييــر والتنميــة.
ٱ يقــوم علــى نشــر المعرفــة وتوظيفهــا وإنتاجهــا فــي
كافــة المجــاالت.
ٱ يرغــم المؤسســات كافــة علــى التجديــد واإلبــداع,
واالســتجابة الحتياجــات المســتهلك أو المســتفيد مــن
الســلعة أو الخدمــة.
ٱ يوجــد تنســيق وتعــاون بيــن مؤسســات المجتمــع
المختلفــة مــن وزارات وجمعيــات وغيرهــا.
ومــن منطلــق أهميــة اقتصــاد المعرفــة ومــا يمكــن أن
يحققــه مــن تقــدم لكافــة الشــعوب ,يعــرض الباحــث
جملــة مــن الجهــود التــي بذلــت فــي هــذه المجــال مــن
بعــض الــدول الخليجيــة وفــي مقدمتهــا المملكــة العربيــة
الســعودية ,حيــث ذكــر موســى (2015م) كمــا ورد عنــد
محمــد (2016م ,ص )7أن مــن عوامــل النجــاح للتحــول
التدريجــي إلــى مجتمــع المعرفــة فــي الســعودية وجــود
خطــوات واضحــة المعالــم وثابتــة لهــذا التحــول ,بــدأت
الخطــة األولــى عــام (2009م2013 -م) ,ركــزت علــى
إنشــاء مؤسســات وحاضنــات أعمــال تعيــن علــى تحقيــق
االقتصــاد المعرفــي .أمــا المرحلــة الثانيــة فانطلقــت عــام
(2014م2020-م) ,ركــزت علــى تحويــل المجتمــع إلــى
اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ,وفــي هــذا االتجــاه ســاهمت
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المملكــة العربيــة الســعودية فــي تأســيس مؤسســات
مثــل مؤسســة (موهبــة) التــي تهــدف إلــى تشــكيل الطالــب
المبــدع والمبتكــر ,وصممــت جائــزة (ســابك) لالبتــكار
لتشــجيع نوعيــة األفــكار الجديــدة .كمــا تــم إنشــاء أربــع
مشــاريع للمــدن االقتصاديــة المتكاملــة ,وهــي مدينــة الملــك
عبــداهلل االقتصاديــة فــي رابــغ ,ومدينــة األميــر عبدالعزيــز
بــن مســاعد االقتصاديــة فــي حائــل ,ومدينــة المعرفــة
االقتصاديــة فــي المدينــة المنــورة ,ومدينــة جــازان االقتصادية
فــي جــازان .وتمثــل هــذه المــدن االقتصاديــة مراكــز جــذب
للموهوبيــن والمبدعيــن والمحافظــة عليهــم ,وبنــاء
قنــوات تواصــل بيــن المؤسســات العالميــة والمحليــة ذات
االهتمــام المشــترك باقتصــاد المعرفــة ,وتحقيــق التكامــل
فــي السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة ومشــاركة
القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي التنميــة .اســترجع
فــي م ,20/7/2015علــى الرابــط
http://www.madinahkec.com

ومــن أبــرز مشــروعات اقتصــاد المعرفــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ,مجمــع طيبــة للتقنيــة واالقتصــاد
المعرفــي ,وهــو حديقــة للتقنيــة تعنــي بتطويــر التقنيــات
الحديثــة ,مســتمدة مــن موقعهــا فــي المدينــة المنــورة,
وتركــز علــى تلبيــة االحتياجــات التقنيــة للعالــم اإلســامي,
ويتكــون المجمــع مــن منظومــة مــن المبانــي الذكيــة
والخدمــات المســاندة التــي تتكامــل مــع باقــي الكليــات
والمعاهــد التقنيــة فــي المشــروع لتوفيــر بيئــة تقنيــة
محفــزة .اســترجع فــي م.20/7/242015علــى الرابــط
http//:www.madinahkec.com

ومــن المشــروعات مشــروع وادي الريــاض للتقنيــة ,حيــث
يهتــم بتحويــل المخــزون المعرفــي فــي الجامعــة إلــى
منتجــات ذات قيمــة اقتصاديــة مضافــة ,وذلــك بإيجــاد
شــراكة فاعلــة بيــن الجامعــة ومراكــز البحــث والصناعــات
فــي المملكــة ,للقيــام بالبحــث العلمــي والتطويــر ,وتوفيــر
بيئــة لإلبــداع واالبتــكار والتميــز ,وكذلــك تعزيــز التعــاون
بيــن الجامعــة ومراكــز البحــث العالميــة ( الحــاج2014 ,م,
ص.)62
وفــي هــذا االتجــاه كانــت دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
قــد أنشــأت فــي عــام 2001م الجامعــة المبدعــة هــي
«جامعــات االتحــاد» وهــي مؤسســة جامعيــة تختــص

بالتعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي ,وتركــز علــى إنتــاج
المعرفــة وتوليــد األفــكار فــي ظــل تقنيــة المعلوماتيــة,
ووفــق نظــام يأخــذ فــي الحســبان ثقافــة وقيــم المجتمــع,
وتلبيــة حاجــات ســوق العمــل ( الحــاج2014 ,م ,ص.)62
ومــن خــال العــرض الســابق ,للجهــود المبذولــة مــن أجــل
التوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــة يالحــظ الباحــث أن اقتصــاد
المعرفــة فــرض نفســة وبقــوة علــى تلــك الــدول وذلــك
مــن خــال إيجــاد مشــروعات القتصــاد المعرفــة يمكــن أن
تعمــل علــى تغييــر وتطــور حركــة المجتمعــات واالنتقــال
إلــى مجتمــع المعرفــة والمعلومــات ,ولعــل الشــراكة بيــن
كافــة مؤسســات المجتمــع هــي أحــد المشــروعات التــي
يمكــن مــن خاللهــا الوصــول إلــى مجتمــع المعرفــة .وهــذا مــا
يؤكــده تقريــر منظمــة اليونســكو لعــام (2005م) ,المعنــون
بـ»مــن مجتمــع المعلومــات إلــى مجتمــع المعرفــة» أن
المعرفــة انتشــرت فــي مختلــف مناحــي الحيــاة المعاصــرة,
وأصبحــت تتراكــم بســرعة مذهلــة ,حاملــة معهــا قالعــً
مــن اإلنجــازات العلميــة والتقنيــة التــي أحدثــت تحــوالت
جذريــة فــي طبيعــة المجتمعــات المعاصــرة ,حتــى أضحــت
موضــع رهانــات اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة واســعة.
وفــي ذات االتجــاه جــاء تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة
لعــام (2003م) تحــت شــعار «نحــو إقامــة مجتمــع المعرفة»
تنــاول االســاس المفاهيمــي لقضايــا المعرفــة ,ومجتمــع
المعرفــة ,ومقدمــً رؤيــة اســتراتيجية إلقامــة مجتمــع
المعرفــة (برنامــج االمــم المتحــدة اإلنمائــي2003 ,م).
وال شــك بــأن للجامعــات والمؤسســات الحكوميــة أدوار
متكاملــة فــي مجــال تفعيــل دورة المعرفــة والتــي مــن
خاللهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمــع المعرفــة ومنــه إلــى
اقتصــاد المعرفــة ,فالجامعــات تمتلــك إمكانــات «توليــد
المعرفــة» مــن خــال البحــث العلمــي الــذي يقدمــه أعضــاء
هيئــة التدريــس وطــاب الدراســات العليــا ,كمــا يمكنهــا
«نشــر المعرفــة» مــن خــال مــا تقدمــة مــن تعليــم وبرامــج
تدريبيــة وخدمــات استشــارية ,والمؤسســات الحكوميــة
تمتلــك إمكانــات «توظيــف المعرفــة» مــن خالل االســتفادة
مــن خريجــي الجامعــات ومــا لديهــم مــن معــارف ,وتوظيــف
المعرفــة الجديــدة فــي تقديــم خدمــات ومنتجــات مفيــدة
تدعــم التنميــة ,لــذا البــد مــن التخطيــط المنبثــق عــن رؤيــة

واضحــة المعالــم مــن أجــل قيــام شــراكة فاعلــة تقــوم
علــى التواصــل والتفاعــل اإليجابــي بيــن الطرفيــن.
وبنــاء علــى مــا ســبق ,يمكــن القــول بــأن التعامــل مــع
ً
المعرفــة واالقتصــاد المعرفــي يتطلــب تكثيــف الجهــود
مــن قبــل جميــع مؤسســات المجتمــع وعلــى رأســها
الجامعــة والمؤسســات الحكوميــة مــن خــال توفيــر بيئــة
عمــل مناســبة ,وكــوادر بشــرية مالئمــة ,وتكنولوجيــا
حديثــة ,وإدارة مؤسســية ناضجــة ,والتحــول مــن العمــل
الفــردي إلــى العمــل الجماعــي القائــم علــى إحــداث شــراكة
اســتراتيجية بيــن تلــك المؤسســات لمواجهــة تحديــات
اقتصــاد المعرفــة.
خامسًا :رؤية المملكة العربية السعودية :2030
تبنــت الحكومــة الســعودية رؤيــة جديــدة أطلقــت عليهــا
(رؤيــة الســعودية  )2030فــي عهــد جديــد عهــد خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل
ســعود حفظــه اهلل وحاولــت استشــراف آفاقهــا ورســم
مالمحهــا مــن خــال ثــاث مرتكــزات رئيســية تمحــورت
فــي التالــي:
ٱ العمق العربي واالسالمي للملكة العربية السعودية.
ٱ القــدرات واالمكانيــات االقتصاديــة واالســتثمارية للملكــة
العربية الســعودية.
ٱ الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي للملكــة العربيــة
الســعودية.
وقــد احتــوت الرؤيــة علــى عــدد مــن األهــداف االســتراتيجية
والتــي يشــترك فــي تحقيهــا كل مــن القطــاع الحكومــي
والقطــاع الخــاص والقطــاع الغيــر ربحــي .وقــد أقــر
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة إطــار حوكمــة
فعــال ومتكامــل بهــدف ترجمــة هــذه الرؤيــة إلــى برامــج
جــزاء مــن األهــداف
تنفيذيــة متعــددة ,يحقــق كل منهــا
ً
االســتراتيجية والتوجهــات العامــة للرؤيــة ,وتعتمــد تلــك
البرامــج علــى آليــات عمــل جديــدة تتناســب مــع متطلبــات
كل برنامــج وأهدافــه( .وثيقــة رؤيــة المملكــة  ,2030ص-20
.)76
وفــي ســياق هــذه الدراســة فقــد ورد ضمــن رؤيــة المملكــة
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 2030أهــداف عديــدة منهــا الوصــول مــن المركــز ( )80إلــى
المركــز ( )20فــي مؤشــر فاعليــة الحكومــة ,وهنــا يتعيــن
علــى الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة العمــل معــً
مــن أجــل بنــاء جيــل مــن القــادة المقتدريــن والمبدعيــن
إلحــداث ثــورة فــي العمــل الحكومــي والتخلــص مــن الثقافة
البيروقراطيــة وغــرس ثقافــة اإلبــداع والمبــادرة فــي الجهــاز
الحكومــي للدولــة .ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن تفعيــل
دور الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات والمؤسســات
الحكوميــة أصبــح مطلبــً مهمــً مــن أجــل إحــداث وتطويــر
منتجــات ومشــاريع بحثيــة تســهم فــي تحقيــق بعــض
أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
سادسًا :نتائج الدراسة
اســتطاع الباحــث أن يرصــد أهــم التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي مجــال البحــث
بنــاء علــى الخطــوات
العلمــي ثــاث جــوالت ميدانيــة,
ً
األساســية التــي مــن خاللهــا تــم تطبيــق أســلوب دلفــاي
( )Technique Delphiوقــد جــاءت نتائــج هــذه الجــوالت
علــى النحــو التالــي:
نتائج الجولة األولى:

فــي هــذه الجولــة ُطلــب مــن عينــة الدراســة (الخبــراء)
فــي الســؤال المفتــوح التعــرف علــى أهــم تصوراتهــم
وتوقعاتهــم المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة البحثيــة
بيــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء
رؤيــة المملكــة  2030حيــث قــام الباحــث بمقابلــة عــدد
مــن الخبــراء المختاريــن للدراســة وقــام بشــرح وتوضيــح
الهــدف مــن الدراســة وموضــوع الدراســة وذلــك مــن أجــل
إعطــاء الدراســة أهميــة أكبــر.
وللتمكــن مــن رســم مشــهد كامــل لمســتقبل الشــراكة
البحثيــة بيــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة  ,2030قــام الباحــث بتقســيم اســتبانة
الجولــة األولــى إلــى بنديــن علــى النحــو التالــي-:
ٱ البنــد األول :التصــورات والتوقعــات المســتقبلية
المتعلقــة بالجامعــات.
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ٱ البنــد الثانــي :التصــورات والتوقعــات المســتقبلية
المتعلقــة بالمؤسســات الحكوميــة.
وقــد بلــغ عــدد التصــورات والتوقعــات المســتقبلية التــي
قدمهــا أفــراد عينــة الدراســة (الخبــراء) حــول هــذه الجانــب
( )14تصــورًا وتوقعــً تــم اختيارهــا مــن جملــة التصــورات
والتوقعــات التــي ذكرهــا أفــراد عينــة الدراســة (الخبــراء)
ويمكــن تقديــم أهمهــا علــى النحــو التالــي:
ٱ إيجــاد جمعيــات علميــة مشــتركة فــي مجــال البحــث
العلمــي تجمــع فــي عضويتهــا بعــض أســاتذة الجامعــات
الســعودية وبعــض القيــادات فــي المؤسســات
الحكوميــة.
ٱ التوســع فــي تطويــر اللوائــح التنظيميــة ألنشــطة البحــث
العلمــي علــى نحــو ينظــم قانونيــة التعاقــدات البحثيــة
المشــتركة بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات
الحكوميــة.
ٱ إنشــاء صنــدوق مشــترك لتمويــل ودعــم البحــث العلمــي
بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة.
ٱ إشــراك بعــض الخبــراء والقيادييــن فــي المؤسســات
الحكوميــة ذات الصلــة مــع أســاتذة الجامعــات
الســعودية لإلشــراف علــى بعــض البحــوث التطبيقيــة
التــي تتــم داخــل الجامعــات.
ٱ تبســيط اإلجــراءات والتخفيــف مــن الروتيــن اإلداري
باتخــاذ منــاخ تنظيمــي يتســم بالمرونــة والشــفافية
واالســتجابة لمتطلبــات الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي مجــال البحــث العلمــي.
وقــد اســتطاع الباحــث مــن خــال هــذه الجولة التعــرف على
أهــم التصــورات والتوقعــات (العبــارات) األوليــة مــن عينــة
الدراســة (الخبــراء) ,والتــي أمكــن مــن طرحهــا علــى هيئــة
تصــورات وتوقعــات مســتقبلية للوصــول إلــى آراء متفــق
عليهــا حــول مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  .2030ثــم روجعــت دقــة التصــورات والتوقعــات
(العبــارات) لغويــً ,ومــن إجابــات وتوصيــات عينــة الدراســة
(الخبــراء) فــي اســتبانة الجولــة األولــى َّ
تمكــن الباحــث مــن

بنــاء اســتبانة الجولــة الثانيــة لعرضهــا مــرة أخــرى علــى
عينــة الدراســة (الخبــراء).
نتائج الجولة الثانية:
اســتعرض الباحــث فــي هــذه الجولــة النتائــج التــي توصــل
إليهــا بعــد انتهائــه مــن الجولــة األولــى وحصولــه علــى
مجموعــة مــن التصــورات والتوقعــات المســتقبلية فــي
الســؤال المفتــوح ،حيــث تــم عــرض مجموعــة مــن
التصــورات والتوقعــات (العبــارات) علــى عينــة الدراســة
(الخبــراء) ،والتــي يــرى الباحــث أنهــا تجيــب علــى ســؤال
البحــث التطبيقــي والميدانــي مــن خــال محــاور الدراســة
التاليــة-:
التصــورات والتوقعــات المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة
البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات
الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
وقــد اســتخدم عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي اإلجابــة
علــى عبــارات االســتبانة فــي هــذه الجولــة معيــار التــدرج
الثالثــي (متوقعــة الحــدوث ,محتملــة الحــدوث ,غيــر
ممكنــة الحــدوث) ,وكان الهــدف مــن هــذه الجولــة هــو
معرفــة تقديــر عينــة الدراســة (الخبــراء) الحتماليــة حــدوث
التصــورات والتوقعــات (العبــارات) الــواردة فــي اســتبانة
الجولــة الثانيــة .وقــد بنــى الباحــث نتائــج التحليــل اإلحصائــي
فــي هــذه الجولــة مــن خــال تحديــد المعيــار اإلحصائــي
لقبــول واســتبعاد التصــورات والتوقعــات (العبــارات) آلراء
عينــة الدراســة (الخبــراء) كمــا يلــي:

دلفــاي ويعتبــره الباحــث قبــو ًال إذا حصــل علــى نســبة
اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) ( )%75فأكثــر.
ٱ يســتبعد الباحــث التصــور والتوقــع (العبــارة) مــن الجولــة
الثالثــة مــن جــوالت دلفــاي إذا حصــل علــى نســبة اتفــاق
بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) أقــل مــن (.)%75
وجــاءت نتائــج التحليــل اإلحصائــي للجولــة الثانيــة
علــى النحــو التالــي:
التصــورات والتوقعــات المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة
البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات
الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة .2030
يوضــح الجــدول رقــم ( )11أهــم التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  ,2030التــي يراهــا عينــة الدراســة (الخبــراء) ,والتــي
يمكــن عرضهــا مرتبــة حســب المتوســط الحســابي مــن
األعلــى إلــى األقــل كمــا يلــي:
جــدول رقــم (  )11أهــم التصــورات والتوقعــات المســتقبلية
لمســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030

ٱ يكــون التقديــر (متوقعــة الحــدوث) ,إذا كان المتوســط
الحســابي للتصــور والتوقــع (العبــارة) مــن ( 2.34إلــى )3
درجــة.
ٱ يكــون التقديــر (محتملــة الحــدوث) ,إذا كان المتوســط
الحســابي للتصــور والتوقــع (العبــارة) مــن (  1.67إلــى أقــل
مــن  )2.34درجــة.
ٱ يكــون التقديــر (غيــر ممكنــة الحــدوث) ,إذا كان
المتوســط الحســابي للتصــور والتوقــع (العبــارة) ( 1إلــى
أقــل مــن  )1.67درجــة.
ٱ يدخــل التصــور والتوقــع (العبــارة) جولــة ثالثــة مــن جــوالت
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م

العبارات

متوسط حسابي

انحراف معياري

نسبة االتفاق

ترتيب

احتمالية
الحدوث

4

إعارة عدد من أساتذة الجامعات السعودية المتميزين في
مجال البحث العلمي إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة

2.684

0.471

%89.47

1

متوقعة
الحدوث

3

إسناد مشروعات البحوث ذات االهتمام المشترك بين
الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية إلى الكفاءات
المتخصصة من الباحثين في الجامعات السعودية القادرين
على التصدي للمشكالت القائمة والمستقبلية

2.658

0.534

%88.60

2

متوقعة
الحدوث

10

سيكون مستقبل الشراكة واعدًا في مجال البحث العلمي
انطالقًا من توجه الجامعات السعودية والمؤسسات
الحكومية إلى تنويع مصادر دخلها

2.632

0.541

%87.73

3

متوقعة
الحدوث

12

التوسع في عقد المؤتمرات العلمية وحلقات البحث
المشتركة وورش العمل بين خبراء الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية من أجل توافر الحوار حول القضايا
والمشكالت التي تحتاج إلى دراسات وأبحاث مشتركة

2.632

0.589

%87.73

3م

متوقعة
الحدوث

11

إقرار خطط إستراتيجية لزيادة تفعيل الشراكة في مجال
البحث العلمي انطالقًا من توجه الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية نحو االستثمار في االقتصاد المعرفي

2.526

0.603

%87.73

4

متوقعة
الحدوث

7

التركيز على االهتمام بتسويق نتائج البحوث في الجامعات
السعودية ووضع اآلليات المناسبة بحيث يستفيد من هذه
النتائج المؤسسات الحكومية

2.421

0.552

%80.70

5

متوقعة
الحدوث

8

تبني الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية معايير
واضحة ومحددة لتقييم عمليات تنفيذ المشروعات البحثية
المشتركة في ضوء األهداف المحددة

2.421

0.599

%80.70

5م

متوقعة
الحدوث

14

إيجاد جمعيات علمية مشتركة في مجال البحث العلمي
تجمع في عضويتها بعض أساتذة الجامعات السعودية وبعض
القيادات في المؤسسات الحكومية

2.421

0.552

%80.70

5م

متوقعة
الحدوث

13

التوسع في تطوير اللوائح التنظيمية ألنشطة البحث العلمي
على نحو ينظم قانونية التعاقدات البحثية المشتركة بين
الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية

2.395

0.547

%79.83

6

متوقعة
الحدوث

2

إنشاء صندوق مشترك لتمويل ودعم البحث العلمي بين
الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية

2.368

0.675

%78.93

7

متوقعة
الحدوث

6

إشراك بعض الخبراء والقياديين في المؤسسات الحكومية
ذات الصلة مع أساتذة الجامعات السعودية لإلشراف على
بعض البحوث التطبيقية التي تتم داخل الجامعات

2.368

0.541

%78.93

7م

متوقعة
الحدوث

9

تبسيط اإلجراءات والتخفيف من الروتين اإلداري باتخاذ مناخ
تنظيمي يتسم بالمرونة والشفافية واالستجابة لمتطلبات
الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية في مجال
البحث العلمي

2.342

0.708

%78.07

8

متوقعة
الحدوث

1

إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي يضم بعض الخبراء
والباحثين في الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية

2.316

0.620

%73.20

9

محتملة
الحدوث

5

مساهمة المؤسسات الحكومية في دعم وتجهيز معامل
ومراكز البحوث بالجامعات السعودية نظير ما تقدمة
الجامعات من خدمات للمؤسسات الحكومية

2.079

0.818

%69.30

10

محتملة
الحدوث

جــاءت إجابــات عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي هــذه الجولــة
مــن التطبيــق المنهجــي ألســلوب دلفــاي لهــذا المحــور مــن
خــال المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
وترتيــب العبــارات واحتمــاالت الحــدوث (متوقعــة الحــدوث،
محتملــة الحــدوث ،غيــر ممكنــة الحــدوث) كمــا يلــي-:
جــاءت نتائــج التصــورات والتوقعــات (العبــارات) متوقعــة
الحــدوث لعــدد ( )12عبــارة تراوحــت المتوســطات
الحســابية لهــا بيــن (  ،)2.342 ، 2.684وحصلــت علــى نســبة
اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) ( )%75فأكثــر
تراوحــت بيــن ( ،)%78.07 - %89.47لــذا يعتبرهــا الباحــث
قبــو ًال وتدخــل جولــة ثالثــة مــن جــوالت دلفــاي.
جــاءت نتائــج التصــورات والتوقعــات (العبــارات) المحتملــة
الحــدوث لعــدد ( )2عبــارة تــراوح متوســطها الحســابي بيــن
( ،)2.316 -2.079وحصلــت علــى نســبة اتفــاق بيــن آراء
عينــة الدراســة (الخبــراء) أقــل مــن ( )%75بيــن (-%69.30
 ،)%73.20لــذا اســتبعدها الباحــث مــن الجولــة الثالثــة مــن
جــوالت دلفــاي.
لــم يكــن هنــاك أي تصــور وتوقــع (عبــارة) غيــر ممكــن
الحــدوث.
ومــن خــال اســتقراء نتائــج هــذه الجولــة كمــا أوضحهــا
الجــدول الســابق رقــم ( )11يتضــح مــا يلــي:
أو ًال :نتائــج التصــورات والتوقعــات المســتقبلية (العبــارات)
متوقعــة الحــدوث.
جــاءت عبــارة »إعــارة عــدد مــن أســاتذة الجامعــات
الســعودية المتميزيــن فــي مجــال البحــث العلمــي إلــى
المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة« فــي الترتيــب األول
ألعلــى توقــع بمتوســط حســابي قــدره (  ،)2.684ونســبة
اتفــاق بلغــت (.)%89.47
ثــم جــاءت عبــارة »إســناد مشــروعات البحــوث
ذات االهتمــام المشــترك بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة إلــى الكفــاءات المتخصصــة مــن
الباحثيــن فــي الجامعــات الســعودية القادريــن علــى التصــدي
للمشــكالت القائمــة والمســتقبلية« فــي الترتيــب الثانــي
للتوقــع بمتوســط حســابي قــدره (  ,)2.658ونســبة اتفــاق
بلغــت (.)%88.60

وجــاءت العبارتيــن »ســيكون مســتقبل الشــراكة واعــدًا
فــي مجــال البحــث العلمــي انطالقــً مــن توجــه الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة إلــى تنويــع مصــادر
دخلهــا« و »التوســع فــي عقــد المؤتمــرات العلميــة
وحلقــات البحــث المشــتركة وورش العمــل بيــن خبــراء
الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل
توافــر الحــوار حــول القضايــا والمشــكالت التــي تحتــاج إلــى
دراســات وأبحــاث مشــتركة «  ،فــي الترتيــب الثالــث للتوقــع
بمتوســط حســابي قــدره ( ,)2.632ونســبة اتفــاق بلغــت
(.)%87.73
وجــاءت عبــارة »إقــرار خطــط اســتراتيجية لزيــادة تفعيــل
الشــراكة فــي مجــال البحــث العلمــي انطالقــً مــن توجــه
الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة نحــو
االســتثمار فــي االقتصــاد المعرفــي« فــي الترتيــب الرابــع
للتوقــع بمتوســط حســابي قــدره (  ,)2.526ونســبة اتفــاق
بلغــت (.)%89.47
وجــاءت العبــارات الثــاث »التركيــز علــى االهتمــام
بتســويق نتائــج البحــوث فــي الجامعــات الســعودية
ووضــع اآلليــات المناســبة بحيــث يســتفيد مــن هــذه النتائــج
المؤسســات الحكوميــة« و »تبنــي الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة معاييــر واضحــة ومحــددة
لتقييــم عمليــات تنفيــذ المشــروعات البحثيــة المشــتركة
فــي ضــوء األهــداف المحــددة« و « إيجــاد جمعيــات علميــة
مشــتركة فــي مجــال البحــث العلمــي تجمــع فــي عضويتهــا
بعــض أســاتذة الجامعــات الســعودية وبعــض القيــادات فــي
المؤسســات الحكوميــة « فــي الترتيــب الخامــس للتوقــع
بمتوســط حســابي قــدره (  ,)2.421ونســبة اتفــاق بلغــت
(.)%80.70
ثــم جــاءت عبــارة « التوســع فــي تطويــر اللوائــح التنظيميــة
ألنشــطة البحــث العلمــي علــى نحــو ينظــم قانونيــة
التعاقــدات البحثيــة المشــتركة بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة « فــي الترتيــب الســادس للتوقــع
بمتوســط حســابي قــدره (  ,)2.395ونســبة اتفــاق بلغــت
(.)%79.83
وجــاءت العبارتيــن « إنشــاء صنــدوق مشــترك لتمويــل
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ودعــم البحــث العلمــي بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة « و « إشــراك بعــض الخبــراء
والقيادييــن فــي المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة مــع
أســاتذة الجامعــات الســعودية لإلشــراف علــى بعــض
البحــوث التطبيقيــة التــي تتــم داخــل الجامعــات «  ،فــي
الترتيــب الســابع للتوقع بمتوســط حســابي قــدره (,)2.368
ونســبة اتفــاق بلغــت (.)%78.93
ثــم جــاءت عبــارة « تبســيط اإلجــراءات والتخفيــف مــن
الروتيــن اإلداري باتخــاذ منــاخ تنظيمــي يتســم بالمرونــة
والشــفافية واالســتجابة لمتطلبــات الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي مجــال البحــث العلمــي « فــي
الترتيــب الثامــن واألخيــر للتوقــع بمتوســط حســابي قــدره (
 ,)2.342ونســبة اتفــاق بلغــت (.)%78.07
ثانيــً :نتائــج التصــورات والتوقعــات المســتقبلية (العبــارات)
محتملــة الحــدوث.
جــاءت عبــارة « إنشــاء مجلــس أعلــى للبحــث العلمــي
يضــم بعــض الخبــراء والباحثيــن فــي الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة» فــي الترتيــب التاســع بتوقــع
محتمــل الحــدوث ومتوســطها الحســابي أقــل مــن
 2.34مــن أصــل ( ، )3بمتوســط حســابي قــدره ()2.316
ونســبة اتفــاق بلغــت ( ،)%73.20بينمــا جــاءت عبــارة «
مســاهمة المؤسســات الحكوميــة فــي دعــم وتجهيــز
معامــل ومراكــز البحــوث بالجامعــات الســعودية
نظيــر مــا تقدمــة الجامعــات مــن خدمــات للمؤسســات
الحكوميــة « فــي الترتيــب األخيــر بتوقــع محتمــل الحــدوث
ومتوســط حســابي قــدره ( )2.079مــن أصــل ( )3ونســبة
اتفــاق بلغــت ( )%69.30وهــي أقــل مــن ( ,)%75و يعــزو
الباحــث هــذه النتيجــة إلــى قلــة الدعــم المالــي ومحدوديــة
الميزانيــات المخصصــة لدعــم أنشــطة البحــث العلمــي فــي
المؤسســات الحكوميــة وعــدم وجــود بنــود ماليــة مــن
الــوزارات المعنيــة تدعــم ذلــك .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
دراســة الســويل (2009م) والتــي توصلــت إلــى أهميــة حــث
مؤسســات القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة فــي االســتثمار
فــي مجــال البحــث والتطويــر ,وإزالــة المعوقــات التنظيميــة
والماليــة والمجتمعيــة التــي تحــد مــن تحقيــق شــراكة
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فاعلــة ,كمــا تتفــق مــن نتيجــة دراســة الهويــش (2015م)
والتــي توصلــت إلــى أن مــن أبــرز المعوقــات العامــة للشــراكة
بيــن الجامعــات والقطاعيــن العــام والخــاص محدوديــة
الميزانيــات التــي تخصصهــا مؤسســات القطاعيــن العــام
والخــاص لنشــاط البحــث والتطويــر .وحتــى يتــم الخــروج
برؤيــة وتوقعــات متفــق عليهــا مــن قبــل عينــة الدراســة
مــن الخبــراء ،قــام الباحــث باســتبعاد هاتيــن العبارتيــن
الســابق ذكرهــا فــي الجــدول رقــم ( )1-4مــن هــذا المحــور
عنــد بنــاء أداة الدراســة فــي جولتهــا الثالثــة واألخيــرة,
بســبب انخفــاض نســبة االتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة
(الخبــراء) دون (.)%75
نتائج الجولة الثالثة:
حســب مــا هــو متبــع فــي تطبيــق أســلوب دلفــاي ,فــإن
بنــاء علــى
الباحــث قــام بتصميــم اســتبانة الجولــة الثالثــة ً
نتائــج الجولــة الثانيــة ,وحتــى يكــون أفــراد عينــة الدراســة
(الخبــراء) أمــام واقــع نتائــج هــذه الدراســة ،فــإن الباحــث
قــام بتزويــد عينــة الدراســة (الخبــراء) بنتائــج الجولــة
الثانيــة فــي ثنايــا الجولــة الثالثــة ،ليتــم التعــرف علــى وضــع
التصــورات والتوقعــات (العبــارات) ونتيجتهــا فــي الجولــة
الثانيــة ،وترتيبهــا حســب المتوســط الحســابي لهــا مــن
األعلــى إلــى األقــل :.وقــد أظهــرت نتائــج الجولــة الثالثــة بعــد
عرضهــا علــى عينــة الدراســة (الخبــراء) وتحليلهــا إحصائيــً
النتائــج التاليــة:
التصــورات والتوقعــات المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة
البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات
الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة .2030
يوضــح الجــدول رقــم ( )12أهــم التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  ,2030التــي يراهــا عينــة الدراســة (الخبــراء) ,والتــي
يمكــن عرضهــا مرتبــة حســب المتوســط الحســابي مــن
األعلــى إلــى األقــل كمــا يلــي:
جــدول رقــم (  ) 12أهــم التصــورات والتوقعــات المســتقبلية لمســتقبل
الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي
ضــوء رؤيــة المملكــة 2030

ترتيب ج2

العبارات

متوسط
حسابي

انحراف
معياري

نسبة
االتفاق

ترتيب ج3

1

إعارة عدد من أساتذة الجامعات السعودية المتميزين في مجال البحث العلمي إلى
المؤسسات الحكومية ذات الصلة

2.622

0.545

%87.40

3

2

إسناد مشروعات البحوث ذات االهتمام المشترك بين الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية إلى الكفاءات المتخصصة من الباحثين في الجامعات
السعودية القادرين على التصدي للمشكالت القائمة والمستقبلية

2.730

0.508

%91.00

1

متوقعة
الحدوث

3

سيكون مستقبل الشراكة واعدًا في مجال البحث العلمي انطالقًا من توجه
الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية إلى تنويع مصادر دخلها

2.676

0.580

%89.20

2

متوقعة
الحدوث

4

التوسع في عقد المؤتمرات العلمية وحلقات البحث المشتركة وورش العمل بين
خبراء الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية من أجل توافر الحوار حول
القضايا والمشكالت التي تحتاج إلى دراسات وأبحاث مشتركة

2.595

0.498

%86.50

4

متوقعة
الحدوث

5

إقرار خطط استراتيجية لزيادة تفعيل الشراكة في مجال البحث العلمي انطالقًا
من توجه الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية نحو االستثمار في
االقتصاد المعرفي

2.432

0.502

%81.07

6

متوقعة
الحدوث

6

التركيز على االهتمام بتسويق نتائج البحوث في الجامعات السعودية ووضع
اآلليات المناسبة بحيث يستفيد من هذه النتائج المؤسسات الحكومية

2.432

0.608

%81.07

6م

متوقعة
الحدوث

7

تبني الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية معايير واضحة ومحددة لتقييم
عمليات تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة في ضوء األهداف المحددة

2.351

0.683

%78.37

9

متوقعة
الحدوث

8

إيجاد جمعيات علمية مشتركة في مجال البحث العلمي تجمع في عضويتها
بعض أساتذة الجامعات السعودية وبعض القيادات في المؤسسات الحكومية

2.514

0.672

%83.80

5

متوقعة
الحدوث

9

التوسع في تطوير اللوائح التنظيمية ألنشطة البحث العلمي على نحو ينظم قانونية
التعاقدات البحثية المشتركة بين الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية

2.378

0.594

%79.27

8

متوقعة
الحدوث

10

إنشاء صندوق مشترك لتمويل ودعم البحث العلمي بين الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية

2.405

0.645

%80.17

7

متوقعة
الحدوث

11

إشراك بعض الخبراء والقياديين في المؤسسات الحكومية ذات الصلة مع
أساتذة الجامعات السعودية لإلشراف على بعض البحوث التطبيقية التي تتم
داخل الجامعات

2.351

0.631

%78.37

9م

متوقعة
الحدوث

12

تبسيط اإلجراءات والتخفيف من الروتين اإلداري باتخاذ مناخ تنظيمي يتسم
بالمرونة والشفافية واالستجابة لمتطلبات الجامعات السعودية والمؤسسات
الحكومية في مجال البحث العلمي

2.378

0.605

%79.27

8م

متوقعة
الحدوث

احتمالية
الحدوث
متوقعة
الحدوث
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جــاءت إجابــات عينــة الدراســة (الخبــراء) فــي هــذه الجولــة
مــن التطبيــق المنهجــي ألســلوب دلفــاي لهــذا المحــور مــن
خــال المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة
والترتيــب واحتمــاالت الحــدوث ( متوقعــة الحــدوث،
محتملــة الحــدوث ،غيــر ممكنــة الحــدوث ) ,حيــث أظهــرت
النتائــج مــن خــال الجــدول رقــم ( )12أن المتوســط
الحســابي للتصــورات والتوقعــات (العبــارات) لهــذا المحــور
تراوحــت بيــن ( )2.35-2.73مــن أصــل ( )3وهــذا يعنــي أن
جميــع التصــورات والتوقعــات (العبــارات) هــي متوقعــة
الحــدوث  ,وأنــه ال يوجــد تصــور وتوقــع محتمــل الحــدوث أو
غيــر ممكــن الحــدوث ,كمــا تراوحــت نســبة االتفــاق بيــن
آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) للتصــورات والتوقعــات بيــن
( ,)%78.37 - %91وكانــت نتيجــة هــذه الجولــة كمــا يلــي:
نتائــج التصــورات والتوقعــات المســتقبلية (العبــارات)
متوقعــة الحــدوث:
جــاءت إجابــات عينــة الدراســة (الخبــراء) للتصــورات
والتوقعــات (العبــارات) متوقعــة الحــدوث فــي ( )12عبــارة,
حيــث حققــت عبــارة « إســناد مشــروعات البحــوث
ذات االهتمــام المشــترك بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة إلــى الكفــاءات المتخصصــة
مــن الباحثيــن فــي الجامعــات الســعودية القادريــن علــى
التصــدي للمشــكالت القائمــة والمســتقبلية» الترتيــب األول
للتوقــع وأعلــى متوســط حســابي قــدرة ( )2.730مــن أصــل
( )3.0ونســبة اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء)
بلــغ ( ,)%91.00فــي حيــن أن العبارتيــن التاليتيــن« تبنــي
الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة معاييــر
واضحــة ومحــددة لتقييــم عمليــات تنفيــذ المشــروعات
البحثيــة المشــتركة فــي ضــوء األهــداف المحــددة« و
»إشــراك بعــض الخبــراء والقيادييــن فــي المؤسســات
الحكوميــة ذات الصلــة مــع أســاتذة الجامعــات الســعودية
لإلشــراف علــى بعــض البحــوث التطبيقيــة التــي تتــم داخــل
الجامعــات» ,حققــت أقــل متوســط حســابي قــدره ()2.351
مــن أصــل ( )3.0ونســبة اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة
(الخبــراء) بلغــت ( ,)%78.37وهــذا يؤكــد أن جميــع
العبــارات (التصــورات والتوقعــات) لهــذا المحــور فــي الجولــة
الثالثــة هــي فــي حكــم (متوقعــة الحــدوث) ,وهــي علــى
النحــو التالــي:
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اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة (الخبــراء) بنســبة
( )%91.00علــى أن العبــارة « إســناد مشــروعات البحــوث
ذات االهتمــام المشــترك بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة إلــى الكفــاءات المتخصصــة مــن
الباحثيــن فــي الجامعــات الســعودية القادريــن علــى التصــدي
للمشــكالت القائمــة والمســتقبلية « جــاءت فــي الترتيــب
األول للتوقــع بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.730وتتفــق
هــذه النتيجــة مــع دراســة الثنيــان (1429ه) والتــي وصلــت إلــى
أن افــراد عينــة الدراســة يــرى منهــم ( )%90.2أهميــة التوجــه
إلــى مبــادرة إســناد مشــاريع البحــوث العلميــة المشــتركة
إلــى المختصيــن فــي الجامعــات ,وأنهــا مهمــه بدرجــة عاليــة,
وكانــت أهــم مبــررات الحكــم لتصــدر هــذا التصــور والتوقــع
المســتقبلي للترتيــب األول بيــن التصــورات والتوقعــات
(العبــارات) مــا يلــي:
االســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات الجامعيــة فــي إيجــاد
حلــول لمشــكالت المؤسســات الحكوميــة الحاليــة
والمســتقبلية.
تعــدد الخبــرات واإلمكانــات البحثيــة للــكادر الجامعــي
ممــا يتيــح فرصــً أفضــل لحــل المشــكالت التــي تواجــه
المؤسســات الحكوميــة.
االســتفادة مــن المراكــز والمعامــل والكراســي البحثيــة
المتخصصــة المتوفــرة لــدى الجامعــات .
يلــي ذلــك عبــارة «ســيكون مســتقبل الشــراكة واعــدًا
فــي مجــال البحــث العلمــي انطالقــً مــن توجــه الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة إلــى تنويــع مصــادر
دخلهــا» حيــث جــاءت فــي الترتيــب الثانــي بمتوســط
حســابي قــدره ( ،)2.676ونســبة اتفــاق بيــن آراء عينــة
الدراســة (الخبــراء) ( ,)%89.20وكانــت أهــم مبــررات
الحكــم لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
انطالقــً مــن رؤيــة المملكــة ( )2030والمتضمــن فــي محتواها
التوســع فــي إيجــاد بدائــل لتنويــع مصــادر الدخــل للدولــة
وكافــة قطاعــات المجتمــع فــي جميــع المجــاالت.
يعتبــر التوســع فــي إيجــاد بدائــل لتنويــع مصــادر الدخــل,
توجهــً عالميــً للجامعــات والمراكــز والكراســي البحثيــة.

اإلمكانات البشرية والمعملية المتوفرة لدى الجامعات.
رغبــة العديــد مــن القائميــن علــى المؤسســات الحكوميــة
فــي إجــراء دراســات وبحــوث تطويريــة لمؤسســاتهم.
يأتــي فــي الترتيــب الثالــث عبــارة « عــارة عــدد مــن أســاتذة
الجامعــات الســعودية المتميزيــن فــي مجــال البحــث
العلمــي إلــى المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة «
بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.622ونســبة اتفــاق بيــن آراء
عينــة الدراســة (الخبــراء) بلغــت ( ,)%87.40وكانــت أهــم
مبــررات الحكــم لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
الحاجــة إلــى تعزيــز الدراســات وأعمــال التطويــر التــي تقــوم
بهــا المؤسســات الحكوميــة المعتمــدة علــى الجوانــب
العلميــة وآخــر مــا توصلــت لــه العلــوم فــي مجــال البحــث
العلمــي.
االســتفادة مــن كفــاءة أســاتذة الجامعــات فــي مجــال
البحــث العلمــي خــارج العمــل التقليــدي.
إليجــاد حلــول عمليــة للمشــكالت التي تواجه المؤسســات
الحكوميــة للتعــاون القائــم بإعارة أســاتذة الجامعات .
للتبــادل المعرفــي فــي مجــال البحــث العلمــي بيــن خبــرات
أســتاذة الجامعــات والقائميــن علــى المؤسســات
الحكوميــة حيــث أن الظــروف مهيــأة للطرفيــن فــي هــذا
الشــأن.
يلــي ذلــك عبــارة «التوســع فــي عقــد المؤتمــرات العلميــة
وحلقــات البحــث المشــتركة وورش العمــل بيــن خبــراء
الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل
توافــر الحــوار حــول القضايــا والمشــكالت التــي تحتــاج إلــى
دراســات وأبحــاث مشــتركة» حيــث جــاءت فــي الترتيــب
الرابــع بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.595ونســبة اتفــاق
بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) بلغــت ()%86.50
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الهويــش (2015م) والتــي
أوصــت بأهميــة عقــد ورش عمــل ونــدوات بيــن الجامعــات
والقطاعيــن الحكومــي والخــاص حــول أهميــة الشــراكة
فــي تطويــر البحــث العلمــي ,وكانــت أهــم مبــررات الحكــم
لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
لزيــادة التكامــل بيــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة
والمجتمــع محليــً وإقليميــا ودوليــً.

يلــي ذلــك عبــارة «إيجــاد جمعيــات علميــة مشــتركة
فــي مجــال البحــث العلمــي تجمــع فــي عضويتهــا بعــض
أســاتذة الجامعــات الســعودية وبعــض القيــادات فــي
المؤسســات الحكوميــة « حيــث جــاءت فــي الترتيــب
الخامــس بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.514ونســبة اتفــاق
بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) بلغــت ( )%83.80وتتفــق
هــذه النتيجــة مــع مــا أوصــت بــه دراســة الســالم (2009م)
فــي إيجــاد هيئــة وطنيــة تعنــي بالتنســيق بيــن الجهــات
والمؤسســات المعنيــة بالبحــث العلمــي ,تكــون تابعــة
إلحــدى تلــك الجهــات أو مســتقلة تضــم فــي عضويتهــا
ممثليــن مــن جميــع مؤسســات المجتمــع ذات الصلــة
بالبحــث العلمــي ويكــون مــن مهامهــا وضــع السياســات
واآلليــات الخاصــة بــدور مؤسســات المجتمــع فــي تعزيــز
الشــراكة البحثيــة.
كمــا جــاءت العبارتيــن «إقــرار خطــط اســتراتيجية لزيــادة
تفعيــل الشــراكة فــي مجــال البحــث العلمــي انطالقــً مــن
توجــه الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة
نحــو االســتثمار فــي االقتصــاد المعرفــي « و « التركيــز
علــى االهتمــام بتســويق نتائــج البحــوث فــي الجامعــات
الســعودية ووضــع اآلليــات المناســبة بحيــث يســتفيد
مــن هــذه النتائــج المؤسســات الحكوميــة «فــي الترتيــب
الســادس بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.432ونســبة
اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) بلغــت (,)%81.07
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن الفــوزان ورشــيد
(2005م) والثنيــان (1429ه) والتــي أكــدت جميعهــا
علــى أهميــة االهتمــام بتســويق نتائــج البحــوث العلميــة
الجامعيــة ,ودراســة الهويــش (2015م) والتــي أكــدت علــى
أن مــن أبــرز المعوقــات العــام للشــراكة بيــن الجامعــات
ومؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص ضعــف االهتمــام
مــن قبــل مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص بوضــع
خطــط وبرامــج للبحــث والتطويــر ,وكانــت أهــم مبــررات
الحكــم لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
مواكبــة التوجهــات العالميــة نحــو الثــورة المعرفيــة بكافــة
توجهاتها.
الســعي إليجــاد إدارة تســويقية مشــتركة تعمــل علــى
تســويق حلــول المشــكالت التــي تواجــه المؤسســات
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الحكوميــة بصــورة عمليــة وواقعيــة مــن خــال البحــوث
العمليــة التــي تمــت فــي ذلــك.
كمــا جــاء فــي الترتيــب الســابع عبــارة « إنشــاء صنــدوق
مشــترك لتمويــل ودعــم البحــث العلمــي بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة» بمتوســط حســابي
قــدره ( ,)2.405ونســبة اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة
(الخبــراء) بلغــت ( .)%80.17وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
مــا وافــق عليــه مجلــس الشــورى بالمملكــة العربيــة
الســعودية فــي يــوم األحــد  29شــوال 1425ه علــى إنشــاء
صنــدوق تمويــل البحــث العلمــي يشــرف عليــه المجلــس
الوطنــي للبحــث العلمــي ,ودراســة الثنيــان (1429ه) والتــي
كان مــن نتائجهــا أن ( )%82.9مــن أفــراد عينــة الدراســة
يــرون بأهميــة عاليــة جــدًا إنشــاء صنــدوق تمويــل مشــترك
للبحــث العلمــي بميزانيــة مســتقلة ,وتتفــق كذلــك مــع
دراســة معايعــة ودرادكــة (2014م) والتــي أوصــت بأهميــة
إنشــاء صنــدوق تمويــل مشــترك لتمويــل البحــث والتطويــر
تســهم فيــه المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة .ويعــزو
الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أهميــة مثــل هــذه الصناديــق
فــي تعزيــز ودعــم مجــاالت البحــث العلمــي ودعــم مراكــز
ومعاهــد البحــوث بالجامعــات ,وتوفيــر المزيــد مــن الدعــم
المــادي الــازم ألعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات للقيــام
باألبحــاث العلميــة المختلفــة ,كمــا أكــدت دراســة الســالم
(2009م) بــأن الميزانيــات المخصصــة للمشــروعات البحثيــة
أقــل بكثيــر ممــا تتطلبــه البرامــج العلمية ,ودراســة الهويش
(2015م) بــأن محدوديــة الميزانيــات التــي تخصصهــا
مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص لنشــاط البحــث
والتطويــر مــن أبــرز المعوقــات التــي تحــد مــن قيــام شــراكة
فاعلــة بيــن الجامعــات والقطاعيــن العــام والخــاص فــي
تطويــر البحــث العلمــي ,وكانــت أهــم مبــررات الحكــم
لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
ٱ لزيادة دعم وتطوير البحث العلمي.
ٱ لدعــم بحــوث ودراســات مســتقبلية لخدمــة ودعــم رؤيــة
واســتراتيجية المملكــة.
كمــا جــاءت العبارتيــن « التوســع فــي تطويــر اللوائــح
التنظيميــة ألنشــطة البحــث العلمــي علــى نحــو ينظــم
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قانونيــة التعاقــدات البحثيــة المشــتركة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة « و «تبســيط
اإلجــراءات والتخفيــف مــن الروتيــن اإلداري باتخــاذ
منــاخ تنظيمــي يتســم بالمرونــة والشــفافية واالســتجابة
لمتطلبــات الجامعــات الســعودية والمؤسســات
الحكوميــة فــي مجــال البحــث العلمــي» فــي الترتيــب الثامــن
بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.378ونســبة اتفــاق بيــن آراء
عينــة الدراســة (الخبــراء) بلغــت ( ,)%79.27حيــث أكــدت
دراســة العيــد (2002م) أن مــن أهــم األســباب التــي تحــول
دون تنفيــذ نتائــج بحــوث الجامعــات هــو جمــود اللوائــح التــي
تحكــم العالقــة بيــن الجامعــة والمجتمــع ,وكانــت أهــم
مبــررات الحكــم لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
ٱ لترســيخ الجوانــب القانونيــة فــي األعمــال البحثيــن
المشــتركة بيــن الجامعــات والمؤسســات.
ٱ لتطويــر هيــاكل واإلجــراءات اإلداريــة المتعلقــة بالبحوث
العلمية المشــتركة.
كمــا جــاءت العبارتيــن »تبنــي الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة معاييــر واضحــة ومحــددة لتقييم
عمليــات تنفيــذ المشــروعات البحثيــة المشــتركة فــي ضوء
األهــداف المحــددة« و »إشــراك بعــض الخبــراء والقيادييــن
فــي المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة مــع أســاتذة
الجامعــات الســعودية لإلشــراف علــى بعــض البحــوث
التطبيقيــة التــي تتــم داخــل الجامعــات« فــي الترتيــب
التاســع واألخيــر بمتوســط حســابي قــدره ( ،)2.351ونســبة
اتفــاق بيــن آراء عينــة الدراســة (الخبــراء) بلغــت (.)%78.37
و تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة الثنيــان (1429ه) والتــي
أكــدت علــى أن إشــراك خبــراء وقيــادات مــن مؤسســات
المجتمــع مــع أســاتذة الجامعــات لإلشــراف علــى البحــوث
العلميــة جــاءت فــي الترتيــب األخيــر بمتوســط حســابي
قــدرة ( )3.95ومســتوى ليــس عالــي األهميــة ،وكانــت أهــم
مبــررات الحكــم لهــذا التصــور والتوقــع المســتقبلي مــا يلــي:
تعزيــز االســتفادة مــن البحــوث والدراســات العلميــة التــي
تجريهــا الجامعــات.
ألن هــذه المعاييــر والمؤشــرات توجهــات عالميــة نحــو
االعتمــاد المؤسســي.

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05≤α
** ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.01≤α

جــدول رقــم (  )13نتائــج اختبــار  Test.Tلداللــة الفــروق بيــن
إجابــات الخبــراء فــي الجولتيــن الثانيــة والثالثــة
الجولة الثانية

ترتيب
1

2

3

3م

4
5
5م
5م
6
7
7م
8

العبارات

إعارة عدد من أساتذة الجامعات السعودية المتميزين في مجال البحث
العلمي إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة
إسناد مشروعات البحوث ذات االهتمام المشترك بين الجامعات
السعودية والمؤسسات الحكومية إلى الكفاءات المتخصصة من
الباحثين في الجامعات السعودية القادرين على التصدي للمشكالت
القائمة والمستقبلية
سيكون مستقبل الشراكة واعدًا في مجال البحث العلمي انطالقًا من
توجه الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية إلى تنويع مصادر
دخلها
التوسع في عقد المؤتمرات العلمية وحلقات البحث المشتركة وورش
العمل بين خبراء الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية من أجل
توافر الحوار حول القضايا والمشكالت التي تحتاج إلى دراسات وأبحاث
مشتركة
إقرار خطط إستراتيجية لزيادة تفعيل الشراكة في مجال البحث العلمي
انطالقًا من توجه الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية نحو
االستثمار في االقتصاد المعرفي
التركيز على االهتمام بتسويق نتائج البحوث في الجامعات السعودية
ووضع اآلليات المناسبة بحيث يستفيد من هذه النتائج المؤسسات
الحكومية
تبني الجامعات السعودية والمؤسسات الحكومية معايير واضحة
ومحددة لتقييم عمليات تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة في ضوء
األهداف المحددة
إيجاد جمعيات علمية مشتركة في مجال البحث العلمي تجمع في
عضويتها بعض أساتذة الجامعات السعودية وبعض القيادات في
المؤسسات الحكومية
التوسع في تطوير اللوائح التنظيمية ألنشطة البحث العلمي على نحو
ينظم قانونية التعاقدات البحثية المشتركة بين الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية
إنشاء صندوق مشترك لتمويل ودعم البحث العلمي بين الجامعات
السعودية والمؤسسات الحكومية
إشراك بعض الخبراء والقياديين في المؤسسات الحكومية ذات الصلة
مع أساتذة الجامعات السعودية لإلشراف على بعض البحوث التطبيقية
التي تتم داخل الجامعات
تبسيط اإلجراءات والتخفيف من الروتين اإلداري باتخاذ مناخ تنظيمي
يتسم بالمرونة والشفافية واالستجابة لمتطلبات الجامعات السعودية
والمؤسسات الحكومية في مجال البحث العلمي

الجولة الثالثة

قيمة

متوسط

انحراف متوسط انحراف

T.Test

مستوى
الداللة

2.684

0.471

2.622

0.545

0.532

0.596

2.658

0.534

2.730

0.508

0.596-

0.553

2.632

0.541

2.676

0.580

0.341-

0.734

2.632

0.589

2.595

0.498

0.293

0.770

2.526

0.603

2.432

0.502

0.731

0.467

2.421

0.552

2.432

0.608

0.314-

0.754

2.421

0.599

2.351

0.683

0.530

0.598

2.421

0.552

2.514

0.672

0.755-

0.452

2.395

0.547

2.378

0.594

0.084-

0.933

2.368

0.675

2.405

0.645

0.270-

0.788

2.368

0.541

2.351

0.631

0.144

0.886

2.342

0.708

2.378

0.605

0.240-

0.811
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يوضــح جــدول رقــم (  )13داللــة الفــروق بيــن إجابــات عينــة
الدراســة (الخبراء)فــي الجولتيــن الثانيــة والثالثــة ,حيــث
قــام الباحــث باســتخدام اختبــار ( )Test-Tاإلحصائــي
وذلــك لتحليــل الفــروق اإلحصائيــة بيــن إجابــات أفــراد
عينــة الدراســة (الخبراء)حــول التصــورات والتوقعــات
المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة
المملكــة  .2030وقــد اشــارات النتائــج إلــى عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن إجابــات عينــة الدراســة
(الخبراء)حــول عبــارات (تصــورات وتوقعــات) الدراســة
فــي الجولتيــن الثانيــة والثالثــة  ،ممــا يشــير إلــى شــبة اتفــاق
بيــن إجابــات عينــة الدراســة (الخبراء)لتصــورات وتوقعــات
هــذا المحــور ,وأن هنــاك تقاربــً إلــى حــد مــا بيــن إجابــات
عينــة الدراســة (الخبراء)فــي درجــة الحكــم علــى العبــارات
(التصــورات والتوقعــات) بالنســبة لمســتقبل الشــراكة بين
الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة فــي مجال
البحــث العلمــي ,ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى مــدى
إدراك واستشــعار عينــة الدراســة (الخبراء)األكاديمييــن
والقيادييــن باألهميــة المســتقبلية لمســتقبل الشــراكة
بيــن الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة فيمــا يتعلــق
بمجــال البحــث العلمــي وانهــا أصبحــت ضروريــة فــي ضــل
التســارع المعرفــي والمعلوماتــي ومــن منطلــق احتياجــات
أطــراف الشــراكة فــي البحــث والتطويــر وتنميــة المجتمــع,
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العفيــري (2010م) والتــي
أجريــت علــى الجامعــات اليمنيــة ومؤسســات ســوق
العمــل وتوصلــت إلــى أن األهميــة المســتقبلية للشــراكة
بيــن الجامعــات اليمينــة ومؤسســات ســوق العمــل فيمــا
يتعلــق بمجــال البحــث العلمــي كبيــرة جــدًا ,وتتفــق
كذلــك مــع نتيجــة دراســة عمــار (2006م) والتــي توصلــت
إلــى أن الشــراكات بيــن الجامعــات ومؤسســات األعمــال
واإلنتــاج بشــكل عــام ضروريــة لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة
والمســتقبلية ,وأن اإلقــدام علــى الشــراكة بيــن الجامعــات
ومؤسســات األعمــال واإلنتــاج ينطلــق مــن احتياجــات
ودوافــع لــكال الطرفيــن والمجتمــع المحلــي.
النتائج النظرية للدراسة:
توصلــت الدراســة فــي جانبهــا النظــري إلــى جملــة مــن
النتائــج علــى النحــو اآلتــي:
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فرضــت التحديــات المعاصــرة فــي األلفيــة الحاليــة علــى
كافــة مؤسســات المجتمــع وعلــى رأســها الجامعــات
والمؤسســات الحكوميــة إعــادة النظــر فــي دور كل منهــم
والتفكيــر والتخطيــط للمســتقبل وتأثيــر تلــك التحديــات
المختلفــة.
إن مواكبــة مجتمــع اقتصــاد المعرفــة ,يتطلــب تكثيــف
الجهــود مــن قبــل جميــع مؤسســات المجتمــع وعلــى
رأســها الجامعــة والمؤسســات الحكوميــة مــن خــال
توفيــر بيئــة عمــل مناســبة وكــوادر بشــرية مالئمــة
وتكنولوجيــا حديثــة ,وإدارة مؤسســية ناضجــة ,والتحــول
مــن العمــل الفــردي إلــى العمــل الجماعــي القائــم علــى
إحــداث شــراكة اســتراتيجية بيــن تلــك المؤسســات
لمواجهــة تحديــات اقتصــاد المعرفــة.
للجامعــات والمؤسســات الحكوميــة أدوار متكاملــة مــن
أجــل الوصــول إلــى المجتمــع القائــم علــى اقتصــاد المعرفــة.
الحاجــة إلــى تفعيــل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030
أصبحــت ضــرورة مؤسســية ومجتمعيــة لمــا تمثلــه مــن
أهميــة كبــرى فــي خدمــة الجامعــة والمجتمــع وبمــا يحقــق
رؤيــة المملكــة.
النتائج التطبيقية (الميدانية) للدراسة:
مــن المهــم جــدًا أن يكــون هنــاك تخطيــط مســتقبلي
لألبحــاث المشــتركة وكيــف يمكــن االســتفادة منهــا
مــن أجــل تحقيــق األهــداف المطلوبــة مــن قبــل أطــراف
الشــراكة ومــا يرتبــط بهــا مــن متطلبــات للتنميــة وحاجــات
المجتمــع وبمــا يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة  2030وقــد
بنــاء علــى
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــجً ,
اإلجابــة علــى ســؤال الدراســة الميدانــي ,وأبرزهــا علــى
النحــو التالــي:
ٱ إســناد مشــروعات البحــوث ذات االهتمــام المشــترك
بيــن الجامعــات الســعودية والمؤسســات الحكوميــة
إلــى الكفــاءات المتخصصــة مــن الباحثيــن فــي الجامعــات
الســعودية القادريــن علــى التصــدي للمشــكالت القائمــة
والمســتقبلية.

ٱ ســيكون مســتقبل الشــراكة واعــدًا فــي مجــال
البحــث العلمــي انطالقــً مــن توجــه الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة إلــى تنويــع مصــادر دخلهــا.
إعــارة عــدد مــن أســاتذة الجامعــات الســعودية المتميزيــن
فــي مجــال البحــث العلمــي إلــى المؤسســات الحكوميــة
ذات الصلــة.
ٱ التوســع فــي عقــد المؤتمــرات العلميــة وحلقــات البحــث
المشــتركة وورش العمــل بيــن خبــراء الجامعــات
الســعودية والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل توافــر
الحــوار حــول القضايــا والمشــكالت التــي تحتــاج إلــى
دراســات وأبحــاث مشــتركة.
ٱ إيجــاد جمعيــات علميــة مشــتركة فــي مجــال البحــث
العلمــي تجمــع فــي عضويتهــا بعــض أســاتذة الجامعــات
الســعودية وبعــض القيــادات فــي المؤسســات الحكوميــة.
ٱ التركيــز علــى االهتمــام بتســويق نتائــج البحــوث فــي
الجامعــات الســعودية ووضــع اآلليــات المناســبة بحيــث
يســتفيد مــن هــذه النتائــج المؤسســات الحكوميــة.
ثانيًا :التوصيات:
بعــد االنتهــاء مــن الجانــب النظــري والتطبيــق الميدانــي
إلجــراءات الدارســة التــي تهــدف إلــى التعــرف علــى
مســتقبل الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات الســعودية
والمؤسســات الحكوميــة فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030
وفــي ضــوء نتائــج الدراســة ومناقشــتها يمكــن للدراســة أن
تقــدم التوصيــات التاليــة:
ٱ توظيــف اإلعــام الجديــد المتمثــل فــي (وســائل التواصــل
االجتماعــي) مــن أجــل إبــراز أهميــة الشــراكة البحثيــة بيــن
الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة فــي المجتمــع ودورها
فــي خدمــة قضايــا المجتمــع المختلفــة.
ٱ تطويــر وتحديــث خطــط وبرامــج الجامعــات لتواكــب
متطلبــات واحتياجــات كافــة مؤسســات المجتمــع
ومتطلبــات التنميــة وذلــك انطالقــً مــن رؤية المملكــة .2030
ٱ االســتثمار فــي برامــج الشــراكة البحثيــة بيــن الجامعــات
والمؤسســات الحكوميــة مــن أجــل التوســع فــي تنويــع

مصــادر الدخــل واالعتمــاد علــى التمويــل الذاتــي.
ٱ التأكيــد علــى أهميــة الشــراكة البحثيــة فــي خطــط
واســتراتيجيات الجامعــات والمؤسســات الحكوميــة.
ثالثًا :المقترحات:
ٱ إنشــاء مراكــز متخصصــة فــي الجامعــات لتســويق
البحــوث العلميــة لكافــة مؤسســات المجتمــع وتعمــل
علــى تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
ٱ أن تؤســس الجامعــات هيئــات بحثيــة فــي مختلــف
المجــاالت العلميــة تكــون كهيئــات بديلــة عــن
المؤسســات األجنبيــة.
ٱ اســتحداث إدارات أو مراكــز متخصصــة فــي الجامعــات
و المؤسســات الحكوميــة تهتــم بدراســات وأبحــاث
المســتقبل وتنســجم مــع رؤيــة المملكــة .2030
ٱ تعييــن ممثــل علمــي لــكل مؤسســة حكوميــة مهمتــه
متابعــة األبحــاث الناتجــة مــن الجامعــات والمتعلقــة
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لملخص باللغة االنجليزية:

Future of Research partnership between Saudi
Universities and Government Institutions in
Kingdom of Saudi Arabia
Exploratory Study on universities and
government
institutions
in
»Medina
Prepared by / Mansour Bin Hmoud Alian
Allohibi

benefits of these findings by governmental
institutions.

Abstract
This study aimed to try introducing ForwardLooking Vision for the future of Research
partnership between Saudi University &
Government Institutions in view of the vision
of the Kingdom 2030 through concentration on
identification of experts opinions (academics
and leaders) as well as observation of possible
expectations for that future. To achieve these
objectives, researcher has followed descriptive
and analytic approach in addition to using
Delphi Technique to get required information
about study sample of experts in universities
and governmental institutions. Study population
is consisted of faculty member of Taibah
University, Islamic University of Madinah
and leaders of governmental institutions of
Madinah. Total number of study sample of
experts was (59) members, (32) members of
study sample were from universities and (27)
members of sample study of expert were form
governmental institutions. After analyzing data,
the most important findings - achieved by
study depending on partnership axes between
universities and governmental institutions with
concentrating on perceptions and expectations
agreed by study sample, were:
Depending on research projects of common
interest between Saudi university and
governmental institutions to specialized
competences of researchers in Saudi university
who are able to deal with current and future
problems.
Expanding in making scientific conferences,
mutual research seminars and workshops
between experts of Saudi universities and
governmental institutions to discuss issues
and problems which need to be studied and
researched mutually.
Concentrating on concerning about marketing
researches findings of Saudi universities and
putting proper mechanisms whereas to get
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التعليم والبحث العلمي واالبتكار وريادة األعمال روافد التحوالت الوطنية
 سنغافورة نموذجًا:الناجحة
 تغريد بنت محمد الدخيل.د

education ,scientific research ,innovation and
entrepreneurship to achieve the vision of the
kingdom ,)2030( as well as identifying the roles of
the institutions of education ,scientific research,
innovation and entrepreneurship to achieve the
vision of Singapore .Then ,drawing the most
important lessons from the transformation
model of Singapore ;which can be utilized in
order to implement the transformation program
of the kingdom to achieve the vision of.)2030(
The research used the descriptive ,analytical
and documentary approach ;through collecting
and sorting the most important documents and
evidence related to the national transformation
program of the kingdom ,in addition to reviewing
plans and initiatives of the institutions of
education ,scientific research ,innovation and
entrepreneurship in Singapore ,from a number
of sources .In addition ,extracting lessons of
indications ,then ,classifying and analyzing it.
Several results have been achieved ,notably
the adoption of the national transformation
program of the Kingdom in the institutions of
education ,scientific research in a number
of strategic goals to achieve the vision of
the kingdom .)2030( The contribution of the
institutions of education ,scientific research,
innovation and entrepreneurship in Singapore
to the national transformation to a great extent,
identify the most prominent aspects of the
Singapore model ,which can be used in the
national transformation of Saudi Arabia.
Keywords: Education, Scientific Research,
Innovation,
Entrepreneurship,
National
Transformation, Kingdom Vision (2030).
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ملخص
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى أهــداف التحــول الوطنــي
لمؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة
 وكذلــك التعــرف،)2030(األعمــال لتحقيــق رؤيــة المملكــة
علــى أدوار مؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار
 ومــن ثــم،وريــادة األعمــال فــي تحقيــق رؤيــة ســنغافورة
اســتخالص أهــم الــدروس مــن النمــوذج الســنغافوري
فــي التحــول؛ والتــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي تنفيــذ
)2030(برنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة لتحقيــق رؤيــة
 اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي.بكفــاءة
والوثائقــي؛ مــن خــال جمــع وفــرز أهــم وثائــق وأدلــة برنامــج
 وكذلــك االطــاع علــى خطــط،التحــول الوطنــي للمملكــة
ومبــادرات مؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار
،وريــادة األعمــال فــي ســنغافورة مــن عــدد مــن المصــادر
.واســتخالص الــدروس ذات الــدالالت وتصنيفهــا وتحليلهــا
تــم التوصــل إلــى عــدة نتائــج مــن أبرزهــا اعتمــاد برنامــج
) علــى مؤسســات التعليــم2020( التحــول الوطنــي للمملكــة
والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال فــي عــدد مــن
،)2030(األهــداف اإلســتراتيجية لتحقيــق رؤيــة المملكــة
مســاهمة مؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار
وريــادة األعمــال فــي ســنغافورة فــي التحــول الوطنــي
 تحديــد أبــرز أوجــه التميــز فــي النمــوذج،بدرجــة كبيــرة
 والتــي يمكــن اإلفــادة منهــا فــي التحــول،الســنغافوري
.الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية
، االبتــكار، البحــث العلمــي، التعليــم:الكلمــات المفتاحيــة
. )2030( رؤيــة المملكــة، التحــول الوطنــي،ريــادة األعمــال
Research summery
The research aimed at identifying the targets
of national transformation for the institutions of

أو ًال :اإلطار العام للبحث:
مقدمة:

تســعى الــدول جاهــدة إلــى بنــاء نهضتهــا ودعــم اقتصادتهــا
عبــر وضــع الخطــط التنمويــة ،ورســم االســتثمارات فــي
المــوارد ،واالســتفادة مــن الميــزات النســبية التــي امتلكتهــا
بفعــل عــدد مــن العوامــل والظــروف .وقــد تتوافــر لبعــض
تلــك الــدول خصائــص أو ميــزات نســبية تمكنهــا مــن
النجــاح بتفــوق علــى غيرهــا مــن الــدول ،فــي حيــن تخفــق
بعــض الــدول رغــم امتالكهــا مــوارد هائلــة ،ليكــون بذلــك
التخطيــط اإلســتراتيجي المفتــاح الرئيــس فــي توجيــه
دفــة النهضــات الهائلــة وبنــاء التحــوالت العظيمــة ،وصنــع
المزايــا التنافســية .ويرتكــز فــي هــذه الخطــط علــى عــدد
مــن األجهــزة الحكوميــة وأبــرز المؤسســات والهيئــات،
و ُتدفــع القطاعــات الخاصــة وغيــر الربحيــة للتعــاون ودعــم
وتمويــل القطاعــات الحكوميــة ،متخــذة وجهــة أساســية
فــي التنميــة تقــوم علــى اإلنســان وبنــاءه بصفتــه المــورد
األول واألكثــر أهميــة فــي قدرتــه علــى إدارة والتحكــم فــي
بقيــة المــوارد األخــرى ورفــع قيمتهــا المضافــة.
ويمثــل االهتمــام بالقطــاع التعليمــي الركــن األبــرز فــي
المشــروع النهضــوي للــدول المتقدمــة ،حيــث يكــون الــدور
األساســي للمؤسســات التعليميــة وضــع األفــكار وإيجــاد
الحلــول ،أي التركيــز علــى قطــاع البحــث والتعليــم ،أمــا
النشــاط التعليمــي فيكــون بمثابــة نشــاط مــوازي داعــم
للفكــرة األساســية .ويمكــن التمثيــل علــى ذلــك بالنهضــة
الســنغافورية ،كونهــا أسســت وســط محيــط مضطــرب
إال أنهــا نجحــت البتعادهــا عــن الطــرق التقليديــة وســعيها
إلدامــة عنصــر االبتــكار ،عبــر تقديــم الدولــة الدعــم الكبيــر
للمؤسســات المعرفيــة رافقــه مــا تتمتــع بــه مــن اســتقاللية،
وهــو مــا ســمح لهــا بمواكبــة التطــورات العلميــة وتحديــث
مناهجهــا باســتمرار(العبيدي2012،م).
وقــد تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة()2030
لتكــون منهجــً وخارطــة طريــق للعمــل االقتصــادي
والتنمــوي للمملكــة ،ورســم برنامــج التحــول الوطنــي()2020
التوجهــات والسياســات العامــة ،وحــدد األهــداف
اإلســتراتيجية والبنــى التحتيــة الالزمــة لعــدد مــن األجهــزة
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الحكوميــة؛ كمــا احتوى على عدد من األهداف ومؤشــرات
األداء؛ التــي يشــترك فــي تحقيقهــا القطــاع العــام والخــاص
غيــر الربحــي؛ لضمــان تنفيــذ فعــال وفــق إطــار حوكمــة
وشــفافية أداء(برنامــج التحــول الوطنــي2016،م).
وال شــك أن التعــرف علــى أســباب وأســاليب نجــاح
التحــوالت الوطنيــة فــي النمــاذج المميــزة؛ يمكــن الــدول
األخــرى مــن االســتفادة مــن تلــك التجــارب ،والقضــاء علــى
التحديــات التــي تقــف عثــرة أمــام خططهــا التنمويــة ،وهــذا
ال يعنــي نقــل تجربــة النمــاذج بكامــل حذافيرهــا ،فهنــاك
العديــد مــن العوامــل واالعتبــارات التــي تشــكل مزيجــا
فريــدًا يســاهم فــي نجــاح بعــض النمــاذج فــي مجتمعــات
دون أخــرى ،لكنــه يمــد ببعــض الــدروس المســتفادة التــي
يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل التنفيــذ التحــوالت الوطنيــة،
وتحــاول هــذه الورقــة البحثيــة الوقــوف علــى النمــوذج
الســنغافوري الســتبيان أبــرز مالمحــه ،وبحــث االســتفادة
منهــا فــي التحــول الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية.
أهداف البحث:

هدف البحث إلى ما يلي:
تحديــد أهــداف التحــول الوطنــي لمؤسســات التعليــم
والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال فــي لتحقيــق
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية(.)2030
التعــرف علــى أوجــه مســاهمة مؤسســات التعليــم
والبحــث العملــي واالبتــكار وريــادة األعمــال فــي ســنغافورة
فــي تحولهــا ونهضتهــا العلميــة واالقتصاديــة.
اســتخالص أبــرز أوجــه التميــز فــي النمــوذج الســنغافوري
والتــي يمكــن اإلفــادة منهــا فــي رفــع كفــاءة التحــول
الوطنــي فــي المملكــة العربيــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة
(.)2030
منهجية البحث:

تحقيقـاَ ألهــداف البحــث تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي
التحليلــي والوثائقــي ،حيــث تــم جمــع العديــد مــن المصــادر
واألدلــة والوثائــق ،واالســتفادة مــن الدراســات واألبحــاث
المتعلقــة ببرنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة العربيــة
الســعودية ،وكذلــك مؤسســات التعليــم والبحــث

العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال فــي ســنغافورة،
لتحليــل مضمونهــا وتفســيرها وعرضهــا بأســلوب منظــم،
واســتخالص دالالتهــا ومــا تقدمــه مــن توجهــات تخــدم
أهــداف الدراســة ،وصــو ًال للــدروس المســتفادة فــي
تفعيــل تنفيــذ برنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة العربيــة
الســعودية ،عبــر أهــم أجهزتهــا التعليميــة والبحثيــة فــي
ضــوء النمــوذج الســنغافوري.
ثاني َا :اإلطار المفاهيمي
برنامج التحول الوطني للمملكة العربية السعودية(:)2020
يهــدف برنامــج التحــول الوطنــي إلــى تطويــر العمــل
الحكومــي ،وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة لرؤيــة
المملكــة( )2030واســتيعاب طموحاتهــا ومتطلباتهــا،
وتعتبــر مبــادرات البرنامــج لعــام( )2016هــي الموجــة
األولــى لتحقيــق ذلــك ،علــى أن تتــم مراجعتهــا وتقييمهــا
والنظــر فــي كفايتهــا وأدائهــا دوريــً ،والنظــر فــي اعتمــاد
مبــادرات إضافيــة يتــم دراســتها وتطويــره وفــق آليــة عمــل
البرنامج(برنامــج التحــول الوطنــي2016،م).
األهداف اإلستراتيجية لبرنامج التحول الوطني للمملكة:
تحقــق آليــة عمــل ومخرجــات برنامــج التحــول الوطنــي
أثــرًا ملموســً علــى كفــاءة وفعاليــة التخطيــط وتكامــل
العمــل الحكومــي؛ وتحقيقــً اللتــزام رؤيــة المملكــة ()2030
برفــع كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق التــوزان المالــي تتــم عبــر
الخطــوات التاليــة:
تحديــد أهــداف إســتراتيجية ومســتهدفات للجهــات
المشــاركة ،عبــر اعتمــاد برنامــج التحــول الوطنــي األهــداف
اإلســتراتيجية الداعمــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة ،وإدراك
التحديــات التــي تعيــق تحقيقهــا ،واالبتــكار فــي وضــع
مســتهدفاتها للعــام(.)2020
ترجمــة األهــداف إلــى مبــادرات تنفيذيــة خاصــة بالجهــات
حيــث تمــت ترجمــة األهــداف اإلســتراتيجية للجهــات
المشــاركة إلــى مبــادرات تفصيليــة لتحقيــق تلــك األهــداف،
وتطويــر خطــط تنفيــذ تفصيليــة ودراســة الجــدوى
االقتصاديــة.
تعزيــز العمــل المشــترك نحــو تحقيــق األهــداف الوطنيــة

عبــر عــدد مــن األولويــات ذات النفــع واألثــر العــام.
المســاهمة فــي توليــد الوظائــف بنحــو أكثــر مــن ( )450ألــف
وظيفــة فــي القطاعــات غيــر الحكوميــة بحلــول عــام()2020
وينمــي الفــرص للجميــع.
المســاهمة فــي تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص،
حيــث يســاهم القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر فــي دعــم
وتمويــل المبــادرات ،علــى نحــو يوفــر ( )%40مــن االنفــاق
الحكومــي علــى المبــادرات.
المســاهمة فــي تعظيــم المحتــوى المحلــي مــن خــال
توطيــن( )270مليــار ريــال فــي المحتــوى المحلــي؛ ممــا يعــزز
االرتقــاء بالقيمــة المضافــة للمحتــوى المحلــي ،ويقلــل مــن
االعتمــاد علــى الــواردات ويخلــق فــرص العمــل.
المســاهمة فــي التحــول الرقمــي مــن خــال تحديــد خمــس
منصــات رقميــة مشــتركة بيــن الجهــات العامــة ،و()29
مبــادرة وعــدد مــن األصــول الوطنيــة الرقميــة يمكــن
اســتثمارها لدعــم التحــول الوطنــي الرقمــي.
الشــفافية عبــر تطويــر لوحــة قيــاس موحــدة تشــمل
جميــع األهــداف والمؤشــرات لــكل جهــة.
المؤسساتية من أجل بناء منظومة قادرة على االنجاز.
الدعــم التخصصــي لتعزيــز جــودة مبــادرات الجهــات
ا لحكو ميــة .
آليات عمل برنامج التحول الوطني:
المرحلــة األولــى :حصــر تحديــات الجهــات فــي ســبيل
تحقيــق الرؤيــة ووضــع أهــداف مرحليــة حتــى عــام (.)2020
المرحلــة الثانيــة :تطويــر مبــادرات داعمــة بشــكل ســنوي
لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية.
المرحلة الثالثة :تطوير الخطط التنفيذية المبادرات.
المرحلة الرابعة :تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات.
المرحلــة الخامســة :المراجعــة والتحســين المســتمر
وإطــاق مبــادرات جديــدة وضــم جهــات إضافيــة.
أبــرز األدوار المتوقعــة لمؤسســات التعليــم والبحــث
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والعلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال فــي رؤيــة ( )2030فــي
المملكــة:
جــاءت رؤيــة المملكــة ( )2030شــاملة تنمويــة تهــدف
للنهــوض باالقتصــاد فــي خطــة تكامليــة ألدوار القطاعــات
العامــة والخاصــة واألجهــزة الحكوميــة ،وتســعى إلحــداث
تحــول نوعــي فــي أداء األجهــزة الحكوميــة ورصــده
عبــر مؤشــرات متنوعــة ،مــع مقارنــات مرجعيــة إقليميــة
وعالميــة ،وتركــز علــى االســتثمار فــي الطاقــات والمــوارد
وخلــق الفــرص وإتاحتهــا للجميــع.
والمتأمــل لألجهــزة الحكوميــة المســاهمة فــي تحقيــق
التحــول ورؤيــة المملكــة ( )2030الـــ( )24يجــد أنهــا قطاعــات
حكوميــة قياديــة وخدميــة بالدرجــة األولــى ،جمعــت بيــن
ضخامــة مســؤوليتها وأدوارهــا التحوليــة الهامــة .وعلــى
رأســها قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة
األعمــال ،والتــي تتمثــل فــي وزارة التعليــم ،ومعهــد اإلدارة،
ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة وغيرهــا مــن
األجهــزة ،حيــث ســاهمت كل مــن هــذه األجهــزة بعــدد
مــن األهــداف والمبــادرات الضخمــة فــي كافــة األهــداف
اإلســتراتيجية لبرنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة.
ومــن أبــرز أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي للمملكــة؛
والتــي تخدمهــا أهــداف ومبــادرات أجهــزة التعليــم
والبحــث العلمــي مــا يلــي:
ترســيخ القيــم اإليجابيــة وبنــاء شــخصية مســتقلة ألبنــاء
الوطــن.
تنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها.
إيجــاد بيئــة جاذبــة للمســتثمرين المحلييــن والدولييــن علــى
حــد ســواء ،وتعزيــز ثقتهــم باالقتصــاد الوطنــي.
رفع تنافسية قطاع الطاقة.

االرتقاء بمستوى األجهزة الحكومية.
رفع كفاءة وفاعلية التنظيم اإلداري في المملكة.
االرتقــاء بمســتوى أداء وإنتاجيــة ومرونــة األجهــزة
ا لحكو ميــة .
أبرز أهداف وزارة التعليم :
إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب.
تحســين اســتقطاب المعلميــن وإعدادهــم وتأهيلهــم
وتطويرهــم.
تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار.
تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم.
تعزيــز قــدرة نظــام التعليــم لتلبيــة متطلبــات التنميــة
وســوق العمــل.
تنويــع مصــادر تمويــل مبتكــرة ،وتحســين الكفــاءة الماليــة
لقطــاع التعليــم.
رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في التعليم.
أبرز أهداف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية:
االرتقــاء بالبنيــة التحتيــة والتجهيــزات الالزمــة لتطويــر
المحتــوى المحلــي.
تأســيس شــركة تقنيــة ناشــئة ذات قيمــة مضافــة
للمســاهمة فــي زيــادة المحتــوى المحلــي.
تعزيــز قــدرات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة القائمــة
للمســاهمة فــي زيــادة المحتــوى المحلــي.
توطيــن وتطويــر التقنيــة فــي القطاعــات ذات االنفــاق
المحلــي الكبيــر.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

دعــم البحــث والتطويــر لضمــان اســتدامة منظومــة تطويــر
المحتــوى المحلــي.

تطوير قطاع تقنية المعلومات.

زيــادة الكفــاءات الوطنيــة المؤهلــة لدعــم تطويــر المحتــوى
المحلــي.

دعم ريادة األعمال.
تطوير قطاع التعدين.
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تطوير قطاع النفط والغاز.

أبرز أهداف معهد اإلدارة العامة:

رفع كفاءة رأس المال البشري.
رفع كفاءة وفاعلية التنظيم اإلداري.
والمتأمــل لألهــداف الســابقة يــدرك أهميتهــا وحيويتهــا
وذلــك مــن أهميــة وحيوية األجهــزة التي تســعى لتحقيقها،
حيــث تعتبــر األوردة الرئيســة للعمــل الحكومــي والتنمــوي
فــي المجتمــع ،وعليــه فــإن تنفيــذ هــذه األهــداف بمســتويات
أداء عاليــة ،واقتــراح المبــادرات والبرامــج التنفيذيــة
المناســبة لهــا مــن األهميــة بمــكان أن يتــم وفقــا لعمــل
إســتراتيجي منظــم يتــم مــن خاللــه ربــط هــذه األهــداف فــي
صــورة شــمولية مــع المــوارد واإلمكانــات المتاحــة ،وبيــن
العقبــات والتحديــات الموجــود .وقــد شــرعت وســارعت
مؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي فــي المملكــة فــي
وضــع المبــادرات لتنفيــذ األهــداف بمــا يتماشــى مــع الرؤيــة،
ورصــدت لهــا الميزانيــات الضخمــة ،ووفــرت المــوارد
البشــرية المتخصصــة ،والعديــد مــن االحتياجــات األخــرى.
كمــا أن تحقيــق األهــداف الســابقة وفقــً لمــا تتطلبــه
المرحلــة األولــى والثانيــة مــن مراحــل التحــول يتطلــب
عــدد مــن األمــور علــى رأســها قناعــة تامــة بــاألدوار التــي
تؤديهــا هــذه األهــداف فــي تحقيــق مســيرة التحــول
الوطنــي ،والنهضــة المســتدامة ،وإيمــان قــوي بقــدرة هــذه
المؤسســات علــى تحقيــق نتائــج باهــرة وقيــادة هــذه
التحــول نحــو أهدافــه فــي أوقاتــه المحــددة .وفهــم لقــدرة
نتائــج تحقيــق هــذه األهــداف علــى صنــع تحــول فعــال
ينقــل الدولــة إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة .كمــا يتطلــب
االســتفادة مــن الخبــرات ،والحصــول علــى استشــارات
كافيــة ،ومتابعــة دوريــة ومســتمرة ،والتركيــز علــى مكامــن
العمــل الحيــوي ،والعمــل وفــق أولويــات ،وبنــاء خطــط تنفيذ
بديلــة ،وكفــاءة وترشــيد اإلنفــاق.
ويســاعد االطــاع علــى النمــاذج الدوليــة الناجحة في فهم
أدوار هــذه المؤسســات ،وتوضيــح أهميتهــا ،والحاجــة لرفــع
أدائهــا وربطــه ببقيــة األجهــزة ،علــى رأســها مؤسســات
التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال .حيــث
ســاهمت فــي النمــوذج الســنغافوري – أحــد أهــم نمــاذج
التحــول الناجــح والســريع -فــي قيــادة التحــول الشــامل
الــذي نقلهــا إلــى دول العالــم األول فــي وقــت قياســي،

وجعــل اقتصادهــا أكثــر االقتصــادات قــوة وأداءًا .وتعــرض
األســطر القادمــة أبــرز مالمــح النمــوذج الســنغافوري بــدءًا
مــن الرؤيــة إلــى النتائــج.
النموذج السنغافوري:

سنغافورة في مؤشرات:

وقــد تــم اختيــار النمــوذج الســنغافوري لحداثــة تجربتــه،
وســرعتها وتميزهــا .وكذلــك لفــرادة وابتكاريــة األســاليب
التــي اســتخدمتها ،وبعدهــا عــن التقليديــة ،وإن كانــت
أســاليب وأدوات ســهلة تقــوم علــى التخطيــط الســليم
واألنظمــة التعليميــة واإلداريــة واالقتصاديــة فــي المقــام
األول ،والتــي حقــق عــدد منهــا مراكــز متقدمــة فــي
التصنيفــات العالميــة .ومــن أبــرز المؤشــرات التــي تحتــل
فيهــا ســنغافورة مكانــة دائمــة فــي المراتــب األولــى حســب
عــدد مــن المؤشــرات والتقاريــر االقتصاديــة والتنمويــة
والتعليميــة مــا يلــي:
التعليــم :تصنيــف بيرســون  ،))Pearson,2016وتقريــر
التنافســية العالمــي (The World Economic Forum,
.)2016
البحــث العلمــي :تقريــر التنافســية العالمــي (The World
.)Economic Forum, 2016

االبتــكار :مؤشــر االبتــكار العالمــي.))WIPO,2016
وتسجيل الملكية الفكرية (..)The World Bank,2016
ريــادة األعمــال :مؤشــر التنميــة البشــرية (Human
 ،)Development Index (HDI),2016وســهولة

ممارســة أنشــطة األعمــال ،وبــدء النشــاط التجــاري (The
..)World Bank,2016
رؤية سنغافورة:
بــدأت كمجوعــة مــن الصياديــن وقاعدتــان عســكريتان
فــي جزيــرة أسســها الســير ســتامفورد رافلــز (Sir
 )Thomas Stamford Bingley Rafflesعــام (1819م)،
كونــوا خليطــً مــن جنســيات وثقافــات متعددة(الصيــن،
الهنــد ،ماليزيــا ،وأقليــات آســيوية أخــرى مختلفــة) .بعــد
انتهــاء االســتعمار واجهــت ســنغافورة العديــد مــن

497

المخاطــر مــن أبرزهــا المــد الشــيوعي ،فقــررت االنضمــام
إلــى اتحــاد الماليــو( مــا يمثــل ماليزيــا اآلن) ،إال أن صــدام
الثقافــات واألديــان أدى إلــى معــارك فكريــة وثقافيــة
كفلــت خــروج ســنغافورة عــام(1965م) ليكــون هــذا
تاريــخ اســتقاللها فــي مــا بعــد .وقــد مــرت التنميــة فــي
ســنغافورة بعــدد مــن المراحــل ،بــدأت مــن عــام ()1960
وحتــى اآلن ،ركــزت المراحــل فــي بداياتهــا علــى تحويــل
االقتصــاد إلــى قاعــدة للصناعــات التحويليــة الموجهــة نحــو
التصديــر مــن خــال المدخــرات الوطنيــة ،وكان لالســتثمار
األجنبــي دور فــي ذلــك ،حيــث ســاعد علــى رفــع رأس المــال
ومعــه االســتثمار ليزيــد الناتــج العــام اإلجمالــي العــام.
وكذلــك عــززت ســنغافورة مــن قيمتهــا المضافــة عبــر
اهتمامهــا بعــدد مــن الصناعــات الخفيفــة والتحويليــة .ثــم
ركــزت ســنغافورة بعــد ذلــك علــى االقتصــاد القائــم علــى
المعرفــة مــن خــال أدوات االبتــكار واالبــداع التــي كانــت
هــي محدداتــه الرئيســة لزيــادة القــدرات التنافســية ،وكان
وســيلتها فــي ذلــك اســتقطاب القــوى العاملــة المبتكــرة
والمميــزة ،ووضــع أهــداف عمــل محــددة تشــمل التحــول
نحــو صناعــات التكنولوجيــا التــي أصحبــت هدفهــا الدقيــق،
وشــجعت األفــراد علــى االبتــكار لتوســيع القاعــدة
االقتصاديــة ،حتــى أصبــح المــورد البشــري هــو المــورد الوحيــد
الــذي يعتــد بــه فــي ســنغافورة .والعمــل فــي مراحــل التنميــة
المختلفــة التــي تبتنهــا ســنغافورة يتــم مــن خــال عــدد مــن
اإلســتراتيجيات الهامــة مثــل االعتمــاد علــى التطــورات
التكنولوجيــة الحديثــة عالميــً ،وذلــك باســتراتيجيتها
لضمــان زيــادة االنتــاج ،وتشــجيع االســتثمار األجنبــي
واســتثمار المواهــب األجنبيــة كأداة لنقــل المعرفــة .وأيضــً
االهتمــام بالمنظومــة الفكريــة والقانونيــة والحوكمــة
لرعايــة المواهــب والنمــو ،وإيجــاد فــرص أفضــل لالبتــكار
التقنــي والتكنولوجي(لــي كــوان يــو2000،م).
مســاهمة مؤسســات التعليــم والبحــث العملــي واالبتــكار
وريــادة األعمــال فــي تحــول ســنغافورة ونهضتهــا:
التعليم:
أدرك لــي كــوان أن الســبيل الوحيــد إلــى لــم شــمل
العرقيــات واألقليــات المختلفــة فــي ســنغافورة هــو
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التعليــم ،باإلضافــة إلــى ذلــك هــو الســبيل الوحيــد لبنــاء
القــوة االقتصاديــة للبــاد وطموحاتهــا العاليــة .وكانــت
هــذه الرؤيــة هــي التــي ســاعدت علــى االنطــاق نحــو خطــط
تســتهدف التعليــم واالقتصــاد فــي نفــس الوقــت .وعمــد
لــي كــوان(  )Lee Kuan Yewفــي ذلــك إلــى إســتراتيجية
مهمــة مفادهــا أن المواهــب والجــدارت مــن المــوارد
البشــرية ،هــم مفتــاح اإلدارة الفاعلــة للنظــام الجديــد الــذي
سيرســم المســتقبل(لي كــوان يــو2000،م).
وقــد حاولــت الحكومــة الســنغافورية ومــن خــال
منهــج علمــي ومبــادئ أساســية فــي نظــام التعليــم والبنــاء
االقتصــادي ،أن تحــل وتوجه عدد من المشــاكل والفجوات
التــي تنشــأ عــن التغيــرات االجتماعيــة المســتمرة والتغيــر
االقتصــادي علــى صعيــد محلــي أو عالمــي ،وذلــك فــي إطــار
عــدد مــن المعاييــر الثابتــة .وقــد هــدف تطويــر التعليــم إلــى
االســتثمار فــي الشــباب وتعظيــم اإلمكانــات لتحقيــق
ذلــك االســتثمار ومنــح المزيــد مــن الفــرص التعليميــة،
وأيضــا الحــرص علــى المســاواة والعدالــة بيــن جميــع فئــات
المجتمــع الســنغافوري المتعــدد األعــراق واللغــات ،بغــض
النظــر عــن االنتمــاء األثنــي والدينــي واللغــوي (& Kam
)Gopinathan,1999

ويهــدف التعليــم فــي ســنغافورة إلــى تزويــد الطــاب
بالمهــارات األساســية التــي تســاعدهم علــى بنــاء
مســتقبل البــاد ،وتطويرهــم واســتثمار كامــل إمكاناتهم،
وتنشــئتهم تنشــئة صالحــة يدركــوا فيهــا أدوارهــم نحــو
أســرهم وبالدهــم .مــع الســعي الكتشــاف مواهبهــم
وتنميــة شــغفهم نحــو التعلــم ،وغــرس مهــارات التفكيــر
وحــل المشــكالت لديهــم ،والســعي نحــو التميــز والتحلــي
بــروح االبتــكار .وتبنــت وزارة التعليــم إطــارًا جديــدًا لتعليــم
الطــاب مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لمســاعدة
ســنغافورة فــي االزدهــار عالميــً وســط شــدة التغيــرات،
والكتســاب الفــرص المتاحــة مــع نظــام العولمــة .ركــزت
هــذه المهــارات علــى االبــداع واالبتــكار وفهــم الثقافــات
المختلفــة والمرونــة ،مــع دعــم المعرفــة والمهــارات بالقيــم
مثــل :االحتــرام والمســؤولية والنزاهــة وغيرهــا .ولقــد
أدرك واضعــوا سياســات التعليــم أيضــا أهميــة التعليــم
المهنــي والفنــي الــذي يمثــل مجــال هــام مــن مجــاالت

تفــوق ســنغافورة ،حيــث أن تحقيــق األهــداف االقتصاديــة
التــي تبنتهــا ســنغافورة يتطلــب فنييــن مدربيــن أفضــل
تدريــب بالشــكل الــذي يســاعدهم علــى امتــاك مهــارات
عاليــة تمكــن مــن المنافســة عالميــً فــي مجــاالت الصناعــة
المختلفة(الدخيــل2014،م).
وقــد قــدم النظــام التعليمــي الســنغافوري مــن خــال
عــدد مــن الممارســات بيــن عامــي(2003م) و( )2011عــدد
مــن االبتــكارات صنفــت مــن أفضــل خمســة ابتــكارات فــي
النظــام التربويــة والممارســات التنظيميــة الدوليــة تتمثــل
فــي مــا يلــي:

تنمية الشخصية.
مهارات اإلدارة الذاتية.
المهارات االجتماعية والتعاونية.
معرفة القراءة والكتابة والحساب.
مهارات االتصال.
مهارات اكتساب المعلومات.
مهارات التفكير واإلبداع.
مهارات تطبيق المعرفة.

التجــارب الموجهــة ذاتيــً فــي دروس العلــوم األساســية
والثانويــة.

كمــا يأخــذ النظــام التعليمــي الســنغافوري بالعديــد مــن
اإلصالحــات فــي خطــوات دائمــة ،علــى ســبيل المثــال:
محــو األميــة ،التوعيــة المدنيــة ،التنــوع الثقافــي ،تخصيــص
المناهــج لتلبيــة االحتياجــات المختلفــة ،إعــادة تصميــم
بعــض المــواد لمجموعــة مــن المهــارات للســماح باالبتــكار
دون الرجــوع للمناهــج ،االســتقاللية والمرونــة فــي التطبيــق.

تعلم أكثر نشاطًا في دروس العلوم الثانوية.

ويتــم تبنــي بعــض االتجاهــات المهمــة فــي تعزيــز خبــرات
الطــاب لتمكينهــم مــن العثــور علــى معنــى أعمــق فــي
تعلمهــم ،مثــل :االســتقصاء ،والتجربــة ،والمشــاركة فــي
عمليــة التعلــم .ويرافــق تطويــر المنهــج تطويــر المعلميــن،
بحيــث يصبــح أمــرًا حاســمًا أن يجهــزوا بالخبــرات الالزمــة
لتســهيل عمليــة التعلــم ،ومجــاراة أســاليب التعليــم،
ورعايــة الموهوبيــن ،ومراعــاة الفــروق الفرديــة .وكذلــك
يطــور المعلميــن ليصبحــوا ممارســين عاكســين قادريــن
علــى تعزيــز تعليمهــم مــن خــال البحــث واســتخدام نتائــج
البحوث في تحســين الممارســات الصفية (.)2012,Hodge

المالحظة والوصف في دروس العلوم المدرسية الثانوية.
دروس العلوم في الحياة اليومية.
استخدام تفسير الجواب في الرياضيات الثانوية.
كمــا اهتمــت ســنغافورة بزيــادة اســتخدام الحوافــز
للمعلميــن فــي التعليم الثانــوي ،والتقييــم الخارجي للفصول
الدراســية فــي المــدارس االبتدائيــة والثانويــة ،ومشــاركة
الوالديــن فــي المشــاريع والبرامــج والرحــات المدرســية،
وتقييــم األقــران للمعلميــن فــي التعليــم الثانــوي ،وكذلــك
إثــراء الطــاب فــي التعليــم الثانــوي .))OECD, 2014
كمــا أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم ضمــن رؤيتهــا عــدد
مــن المبــادرات مثــل »:مدرســة تفكــر وطــن يتعلــم»،
إلعــداد جيــل مــن المواطنيــن المفكريــن القادريــن علــى
المســاهمة فــي نمــو ونهضــة ســنغافورة ،ومــن أجــل ذلــك
تقــوم الــوزارة بمراجعــة دوريــة لعناصــر منظومتهــا ،مثــل
المناهــج لضمــان أن المهــارات والمعــارف التــي تــدرس تلبــي
االحتياجــات المعاصــرة ،وتحقــق األهــداف العامــة التــي
يســعى إليهــا النظــام التعليمــي ،ويراعــي فيهــا أن المجتمــع
متعــدد الثقافــات واألعــراق .وتتركــز المهــارات األساســية
التــي يســعى النظــام التعليمــي إلكســابها الطــاب فــي مــا
يلــي:

وتمــارس الحكومــة الســنغافورية منــذ اســتقاللها
ســلطة سياســية وبيروقراطيــة ومهنيــة مســتمرة وكبيــرة
علــى الممارســات التعليميــة فــي المــدارس شــاملة التقييــم
والتمويــل واإلدارة وغيرهــا .ويعتبــر المعهــد الوطنــي
للتعليــم هــو المؤسســة المســؤولة عــن إعــداد المعلميــن،
إال أن العامليــن فيــه يشــاركون فــي البحــوث وإدارة
البحــوث وتدريــب المعلميــن قبــل وأثنــاء الخدمة ،لتشــكيل
عالقــة قويــة بيــن النظريــة والممارســة .وفــي الوقــت نفســه
يعطــى جميــع أصحــاب المصلحــة الثقــة لتحســين التعليــم
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والتدريــس فــي مــدارس ســنغافورة لمواجهــة التحديــات،
باإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه المجموعــات البحثيــة الممولــة
مــن وزارة التربيــة والتعليــم ،كان لهــا تأثيــرًا كبيــرًا علــى
وضــع السياســات والبرامــج علــى المســتوى الوطنــي،
وتكــرس جهودهــا لتحســين الممارســات علــى مســتوى
المدرســة والصــف الدراســي (Laikwoon Teh and
.)Dimmock, 2011

والمــدارس فــي ســنغافورة مكلفــة بتطويــر روح االبتــكار
والمشــاريع لــدى الطــاب تماشــيًا مــع الرؤيــة الوطنيــة،
وينظــر إلــى هــذه المبــادرة السياســية بوصفهــا مغيــرة
للطبيعــة األساســية للنظــام التعليمــي فــي ســنغافورة
حيــث سيســاهم المعلميــن وقــادة المــدارس بصفتهــم
نمــاذج يحتــذى بهــا مــن قبــل طالبهــم ،كمــا ينظــر لالبتــكار
والمشــاريع كجــزء عضــوي مــن األعمــال المدرســية
المؤثــرة فــي قيــم وثقافــة المجتمــع .وأيضــا ً لهــا تأثيــرات
بعيــدة األمــد علــى الثقافــة الوطنيــة والقــدرة التنافســية
لســنغافورة ،ويتطلــب ذلــك المزيــد مــن إجــراء البحــوث
لمزيــد مــن التأكيــد علــى فهــم كيفيــة تغييــر السياســة فــي
التعليــم.)Ng Pak Tee, 2005( .
وبصــورة عامــة التعليــم فــي ســنغافورة متجانــس
وعملــي وواقعــي لــكل المراحــل يجمــع بيــن تقاليــد
الشــرقية والغربيــة ،ويعمــل المعلــم فيــه مــن خــال منهــج
ومعلومــات تعــد لالختبــار ،فهــو يتعمــد بشــكل أساســي
علــى الكتــب ويدعمهــا بالبحــث والنمــاذج العلميــة .يركــز
المعلــم فيــه علــى تعليــم الطــاب جميــع الخطــوات
لحــل جميــع األســئلة ،خاصــة فــي المهــارات والمســائل
الرياضيــة ،يســيطر المعلــم علــى الحديــث معظــم الوقــت
ويتفــادى النقاشــات المطولــة ،وال يســتخدم أســاليب
متطــورة يمكــن اعتبارهــا أســاليب للنجــاح .ونقــل التعليــم
مــن الحفــظ والتلقيــن إلــى التعليــم القائــم علــى التفكيــر
والتعلــم الذاتي(الدخيــل2014،م).
التعليم العالي والجامعات:
تبنــت الحكومــة الســنغافورية سياســات تعليــم عالــي
تقــوم علــى الحــد مــن نســب القبــول فــي الجامعــات ،حيــث
يعتبــر القبــول فــي ســنغافورة منخفضــً (أقــل مــن ،)%30
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وذلــك لضمــان عــدم تخريــج طــاب يحملــون مؤهــات
أكثــر مــن احتيــاج ســوق العمــل ،وخلــق بطالــة مــن خريجي
الجامعــات ،وفــي مقابــل ذلــك رفعــت نســبة االلتحــاق
بالمعاهــد الفنيــة لتصــل إلــى ( )%79تقريبــً .أمــا الدراســات
العليــا فاإلقبــال ضعيــف مــن الطلبــة الســنغافوريين إلكمــال
الدراســات العليــا ألســباب قــد يتعلــق بعضهــا بنواحــي
اقتصاديــة وماليــة يتفــوق فيهــا عليهــم الماهريــن مــن
خريجــي البكالوريــوس .وتعتبــر نســبة توظيــف الخريجيــن
خــال ســتة أشــهر مــن تخرجهــم لتخصصــات مثــل
الهندســة والمحاســبة تمثــل( )%90تقريبــً ،و()%75
للطــاب مــن خريجــي تخصصــات الدراســات االجتماعيــة
والفنــون .وتمثــل هــذه اإلحصائيــات المعينيــن علــى
وظائــف رســمية وال تشــمل الموظفيــن علــى العقــود ومــا
شــابهها .وبصــورة عامــة ال يتجــاوز معــدل البطالــة فــي
ســنغافورة( ()%2بخاري2014،م).
ومــن أبــرز سياســات التعليــم العالــي فــي ســنغافورة برامــج
المنــح الدراســية والتــي ســاهمت منــذ عــام (2001م) فــي
مســاعدة الطــاب الســنغافوريين الموهوبين علــى مواصلة
التعليــم والتدريــب فــي كبــرى الجامعــات والمختبــرات
فــي أميــز الجامعــات العالميــة لدرجــات البكالوريــس
حتــى الدكتــوراه ،وبعــد عودتهــم تســتمر أبحاثهــم
لعــدد مــن الســنوات وبشــبكات جديــدة مــن التعــاون
الدولــي .كمــا تهتــم ســنغافورة فــي الطــاب الدولييــن
مــن آســيا وغيرهــا ،وتقديــم الدعــم لهــم لالســتثمار فــي
البحــث العلمــي لــدول مثــل :الواليــات المتحــدة ،والبرازيــل،
وبريطانيــا ،وروســيا ،واســتراليا ،وعــدد مــن الــدول العربيــة
مثــل :مصــر ،والســودان ،للعمــل فــي بيئــة بحثيــة عاليــة
المســتوى ،وبنيــة تحتيــة ممتــازة ومــوارد متاحــة وجــودة
علــوم ،فضـ ًا عــن وجــود باحثيــن بارزيــن مــن جميــع أنحــاء
العالم(نيتشــر2012،م).

الميزانيــة العامــة للبحــث والتطويــر فــي ســنغافورة مــن
( )1991إلــى (.))LIM CHUAN POH, 2016 ) 2020
وقــد أقــرت ســنغافورة عــدد مــن اإلصالحــات فــي سياســات
التعليــم العالــي لتتوافــق مــع خططهــا االقتصاديــة،
ومتطلبــات ســوق العمــل المحلــي والعالمــي ،قامــت هــذه
السياســات علــى عــدد مــن المرتكــزات مــن أبرزهــا مــا
يلي(البربــري2016،م):
ربــط مؤسســات التعليــم العالــي بمراكــز البحــوث التربويــة
المتطــورة بهــدف التقويــم والتطويــر المســتمر للمناهــج
والوســائل والممارســات التعليميــة.
بنــاء نظــم فعالــة ألســواق العمــل ومهــارات األداء
المعرفــي ،تعتمــد فــي المقــام األول علــى التوظيــف الدقيــق
لتقنيــة المعلومــات.
التوســع فــي اســتخدام تقنيــات التعليــم وأســاليب االتصــال
المتطورة.
إقليميــة جامعــات ســنغافورة ،يجعــل هــذه الجامعــات
مركــزًا للتعلــم نابضــً بالنشــاط العلمــي والبحثــي ،مــع
اســتقطاب مشــاركة علمــاء بارزيــن.
وتبعــً لذلــك أعــدت ســنغافورة سياســات تتفــرع مــن
هــذه المرتكــزات وتواكــب الحاجــة للتحــول والتطويــر
تتمثــل فــي مــا يلي(البربــري2016،م):
 .1تبنــي أســاليب متنوعــة لزيــادة عــدد فــرص التعليــم
بمؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي مثــل:
مضاعفة الطاقة االستيعابية .
تقويــة المعاهــد متعــددة التقنيــات والعمــل علــى تقديــم
الدعــم لهــا بصفــة مســتمرة.
توســعة التعليــم بالدراســات العليــا ،ومضاعفــة اإلمكانيــة
االســتيعابية للدراســات العليــا.
العمل على جعل جامعات سنغافورة عالمية المستوى.
تكويــن الثــروة مــن خــال نقــل التقنيــات المتطــورة إلــى
المؤسســات الصناعيــة بواســطة البحــوث.
 .2تغييــر الــدور االقتصــادي للجامعــات :ســعت جامعــة

ســنغافورة الوطنيــة بكونهــا جامعــة رائــدة إلــى تغييــر
دورهــا فــي االقتصــاد الســنغافوري ،واســتجابتها لمتطلبــات
العولمــة واالقتصــاد المعرفــي.
 .3إقامــة معاهــد بحــوث وطنيــة عالميــة المســتوى يتــم
ربطهــا بشــكل وثيــق بالجامعــات والصناعــة ،والتعــاون
مــع العمــال والنقابــات وأصحــاب العمــل  ،لتوفيــر التدريــب
المناســب ورفــع الكفــاءة فــي مواقــع العمــل واإلنتــاج.
 .4التوجــه نحــو زيــادة مــردود معهــد التعليــم التقنــي مــن
الخريجيــن.
 .5بــذل الجهــود لرفــع مســتوى مؤسســات التعليــم العالــي
والجامعــات:
مراجعــة مناهــج المراحــل الجامعيــة األولــى لضمــان
مالءمتهــا وحداثتهــا ،وأنهــا كذلــك واســعة القاعــدة
شــاملة للتخصصــات بدرجــة تكفــي لتخريــج طلبــة
متكاملــي المعلومــات ،وملتزميــن بمتطلبــات أماكــن
العمــل المختلفــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين ،كمــا أنهــا
تؤكــد علــى أعمــال الفكــر والمهــارات العلميــة والعمليــة
المواكبــة لوظائــف ومهــن عصــر االقتصــاد المعرفــي.
مراجعــة إجــراءات التقويــم ،واتبــاع آليــة اختبــارات
الكتــاب المفتــوح التــي شــكلت مــا وصــل إلــى ثلــث مجمــوع
االمتحانــات بعــد ســت ســنوات ،بهــدف ضمــان اختبــار
الكفــاءات المطلوبــة ومســتوى أداء متميــز للخريجيــن.
اســتحداث اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم تتســم بالتجديــد
اإلبــداع ،مثــل التعلــم فــي مواقــع المشــاريع التنفيذيــة،
وابتــكار برامــج خاصــة مثــل :برامــج تطويــر المواهــب،
وبرامــج البحــوث الجامعيــة لمــا قبــل التخــرج ،وبرامــج
البحــوث العلميــة لطلبــة الكليــات المتوســطة ،وبرامــج
الكتابــة اإلبداعيــة.
اجتــذاب أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب الموهوبيــن
بمنطقــة جنــوب شــرق آســيا خاصــة مــن كوريــا الجنوبيــة
وماليزيــا والصيــن وهونــج كونــج.
ولمواجهــة التحديــات التــي ظهــرت أمــام التعليــم العالــي
والجامعــي فــي ســنغافورة ،ســعت ســنغافورة ألن تصبــح
مركــزًا دوليــً فــي التعليــم ،تســتقطب أكبــر عــدد ممكــن
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مــن الطلبــة الدولييــن ،ومــن بيــن السياســات لمواجهــة
التحديــات مــا يلي(البربــري2016،م):
ابتــكار برامــج للتدويــل الجامعــي :يعــد نظــام التعليــم
العالــي فــي ســنغافورة واحــدًا مــن أفضــل أنظمــة التعليــم
فــي آســيا وعلــى الصعيــد العالمــي.
االهتمــام بمؤسســات وكليــات الجامعــات التكنولوجيــة:
هنــاك أربــع جامعــات وطنيــة هــي جامعــة ســنغافورة
الوطنيــة  ،وجامعــة نانيانــغ للتكنولوجيــا ،وجامعــة
ســنغافورة لــإدارة ،وجامعــة ســنغافورة للتكنولوجيــا
والتصميــم ،ومــا يواكبهــا مــن مراكــز بحثيــة متميــزة.
انتهــاج آليــة االنتقائيــة :النظــام التعليمــي الســنغافوري
متقــدم مــن الزاويــة االنتقائيــة ،حيــث أن أقــل من نســبة (32
 )%مــن الطلبــة فقــط يســتطيعون الوصــول إلــى الجامعــة.
تجديــد وتمويــل برامــج االبتعــاث بصــورة مطــردة :يبلــغ
عــدد الســكان فــي ســنغافورة(( 2.2مليــون نســمة  ،فــإن
أكثــر مــن( ( 30000طالــب ســنغافوري يغادرون ســنغافورة
ســنويا مــن أجــل متابعــة دراســاتهم العليــا فــي دول أخــرى.
التوجــه نحــو إنشــاء جامعــات متخصصــة :وتوجــد جامعــة
ســنغافورة الوطنيــة ،وجامعــة نانيانــغ للتكنولوجيــا
بالقــرب مــن المجمعــات التكنولوجيــة التــي توجــد بهــا
شــركات متخصصــة فــي التكنولوجيــا العاليــة .أمــا جامعــة
ســنغافورة لــإدارة ،التــي تتخصــص فــي التجــارة واالقتصــاد،
فقــد أنشــأت فــي قلــب المدينــة ،لتكــون قريبــة مــن مركــز
األعمــال واألمــوال.
الجامعــات وبنــاء التحــول االقتصــادي :مــن خــال البحــوث
الصناعيــة المناســبة وتســويق التكنولوجيــا وابتــكارات
التكنولوجيــا العاليــة ،واجتــذاب المواهــب األجنبيــة
وبــث العقليــة االســتثمارية وعقليــة المشــروعات بيــن
الخريجيــن.
البحث العلمي واالبتكار:
أعلنــت ســنغافورة عــن رؤيتهــا التنمويــة الجديــدة للقــرن
الحــادي والعشــرين برغبتهــا أن تص ِبــح ســنغافورة مركــزًا
رائــدًا لألنشــطة القائمــة علــى المعرفــة ،وانطالقــً مــن
هــذه الرؤيــة الجديــدة ،اســتندت إســتراتيجية التنميــة فــي
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ســنغافورة إلــى ثــاث ركائــز أساســية علــى النحــو التالــي
منتــدى الريــاض االقتصــادي:)2015 ،
أو ًال :تنميــة القــدرات االبتكارية من خالل زيادة االعتمادات
الموجهــة للبحــث والتطويــر ،وتعزيــز المشــاركة الفاعلــة
ّ
لكافــة األطــراف ذات المصلحــة فــي الجهــود االبتكاريــة،
وخاصــة الشــركات األجنبيــة المتوطنــة فــي ســنغافورة.
ثانيــً :تطويــر صناعــات اإللكترونيــات وتقنيــة المعلومــات
لتدعيــم مزاياهــا التنافســية بتخصيــص الشــطر األعظــم
مــن اعتمــادات البحــث والتطويــر نحــو( )%64مــن هــذه
االعتمــادات ،وتحفيــز الشــركات األجنبيــة علــى توطيــن
فروعهــا اإلنتاجيــة فــي ســنغافورة.
ثالثــً :االرتقــاء بجــودة التعليــم لتوفيــر كــوادر بشــرية ذات
مهــارات متميــزة تتفــق ومتطلبــات األنشــطة الوليــدة عاليــة
التقنيــة والمعرفــة.
وقــد رفعــت الحكومــة الســنغافورية اســتثماراتها
فــي مجــال البحــث العملــي منــذ عــام(1990م) وحتــى
عــام(2010م) تضاعــف اإلنفــاق العــام علــى البحــث العلمــي
مــن ( )%0.4إلــى ( )%0.8مــن إجمالــي الناتــج المحلــي ،وارتفــع
تبعــا لذلــك أعــداد الباحثيــن حتــى أربعــة أضعــاف لتصــل إلــى
( )13ألــف باحــث تقريبــً( نيتشــر2012،م).
حيــث وضعــت الحكومــة الخطــة الخمســية األولــى للعلــوم
والتكنولوجيــا ( )1995-1991بميزانيــة ( )2مليــار لتأســيس
بنيــة تكنولوجيــة والتدريــب عليهــا ،وإنشــاء المراكــز
البحثيــة المتخصصــة فــي التكنولوجيــة الحديثــة .كمــا
وضعــت الحكومــة الخطــة الخمســية الثانيــة ()2000-1996
بميزانيــة ( )4مليــار دوالر تــم التركيــز فيهــا علــى خلــق
مجتمــع االبتــكار وريــادة األعمــال ،والتوجــه نحــو العلــوم
والتكنولوجيــا كآليــات تحقيــق مجتمــع اقتصــاد المعرفــة،
وتــم التركيــز فيهــا علــى دعــم قــدرات الباحثيــن المبدعيــن
إلجــراء األبحــاث األساســية ،التــي تعتبــر ذات تكلفــة
باهضــة ،إال أن لهــا بــراءات اختــراع تــؤدي إلــى طفــرات
ســريعة مــن خــال منتجــات اقتصاديــة تســاهم فــي النمــو
االقتصــادي.
وتحتــل ســنغافورة مراتــب متقدمــة بصــورة مســتمرة فــي

مؤشــر االبتــكار العالمــي ،والمرتبــة األولــى علــى دول جنــوب
شــرق آســيا ،والمرتبــة األولــى لمؤشــر االبتــكار الفرعــي
«مدخــات االبتــكار» .ومــن أســباب ذلــك التميــز وجــود بنــى
تحتيــة قويــة ،واالهتمــام باإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر،
واالســتثمار مــن أجــل خلــق المزيــد مــن الفــرص والوظائــف
ذات القيمــة االقتصاديــة العاليــة ،وقــد وصــل معــدل النمــو
الســنوي للوظائــف( .)%6كمــا تقــوم الحكومــة بجهــود
واضحــة لحفــز القطــاع الخــاص واألنشــطة القطاعيــة،
حيــث ينظــر إلــى ريــادة األعمــال كنتــاج لعمليــة البحــث
والتطويــر .واهتمــام الدولــة بالعمالــة وتطويــر المجموعــات
البحثيــة هــو فــي الواقــع مــن الجهــود التــي تضطلــع بهــا
الــوكاالت الحكوميــة البحثيــة وفقــً لخطــط معــدة مســبقًا
(.)LIM CHUAN POH,2016

كمــا تعــزز الحكومــة الســنغافورية التكامــل الوطنــي
االســتراتيجي مــن خــال روابــط متينــة لألبحــاث والقــدرات
البحثيــة فــي مجــال الصناعــة ،واالســتثمار فــي البحــث
فــي المجــاالت التــي تمثــل تحديــات وطنيــة كبــرى مثــل:
هندســة التصنيــع ،الصحــة والعلــوم الطبيــة الحيويــة،
الحلــول الحضاريــة واالســتدامة ،الخدمــات واالقتصــاد
الرقمــي .ويوفــر الهيــكل البحثــي المترابــط للــوكاالت
البحثيــة والقطــاع الخــاص والبحــوث األكاديميــة والقــوى
العاملــة واالبتــكار والمشــاريع ،وذلــك مــن أجــل تجنــب
االزدواجيــة وتنســيق الجهــود ورفــع مســتوى األداء ،وتوليــد
األفــكار والمقترحــات لتحقيــق أكبــر عائــد لالســتثمارات
المســتدامة (.)LIM CHUAN POH, 2016

ســنغافورة ( )RIE2020,2017

ومــن العوامــل األخــرى التــي ســاعدت علــى تميــز
ســنغافورة فــي مجــال البحــث االبتــكار وجــود مؤسســات
للبحــث العلمــي ذات جــودة عاليــة ،واالســتثمار الكافيــة
فــي البحــث والتطويــر وحمايــة الملكيــة الفكريــة ،وتوفــر
إمكانــات البحــث ،واحتضــان التكنولوجيــا ،ونظــم األعمــال
الحديثــة وبيئــة مواتيــة للنشــاط اإلبداعــي يشــترك فيهــا
القطاعــات العامــة والخاصــة .وقــد احتلــت ســنغافورة
مراكــز متقدمــة فــي مؤشــرات االبتــكار الفرعيــة لمــا يلــي:
المشــتريات الحكوميــة مــن منتجــات التكنولوجيــا
ا لمتقد مــة .
التعاون بين الجامعة والصناعة في البحث والتطوير.
القدرة على االبتكار والتطوير.
أفضل نظام تعليمي وتدريبي عالي.
فســنغافورة بشــكل عــام تشــهد تقدمــا تكنولوجيــً
كبيــرًا فــي زيــادة االعتمــاد علــى التكنولوجيــا وتطويــر بيئــة
األعمــال (.)World Economic Forum, 2016

نظــام االبتــكار الوطنــي فــي كل مرحلــة مــن مراحــل
التطــور االقتصــادي فــي ســنغافورة (الســيد وإبراهيــم)2014،

اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي واالبتــكار والتطويــر فــي

وتشــكل البحــوث واالبتــكار والمشــاريع حجــر الزاويــة
فــي االســتراتيجية الوطنيــة لســنغافورة الراميــة إلــى تطويــر
اقتصــاد قائــم علــى االبتــكار ومجتمــع قائــم علــى المعرفــة.
وقــد نمــا االســتثمار العــام فــي البحــث واالبتــكار علــى مــدى
الســنوات الـــ( )25الماضيــة .وفــي إطــار الخطــة الخمســية
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األخيــرة للبحــوث واالبتــكار والمشــاريع لعــام(،)2015
التزمــت حكومــة ســنغافورة بمبلــغ ( )16مليــار دوالر خــال
الفتــرة مــن( )2011إلــى ( )2015إلنشــاء ســنغافورة كمركــز
عالمــي للبحــث والتطويــر  .وســتواصل الحكومــة التزامهــا
بالبحــث واالبتــكار والمشــاريع ،وستســتثمر( )19مليــار
دوالر لخطــة(  )RIE2020خــال الفتــرة مــن(  )2016إلــى
.)RIE2020, 2017( 2020

ســنغافورة لربــط جســور التواصــل بينهــم.
وركــزت الخطــط القوميــة( )2010-2006علــى دعــم وإدارة
الملكيــة الفكريــة ،ووضــع إجــراءات وضوابــط تســجيل
بــراءات االختــراع ،وتحســين البيئــات البحثيــة لجعلهــا
جاذبــة للباحثيــن والمواهــب الدوليــة.
ومن أبرز أهداف ريادة األعمال في سنغافورة ما يلي:
تنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعليم الريادي.
إكساب المهارات والقدرات الالزمة للعمل الحر.
إيجاد شبكات مهنية بين رواد األعمال.
إكساب الطالب المعلومات األساسية للتعليم الريادي.

الجودة النسبية للبحوث في سنغافورة(RIE2020,
)2017

ريادة األعمال:
مــع بدايــات حصــول ســنغافورة علــى اســتقاللها أدركــت
أن التنميــة االقتصاديــة تعتمــد علــى رأس المــال الفكــري،
وبــدأت مــع ذلــك فــي التطويــر واالســتثمار فيــه بنشــر ثقافــة
العمــل الحــر وريــادة األعمــال ،وكذلــك دعــم الشــركات
الناشــئة مــن خــال عــدد مــن الخطــط القوميــة بيــن
عامــي ( )2001-1989وذلــك بهــدف تشــجيع المبــادرات
الرياديــة وتقديــم الدعــم للمؤسســات .كمــا خصصــت
الحكومــة ميزانيــة مقدراهــا ( )4مليــار تقريبــا لتأييــس بنــى
تكنولوجيــة وتدريــب القــوى العاملــة وإنشــاء المراكــز
البحثيــة المتخصصــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا الحديثــة،
كمــا خصصــت ميزانيــة( )15مليــار دوالر إلنشــاء حديقــة
ســنغافورة للعلــوم والتكنولوجيــا ،بهــدف خلــق بيئــة
داعمــة لالبتــكار وريــادة األعمــال ،حيــث يلتقــي فــي هــذه
الحديقــة المبتكــرون والباحثــون والمطــورون ورواد
األعمــال وأصحــاب رؤوس األمــوال فــي الحاضنــات التابعــة
للحديقــة ،وذلــك لعقــد الصفقــات المتعلقــة بخلــق أو
ابتــكار أو تطويــر منتجــات جديــدة .وقــد تــم اختيــار مــكان
الحديقــة بالقــرب مــن الجامعــات والمعاهــد الرئيســة فــي
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وتتمثــل سياســات دعــم التعليــم الريــادي وريــادة األعمــال
فــي ســنغافورة فــي مــا يلــي:
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشجيع هجرة العمالة الماهرة والعقول المبدعة .
منح الحوافز للعمالة الماهرة.
تطوير العمالة الماهرة.
جذب المؤسسات البحثية العالمية .
نقل وتوطين التكنولوجيا(السيد وابراهيم2014،م)

العالقــة بيــن التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة
األعمــال كروافــد للتحــول الوطنــي الناجــح (إعــداد الباحثــة).

الدروس المستفادة من النموذج السنغافوري :
المجال

أبرز ما يستفاد

التعليم

ٱ االهتمام بتدريس العلوم والرياضيات.
ٱ االهتمام بالمواهب والجدارات .
ٱ التركيز على التعليم الثانوي.
ٱ استخدام استراتيجيات االستقصاء والتجربة
والمشاركة.
ٱ سد الفجوات التي تنشأ عن التغيرات المجتمعية.
ٱ منح الفرص التعليمية الكافية والمساواة والعدالة.
ٱ تعظيم االستثمار في إمكانات الشباب.
ٱ االنفتاح على الثقافات المختلفة.
ٱ االهتمام بالبحوث التربوية واإلجرائية.
ٱ بناء الممارسات وفقا لنتائج البحوث اإلجرائية.
ٱ االهتمام بالمناهج وتدريب المعلمين الجيد عليها.
ٱ تقليص فترة بقاء الطالب في المدرسة وتوجهيهم
لسوق العمل.
ٱ توسيع خيارات التعليم ما بعد الثانوي.
ٱ تنويع مسارات التعليم الثانوي.

ٱ اإلدارة الذاتية للمدارس( المدارس المستقلة).
ٱ إطالق مبادرات دورية مستمرة خاصة بالمدراس.
ٱ التناسب في عدد المدارس إلى عدد الطالب.
ٱ التنمية المهنية الجيدة للموارد البشرية في التعليم.
ٱ التركيز على ديناميكية التعليم.
ٱ التكافل في تحمل المسؤولية بين القيادات في كل المستويات.
ٱ تعاقب سلس وواضح للقيادات التعليمية.
ٱ تبني سياسات تعليمية تربطها باالقتصاد والتنمية.
ٱ التوزيع المتكافئ للقيادات والمعلمين المميزين على المدارس.
ٱ االهتمام بالخبرات وثقافة التحسين المتسمر.
ٱ التقارب والتكامل بين السلطة المركزية والسلطة التنفيذية.
ٱ تعزيز الوالء الوطني والقضاء على كفاءة اشكال العرقية والطبقية.
ٱ المقارنات المرجعية مع أفضل النظم التعليمية.
ٱ سرعة استيعاب التغيرات والتطورات التعليمية.
ٱ تطبيق أنظمة مساءلة وحوكمة عالية الشفافية ألداء الموارد البشرية.

الجامعات

ٱ القبول الجامعي وفقا لخطط االحتياج.
ٱ رفع القبول في المعاهد الفنية والمهنية.
ٱ االهتمام بالدراسات العليا.
ٱ إنشاء مراكز التوظيف في الجامعات.
ٱ االهتمام بالتخصصات العلمية.
ٱربط مراكز البحوث التربوية بالجامعات.
ٱخفض معدالت البطالة بين الجامعيين.
ٱتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
ٱاالهتمام بالطالب الدوليين.
ٱجذب الباحثين البارزين إلى الجامعات.
ٱإنشاء الشبكات البحثية بين الطالب المحليين
وطالب الجامعات األخرى.
ٱ استخدام التقنية العالية والتكنولوجيا في التعليم
الجامعي.
ٱنقل التقنية المتطورة إلى المؤسسات الصناعية
بواسطة البحوث.

ٱ تقوية المعاهد متعددة التقنيات.
ٱتحويل الجامعات إلى راعية وناقلة للمعرفة.
ٱإقامة معاهد بحوث وطنية عالية المستوى.
ٱربط معاهد البحوث بالجامعات والصناعة.
ٱاجتذاب الطلبة الموهوبين.
ٱمراجعة إجراءات التقويم الجامعي.
ٱاستحداث إستراتجيات تعلم جامعي إبداعية.
ٱتمويل برامج االبتعاث.
ٱاالهتمام بالجامعات التكنولوجية.
ٱإجراء البحوث الصناعية وتسويق التكنولوجيا.
ٱتنشيط العقليات االستثمارية بين الشباب ودعمها.
ٱربط القبول في الجامعات مع الخطط الوطنية .
ٱعدم اإلعالن عن أي سياسة جديدة دون خطة تنفيذية واضحة.
ٱالتوجه نحو التدريب المهني والتقني.
ٱإيجاد مراكز توظيف خاصة في الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
ٱمنح الجامعات االستقاللية.

البحث والعلمي
االبتكار

ٱ تأسيس بنى اقتصادية قوية.
ٱ إيجاد بنى بحثية تحتية عالية المستوى.
ٱ فتح قنوات التواصل البحثية مع الجامعات الخارجية.
االنفاق على البحث والتطوير .
ٱ تشجيع االبداع وتمويل المشاريع.
ٱ نشر ثقافة االبتكار بين الشباب.
ٱ زيادة االعتمادات المخصصة للبحث والتطوير.
ٱ تعزيز المشاركة الفاعلة لكافة األطراف ذات
المصلحة االبتكارية.
ٱ مشاركة الشركات األجنبية.
ٱ االهتمام بصناعة اإللكترونيات وتقنية المعلومات.
ٱ تحفيز الشركات األجنبية على توطين فروعها.

ٱالتنمية المهنية للموارد البشرية على التقنية العالية.
ٱ االهتمام بالمؤشرات االبتكارية.
ٱ حفز القطاع الخاص على المشاركة في البحث والتطوير.
ٱ االهتمام بالمجموعات البحثية.
ٱ االستثمار االبتكاري في المجاالت التي تمثل تحديات وطنية كبرى.
ٱ ترابط الهياكل البحثية لوكاالت ومراكز البحوث لضمان عملية التنسيق وتجنب
االزدواجية.
ٱ توليد االفكار لالستثمارات المستدامة.
ٱحماية الملكية الفكرية
ٱتوفير إمكانات عالية للبحث العلمي.
ٱ احتضان التكنولوجيا وتوطينها.
ٱتحويل سنغافورة إلى مركز بحثي عالمي.
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ريادة األعمال

ٱ االهتمام بالتعليم الريادي.
ٱ نشر ثقافة العمل الحر وريادة األعمال بين الشباب
والطالب.
ٱ تدريب الطالب على مهارات ريادة األعمال.
ٱ غرس االتجاهات اإليجابية تجاه ريادة األعمال.
ٱ دعم الشركات الناشئة.
ٱ تشجيع المبادرات الريادية.
ٱ تمويل ودعم المراكز البحثية.

يمكــن تلخيــص أبــرز الــدروس المســتفادة مــن أوجــه
مســاهمة مؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار
وريــادة األعمــال فــي ســنغافورة فــي التحــول الوطنــي وفقــً
للمجــال ونــوع الممارســة علــى النحــو التالــي:
الخالصة:
وفقــً لمــا تــم عرضــه فــي األجــزاء الســابقة فــإن أبــرز
مــا يمكــن اســتخالصه حــول أدوار مؤسســات التعليــم
والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال كروافــد
للتحــول الوطنــي مــا يلــي:
يعتمــد برنامــج التحــول الوطنــي بالمملكــة العربيــة
الســعودية( )2020علــى مؤسســات التعليــم والبحــث
العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال فــي عــدد مــن األهــداف
الهامــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة (.)2030
مســاهمة مؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار
وريــادة األعمــال فــي ســنغافورة فــي تحولهــا وتحقيقهــا
الرؤيــة الوطنيــة.
توجــد العديــد الــدروس مــن النمــوذج الســنغافوري فــي
مجــال التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال
يمكــن االســتفادة منهــا فــي برنامــج التحــول الوطنــي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.
الحاجــة إلــى مراجعــة أهــداف ومبــادرات مؤسســات
التعليــم والبحــث العلمــي واالبتــكار وريــادة األعمــال
وآليــات تطبيقهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتفعيــل
الجوانــب الهامــة منهــا وفقــً للنمــوذج الســنغافوري.
المراجع
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ٱ إنشاء الحدائق التكنولوجية.
ٱ دعم وإدارة الملكية الفكرية.
ٱ وضع إجراءات وضوابط دقيقة لتسجيل براءات االختراع.
ٱ تحسين البيئات البحثية وجذب الباحثين.
التعاون بين المراكز البحثية والجامعات.
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دور الجامعة فى نشر ثقافة “العمل التطوعي” وأثره في خلق فرص عمل
للطالب
إعداد  /د.منال محمد محمد بسيوني

أستاذ البالغة والنقد المساعد بجامعة األزهر الشريف وجامعة حفر الباطن
ســالَ ْت أَ ْو ِد َيـ ٌة ِب َق َد ِر َهــا
السـ َـماءِ َمـ ً
ـاء َف َ
قــال تعالــى» :أَنـز ََل ِمـ ْـن َّ
اح َت َمـ َ
الس ـ ْي ُل َز َبــدًا َرا ِبيــً َو ِم َّمــا ُيو ِق ـ ُدونَ َع َل ْي ـ ِه ِفــي ال َّنــا ِر
َف ْ
ـل َّ
َ
َّ
ـك َي ْض ـ ِر ُب الل ـ ُه ا ْل َحـ َّ
ـاع َز َب ـ ٌد ِم ْث ُل ـ ُه َك َذلِـ َ
ـق
ا ْب ِت َغـ َ
ـاء ِح ْل َيـ ٍـة أ ْو َم َتـ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ــاس
ــاء َوأ َّمــا َمــا َين َف ُ
َوا ْل َب ِ
ــب ُج َف ً
ــع ال َّن َ
اطــل فأ َّمــا ال َّز َبــ ُد ف َي ْذ َه ُ
(((
ض َك َذلِـ َ
ـك َي ْض ـ ِر ُب ال َّل ـ ُه األَ ْم َثــال«
َف َي ْم ُكـ ُ
ـث ِفــي األَ ْر ِ
الملخص:

هــذه الدراســة موســومة بعنــوان :دور الجامعــة فــي نشــر
ثقافــة «العمــل التطوعي»وأثــرة فــي خلــق فــرص عمــل
للطــاب.
هــدف الدراســة :هــو رصــد وتفعيــل دور الجامعــة ،فــي
نشــر ثقافــة «العمــل التطوعــي» .مــن خــال مجموعــة
أفــكار صالحــة للتطبيــق داخــل الحــرم الجامعــي ،تلــك
األفــكار مؤسســة علــى تنميــة موهبــة الطالــب ،أو قــل
تطويــع المواهــب لخدمــة المجتمــع ،بــأن يتبنــى كل فريــق
عمــل فكــرة ،تترعــرع فتصيــر مشــروعا ،هــو حلمهــم،
وموهبتهــم ظاهــرة فيــه.
مثال:الكتابة األدبية:
ٱ يتطوع أستاذ بتدريب الموهوبات فيها.
ٱ تتطوع الطالبات بالكتابة في منتدى الجامعة،
ٱ تتطوع دار نشر محلية بطباعة العمل الفني المتميز.
وإن نحــن أعملنــا الفكرباســتقامة وإخــاص ،ســينتج
العقــل منافــذ للمواهــب؛ فهــو محــل اســتنبات المشــاريع
العظيمــة.
 .1سورة الرعد17 :

طرق وأدوات البحث:
االستقراء واالستنتاج وجمع وتحليل االستبانات.
حــدود الدراســة :كليــة العلــوم واآلداب بالخفجي-قســم
اللغــة العربيــة أنموذجــً.
توصيات الدراسة:
ٱ عقــد ملتقيــات نصــف ســنوية بيــن الجامعــات لتبــادل
الخبــرات فــي هــذا المحــور.
ٱ تشــكيل فــرق عمــل مــن األســاتذة والطــاب لتفعيــل
العمــل التطوعــي حســب المواهــب التــي يمتلكهــا الطــاب.
ٱ تفعيــل العمــل التطوعــي بتطبيــق أفــكار عمليــة يقدمهــا
الطــاب  ،وتنفــذ بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع األهليــة.
المقدمة:
ٱ إن وجــود رؤيــة واضحــة يســاعد علــى دفــع المجتمــع
نحــو التقــدم واالزدهــار ،وأنجــح الــرؤي تلــك التــي تعتمــد
علــى مكامــن القــوة ،وال قــوة كالتــي فــي العلــم ،فــإن نحــن
وظفنــا العلــم توظيفــً مالئمــً ،امتلكنــا أولــى مقومــات
الثــروة الحقيقيــة أال وهــي الثــروة البشــرية الواعيــة ،المدربــة
علــى النجــاح بمــا هــو متــاح ،مــع اســتغالله –المتــاح -إلنتــاج
وتحقيــق األفضــل دائمــً.
ٱ ورؤيــة  ٢٠٣٠تقــول» :الســعودية العمق العربي اإلســامي،
قــوة اســتثمارية رائــدة ،ومحــور ربط القــارات الثالث«.
ٱ ورقــة العمــل هــذه تــدور فــي نطــاق المحــور الخامــس مــن
الرؤيــة وهــو :األدوار المنتظــرة مــن مؤسســات المجتمــع
لتجســيد رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠م.
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■ المحاور التي تخدمها الورقة من الرؤية:
محــور «داعــم « 2وســائل ترفيهــة هادفــة للمواطنيــن،
ســينطلق البرنامــج الوطنــي «داعــم» الــذي ســيعمل علــى
تحســين االنشــطة الرياضيــة والثقافيــة ويوفــر الدعــم
المالــي الــازم لهــا  ...ويقــدم انشــطة ثقافيــة متنوعــة وفــق
فعاليــات ترفيهيــة منهجيــة منظمــة ،وعمــل احترافــي.
ٱ محور مجتمع حيوي.
تزويــد األســرة بعوامــل النجــاح الالزمــة لتمكينها مــن رعاية
أبنائهــا ..سنســاعد اآلبــاء فــي بنــاء شــخصيات اآلطفــال،
ومواهبهــم حتــى يكونــوا عناصــر فعالــة فــي مجتمعاتهــم،
ونســاعد األســر علــى تبنــي ثقافــة التخطيــط بمــا يتناســب
مــع اإلمكانــات المتاحــة لهــا ،وبمــا يمكنهــا مــن توفيــر
احتياجــات
آبنائها والعناية بهم على أكمل وجه)..
إشكالية الدراسة:
 . 1مامفهوم التطوع؟

وكانت أهداف الدراسة:
-١تحديــد اتجاهــات افــراد المجتمــع نحــو مفهــوم العمــل
التطوعــي المجانــي مــن وجهــة نظراهــم.
-٢تحديــد مجــاالت العمــل التطوعــي المجانــي المرغــوب
مــن وجهــة نظــر افــراد المجتمــع.
 -٣تحديــد بعــض الصفــات الديموغرافيــه ألفــراد عينــة
الدراســة المرتبطــة باتجاهتهــم نحــو مفهــوم العمــل
التطوعــي ومجاالتــه.
وجاءت نتائج تلك الدراسة كما يلي:
-١أن أكثريــة أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن ذوى المؤهــات
التعليميــة الجامعيــة فمــا فــوق.
-٢أن اتجاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إيجابيــة
بشــكل ملمــوس نحــو مفهــوم العمــل التطوعــي.

 .2مالدور المتوقع من الجامعة نحو المجتمع؟

-٣كانــت كافــة المجــاالت التطوعيــة المحــددة فــي أداة
الدراســة مرغوبــة مــن قبــل عينــة الدراســة.

حدود البحث :كلية العلوم واآلداب جامعة حفر الباطن.

-٤أن الفروقــا واضحــة بيــن فئــات عينــة الدراســة فــي
االتجاهــات ومجــاالت العمــل التطوعــي.

الدراسات السابقة:

أهم توصيات الدراسة:

 .3كيف نطوع المواهب لخدمة المجتمع؟

فــي حقيقــة األمــر تنوعــت الدراســات الســابقة فــي
عناوينهــا ،وتشــابهت فــي نتائجهــا ،فأســتقرت عــن
توصيــات تحــاور حــول ماينبغــي أن يكــون ،وأن التطــوع مــن
الســمات الديــن الحنيــف وأنــه مهــم فــي جميــع المجــاالت
الحياتيــة ،وضــرورة توعيــة كافــة شــرائح المجتمــع
بمجــاالت األعمــال التطوعيــة ،االســتعانة بالمعلميــن فــي
إدارة األعمــال التطوعيــة .
 -1الرؤية :ص.9
 -2المرجع السابق نفسه :ص.27
 -2المرجع نفسه :ص.22
تذكــر مــن الدراســات السابقة:دراســة بعنــوان «دراســة
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اســتطالعية باتجاهــات بعــض افــراد المجتمــع نحــو
مفهــوم العمــل التطوعــي ومجاالتــه مــن وجهــة نظرهــم)1

 .١ضــرورة تعريــف وتوعيــة كافــة شــرائح المجتمــع
بمجــاالت األعمــال التطوعيــة المطلوبــة فــي المجتمــع.
 .٢إيجــاد بعــض الحوافــز المعنويــة والماديــة لتشــجيع علــى
األعمــال التطوعيــة.
 .٣االستعانة بالمعلميين في إدارة األعمال التطوعية.
ثانيــً :دراســة (2الشــباب والعمــل التطوعــي – دراســة
ميدانيــة علــى طــاب المرحلــة الجامعيــة فــي مدينــة الرياض)
وهــذة الدراســة تناقــش رغبــة الشــباب ومشــاركتهم فــي
العمــل التطوعــي ،وكانــت عينــة الشــباب مــن طــاب
الجامعــة فــي الريــاض وعددهــم  ١٦٣طالبــً.
ومن أهم نتائجها:

-١بالرغــم مــن وجــود وقــت فــراغ لــدى غالبيــة الشــباب إال
أن غالبيتهــم ليــس لهــم مشــاركة فــي العمــل التطوعــي.

ٱ دراســة( 4دور الجامعــات الســعودية فــي تفعيــل العمــل
التطوعــي) تصــور مقتــرح.

-٢وجــود معوقــات تحــد مــن مشــاركة الشــباب فــي العمل
التطوعــي منهــا معوقــات مجتمعيــة كقلــة الوعــي بأهميــة
العمــل التطوعــي.

ومن توجيهاتها:

-٣غيــاب التقديــر المجتمعــي إلســهامات العمــل التطوعــي
والعامليــن عليــه.
والدراســة قائمــة علــى مســح واحصــاء ووصــف حــال
ا لشــبا ب
-1موســى ،عبــد الحكيــم موســى مبــارك ،أبحــاث وأوراق
عمــل المؤتمرالعلمــي األول ،للخدمــات التطوعيةبالمملكــة
العربيــة الســعودية ،جامعــة أم القــرى ،مكــة المكرمــة،
1410هــــ ،ص.411
 .2البــاز ،راشــد ســعد :الشــباب والعمــل التطوعــي ،دراســة
ميدانيــة علــى طــاب المرحلــة الجامعيــة فــي مدينــة الرياض،
رســالة ماجســتير منشــور ،مجلــة البحــوث األمنيــة ،كليــة
الملــك فهــد األمنيــة بالريــاض1422 ،هـــ .

.١العمــل علــى كل مــا يعــزز مــن ممارســة طــاب الجامعــات
للعمــل التطوعي.
.٢االهتمــام بازالــة المعوقــات التــي تحــول دون ممارســة
طــاب الجامعــات الســعودية لألعمــال التطوعيــة.
.٣العمــل علــى إعــادة صياغــة المقــررات بمــا يعــزز مــن
دورهــا فــي إعــداد قيــادات طالبيــة تقــود العمــل التطوعــي.
.٤توفيــر فــرص التدريــب للفــرق التطوعيــة الطالبيــة فــي
مجــاالت الكــوارث واألزمــات.
 .٥تحســين الحوافــز للطــاب المتميزييــن فــي المشــاركة
الميدانيــة للعمــل التطوعــي.
 .٦وضع نظام واضح للمتطوعين من قبل إدارة الجامعة.
 .٧ضــرورة تنســيق أوقــات المشــاركة فــي األعمــال
التطوعيــة بمــا يحــد مــن تعــارض مواعيــد الدراســة مــع
مواعيــد مشــاريع األعمــال التطوعيــة.

ثالثــً :دراســة( 1مــدى إدراك طالبــات الدراســات العليــا
بجامعــة أم القــري لمجــاالت العمــل التطوعــى للمــرأة فــي
المجتمــع السعودي-دراســة ميدانيــة)-

 .٨إنشــاء جمعيــات للعمــل التطوعــي تحــت مظلــة
ا لجا معــة .

دراســة :اتجاهــات الشــباب الجامعــى الذكــور نحــو العمــل
التطوعــى -دراســة تطبيقيــة علــى جامعــة الملــك ســعود)

 .٩عمــل لقــاء ســنوي علــى مســتوى الجامعــات الســعودية
لبحــث تطويــر العمــل التطوعــي.

ٱ »3العمــل التطوعــي ودوره فــي تنميــة القيــم اإلجتماعيــة
لــدى الشــباب«.

 .١٠وضــع درجــات فــي كل مقــرر للمشــاركة فــي العمــل
التطوعــي.

وجاء ضمن توصياتها:

 .1المالكــي ،ســمر محمــد :مــدى إدراك طالبــات الدراســات
العليــا بجامعــة أم القــرى لمجــاالت العمــل التطوعــي للمــرأة
فــي المجتمــع الســعودي ،دراســة ميدانيــة ،جامعــة أك
القــرى ،مكــة المكرمة1430.هــــ .

ٱ علــى الجامعــات االهتمــام باألعمــال التطوعيــة ،وجعلهــا
ضمــن متطلبــات التخــرج والتشــجيع علــى األبحــاث العلميــة
التطبيقيــة وتفعيــل الكراســي العلميــة المرتبطــة بالعمــل
التطوعــي.
ٱ العمــل علــى إنشــاء مظلــة تضــم الفــرق التطوعيــة
فــى المملكــة العربيــة الســعودية ،وتقــوم بإعــداد برامــج
تدريبيــة للمتطوعيــن ،والحــث علــى المشــاركة فيهــا،
وجعلهــا مــن الشــروط اإللزاميــة للممارســة التطوعيــه.

 .2الســلطان ،فهــد بــن ســلطان :اتجاهــات الشــباب
الجامعــي ،الذكــور نحــو العمــل التطوعــي ،دراســة تطبيقيــة
علــى جامعــة الملــك ســعود ،رســالة ماجســتير ،الريــاض.
 .3زاهــد ،آالء أحمــد« :العمــل التطوعــي ودوره فــي تنميــة
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القيــم اإلجتماعيــة لــدى الشــباب» رســالة ماجســتير،
جامعــة طيبــة ،المدينــة المنورة1434،هـــ.
 .4الحازمــي ،عواطــف بنــت مــرزوق »:دور الجامعــات
الســعودية فــي تفعيــل العمــل التطوعــي» تصــور مقتــرح،
رســالة ماجســتير ،جامعــة أم القــرى1435 ،هــــ.
.١١إلــزام الطالــب الجامعــي بســاعات صيفيــة للعمــل فــي
مؤسســات العمــل التطوعــي كمتطلــب للتخــرج.
.١٢وضــع ســاعات العمــل التطوعــي كشــرط فــي مرحلــة
الدراســات العليــا.
.١٣القيــام بدراســات مســتقبليةوافية حــول ســبل تعزيــز
ممارســة طــاب الجامعــات الســعودية للعمــل التطوعــي.
.١٤علــى الحكومــات وضــع امتيــازات للمتطوعييــن دعمــً
لهــم ،مــن خــال أوســمة معينــة أو تســهيل إجــرادات
المفاضلــة فــي المجــال الوظيفــي.
ٱ وكمــا يبــدو لــي أن هــذا البحــث قــد أجمــل وأوجــز فــي
توصياتــه ،ولنبنــي عليهــا وتكــون هــي المنطــق النظــري
لتطبيــق تجــارب عمليــة مــن شــأنها إنتــاج حالــة توأمــة بيــن
الجامعــة والمجتمــع وكالهمــا مشــتق مــن مــادة(ج-م-ع)
وســأوضح هــذا فــي موضعــة إن شــاء اهلل.
مصطلحات ومفاهيم:

التطــوع لغــة :1مــن َ
الطــوع نقيــض الكــرة ...ورجــل طيــع أي
طائــع ،وأنــا طــوع يــدك أي منقــاد لــك .وناقــة طوعــة القيــاد
وطــوع القيــاد أي لينــة ال تنــازع قائدهــا  ...وطوعــت لــه نفســه
قتــل أخيــه ,قــال األخفش:معنــاه :رخصــت وســهلت ,وقــال
المبــرد :شــجعته وقــال مجاهــد :أعانتــه علــى ذالــك وأجابتــه
إليــه ,وتطــاوع لألمــر وتطــوع بــه :تكلــف اســتطاعته.
التطــوع اصطالحــا :2هــو اســم لمــا شــرع زيــادة علــى
الفــرض والواجــب.
العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي
الجامعة لغة :3هي الغل :ألنها تجمع اليدين إلى العنق.
وفــي الحديــث الشــريف أقرئنــي ســورة جامعة,فأقــرأه»:إذا
زلزلــت  ....أي أنهــا تجمــع أشــياء مــن الخيــر والشــر ..وأمــر
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جامــع :يجمــع النــاس والجامــع مــن أســماء اهلل الحســنى,
«وهــي مشــتقة مــن :جمــع, 4أي االجتمــاع حــول هــدف أال
وهــو التعليــم والمعرفــة وفيهــا يجتمــع النــاس للعلــم «5
فداللــة الكلمــة «جامعــة توحــي بأنــه المــكان الــذي يجتمــع
فيــه الطــاب وتســهل مراقبتــه ،فهــي داللــة مجــردة ،ال
توحــي بالهــدف العلمــي المســتبطن فــي كلمــة:
 UNIVERSITYالتي تعني الالمحدودية،
 .1اللسان :مادة طوع.
 .2الجرجانــي علــي بــن محمــد ،التعريفــات ،تحقيــق عبــد
المنعــم الحنفــي ،دار الرشــاد ،القاهــرة1412 ،هــــــ 1991 -م،
ص.69
 .3اللسان مادة :جمع.
.٤

https://ar.wikipedia.org/wiki/

 .5جريــدة الجزيــرة ،د .جاســر الحربــش ،تاريــخ-11-27 :
2013م.
 UNIVERSEومرادفها:
أي المــكان الــذي يهتــم بشــؤون الكــون بحياديــة علميــة
مطلقــة ،ال تعــرف ســوى حــدود االلتــزام بمصلحــة اإلنســان
الكائــن داخــل الكــون ،لمحاولــة فهمــة وتفكيــك أســراره
واالســتفادة منها,والمحافظــة علــى اإلنســان وكل مــا
يحيــط بــه».
عرفــت البشــرية الجامعــة فــي بــاد اإلغريــق وفــارس
والهنــد ومصــر ,لكــن أولــى جامعــات العالــم بالمفهــوم
الحديــث هــي جامعــة القروييــن بمدينــة فــاس بالمغــرب
فــي القــرن التاســع ,ثــم تليهــا جامعــة األزهــر التــي أسســها
الفاطميــون فــي القاهــرة ,ونالــت شــهرة واســعة.
المجتمع لغة:1مشتق من الفعل «أجتمع ضد تفرق»
المجتمــع اصطالحا:2هــو كل مجموعــة أفــراد تربطهــم
رابطــة مــا معروفــة لديهــم ,ولهــا أثــر دائــم أو مؤقــت فــي
حياتهــم وفــي عالقتهــم مــع بعــض فالمجتمــع إذن يطلق3
علــى جامعــة المســلمين ,وعلــى أفــراد األمــة ,والمدينــة
والقريــة ,والحــي ,واألســرة ,كمــا يطلــق علــى جماعــة مــن

النــاس يجتمعــون عرضــا فــي الطريــق لمشــاهدة حــادث ,أو
فــي ملعــب لحضــور مبــاراة أو فــي المســرح لرؤية مســرحية.

ومراحــل التنفيــذ ،والعقــود المبرمــة ،ومختصــرات لتجــارب
الطــاب بأقالمهــم.

واإلنســان مدنــي بطبعة,والحيــاة اإلجتماعيــة ضــرورة
لإلنســان ,فمقومــات حياتــه الرئيســة كاألكل والشــرب
قائمــة علــى اشــتراك اآلخريــن فيهــا.

 .2مجموعــة مــن المشــاريع الصغيــرة ،داخــل أســوار
الجامعــة ،أفصلهــا فــي موضعهــا.

 .1الفيروزبادي :مادة،جمع.
 .2وافــي ،علــي عبــد الواحــد ،علــم االجتمــاع ،نهضــة مصــر
للطباعــة والنشــر،ص.16
 .3المرجع السابق نفسه ،والصفحة نفسها.

 .3أركان مخصصــة لمنتجــات الجامعــة فــي كبــرى
المحــات ،يفصــل فــي موضعــه
 .4توظيف خريجي كل قسم فيما يتناسب وتخصصه.
 .5امتــاك الطــاب لمشــاريعهم الخاصــة ،بمــا اكتســبوه
مــن تدريــب ومهــارة أثنــاء

العرض:

الدراسة.

»دور الجامعــة فــي نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي ،وأثــره فــي
خلــق فــرص عمــل للطــاب«

التمويــل :فــي البدايــة تبرعــات مــن كبــرى المؤسســات
ورجــال األعمال.وفيمــا بعــد المشــاريع

المحــور األول نظــري :عــن مفاهيــم ومصطلحــات ،وأثــر
العمــل التطوعــي فــي الفــرد والمجتمــع.

ســتضيف دخــا ال بــأس بــه للجامعــة إن شــاء اهلل وال ســيما
فــي موســم الحــج ،والعمــرة.

المحــور الثانــي تطبيقــي :يســتهل بنــدوات ومحاضــرات
تلقــى فــي التجمعــات العماليــة  ،المستشــفيات المصانــع،
مصحوبــة باســتبانات تقيــس وعــي الجمهــور بالعمــل
التطوعــي ودرجــة تأثيــر النــدوة فيهــم.

آلية التنفيــــــــذ:

تستمر حتى نهاية الفصل الدراسي األول.
المحــور الثانــي تطبيقــي :والهــدف منــه :تحويــل الجامعــة
إلــى بيئــة منتجــة ،وذلــك فــي خطوتيــن:
الخطــوة األولــى :تبــدأ داخــل أســوار الجامعــة ،بتطويــع
الموهبــة لخدمــة المجتمــع.
الخطــوة الثانيــة :بتخصيــص مســاحات مــن األراضــي
القريبــة للجامعــات.
الفئــة المســتهدفة :طــاب الجامعــة والمجتمــع المدنــي فــي
حفــر الباطــن.

 .1يتــم تكويــن فريــق عمــل داخــل الجامعــة يتكــون مــن
أســاتذة وطــاب وطالبــات.
 .2يجــوب الفريــق خمــس تجمعــات علــى األقــل لنشــر
ثقافــة العمــل التطوعــي ،وقيــاس الوعــي
المجتمعي بالفكرة من خالل االستبانات.
 .3يتــم اإلعــان داخــل الكليــات يــوم 1438-2-1هــــ بمــا
يلــى:
أ .حملة لمد أسبوع بعنوان« :نتطوع لنرقى»
نتلقى مقترحكم لتطوير مجتمعكم...
 .4يبدأ دور قائد الفريق في عمل تعاقد مثال مع :
أ  -دار طباعة و نشر للتصحيح اللغوي.

الزمن المتوقع :عامان دراسيان.

ب -محــات لعــرض مســتخلصات عطريــة مــن نباتــات
البيئــة .مثــا.

 .1مجلــد مــن  100صفحــة تقريبــا ،يوثــق للمشروع.يشــتمل
علــى صــور المنتجــات،

ج -التفاهــم مــع أصحــاب المحــات للتصحيــح اللغــوي
لالفتــات المحــات.

المنتج النهائي:
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د -عقد دورات لتنمية مهارة اإللقاء.
هـــ  -عقــد دورات لتنميــة مهــارة كتابــة القصــة  ،المقــال،
الرســالة.
ز – عقد دورات لتحسين الخطوط.

ٱ عقــد ملتقيــات نصــف ســنوية بيــن الجامعــات لتبــادل
الخبــرات فــي هــذا المحــور.

ح -المراجعة اللغوية للترجمة.

ٱ تشــكيل فــرق عمــل مــن األســاتذة والطــاب لتفعيــل
العمــل التطوعــي حســب المواهــب التــي يمتلكهــا الطــاب.

ط – تربية النحل.

ٱ ضــورة البــدء بتطبيــق نمــاذج ألفــكار عمليــة يقدمهــا
الطــاب  ،وتنفــذ بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع األهليــة.

ك  -زراعــة الزهــور داخــل الحــرم الجامعــي وتنســيقها
والتوريــد للمحــات .
ل – تنســيق الحلويــات فــي أطبــاق وعرضهــا فــي منافــذ
ملحقــة بالجامعــة أو توريدهــا للمحــات.
م – التطريز وكافة األشغال اليدوية.

ن -إنشــاء مراكــز لتعليــم القيــادة للطالبــات الراغبــات
فيهــا.

ٱ منــح أراضــي للجامعــات ،تكــون بمثابــة امتــداد واقعــي
للجامعــة فــي المجتمعــات.
ٱ إلــزام الخريجيــن بقضــاء ســته أشــهر أعمــال تطوعيــة
لخدمــة المجتمــع ،قبــل االلتحــاق بــأي وظيفة  ،أو اســتكمال
الدراســات العليــا.
أهم المراجع

ص -إنشــاء مســرح جامعــي يقــدم الــدروس التأريخيــة
واألدبيــة فــي قالــب مســرحي مشــوق.

 .1البــاز ،راشــد ســعد :الشــباب والعمــل التطوعــي ،دراســة
ميدانيــة علــى طــاب المرحلــة الجامعيــة فــي مدينــة الرياض،
رســالة ماجســتير منشــور ،مجلــة البحــوث األمنيــة ،كليــة
الملــك فهــد األمنيــة بالريــاض1422 ،هـــ .

وقــت تنفيــذ هــذه األعمــال  :ســاعات النشــاط داخــل
الكليــة ،وســاعة بعــد المحاضــرات إن رغبــت ،أو

 .2الجرجانــي علــي بــن محمــد ،التعريفــات ،تحقيــق عبــد
المنعــم الحنفــي ،دار الرشــاد ،القاهــرة1412 ،هــــــ 1991 -م.

ومــا يســتجد مــن مقترحــات الطــاب واألقســام ،ومــا هــو
صالــح للتطبيــق منهــا.

في أيام اإلجازات .حسبما يترآى لكل فريق.
وهنــا تتجلــى المواهــب ،فــكل طالــب يختــار مشــروعه
حســب موهبتــة.
 – 5مــع بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي ،يتــم اختيــار خمــس
مشــاريع ممــا ســبق ،ومعيــار الترشــيح هــو إمكانيــة
التطبيــق اآلنــي.
 – 6تعمــم المشــاريع علــى الكليــات مــع تفصيــل لخطــة
التنفيــذ ،ويحــدد مســؤول عــن التطبيــق بالنســبة
للكليــة ،وباقــي األعضــاء يكونــون فرقــا مــن الطــاب
للتطبيــق حســب مواهبهــم.
 – 7مــع بدايــة كل فصــل دراســي تضــاف مشــاريع،
وتســتبعد آخــرى.
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التوصيات:

 .3جريــدة الجزيــرة ،د .جاســر الحربــش ،تاريــخ-11-27 :
2013م.
 .4الحازمــي ،عواطــف بنــت مــرزوق »:دور الجامعــات
الســعودية فــي تفعيــل العمــل التطوعــي» تصــور مقتــرح،
رســالة ماجســتير ،جامعــة أم القــرى1435 ،هــــ.
 .5زاهــد ،آالء أحمــد« :العمــل التطوعــي ودوره فــي تنميــة
القيــم اإلجتماعيــة لــدى الشــباب» رســالة ماجســتير،
جامعــة طيبــة ،المدينــة المنورة1434،هـــ.
 .6الســلطان ،فهــد بــن ســلطان :اتجاهــات الشــباب
الجامعــي ،الذكــور نحــو العمــل التطوعــي ،دراســة تطبيقيــة
علــى جامعــة الملــك ســعود ،رســالة ماجســتير ،الريــاض.
 .7الفيروزبــادي ،مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب ،القامــوس
المحيــط  ،المطبعــة األميريــة.

 .8المالكــي ،ســمر محمــد :مــدى إدراك طالبــات الدراســات
العليــا بجامعــة أم القــرى لمجــاالت العمــل التطوعــي للمــرأة
فــي المجتمــع الســعودي ،دراســة ميدانيــة ،جامعــة أك
القــرى ،مكــة المكرمة1430.هــــ .
 .9منظــور ،محمــد مكــرم علــي ،لســان العــرب ،دار صــادر
للطباعــة والنشــر.
https://ar.wikipedia.org/wiki/

 .2وافــي ،علــي عبــد الواحــد ،علــم االجتمــاع ،نهضــة مصــر
للطباعــة والنشــر،ص.16
ٱ اللسان :مادة طوع.
ٱ موســى ،عبــد الحكيــم موســى مبــارك ،أبحــاث وأوراق
عمــل المؤتمرالعلمــي األول ،للخدمــات التطوعيةبالمملكــة
العربيــة الســعودية ،جامعــة أم القــرى ،مكــة المكرمــة،
1410هــــ ،ص.411
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