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العدييد  م 2017ميايو   ناقش أعضيا  منتيدأ أسيبار  يالر شيهر     

املهمة، واليت متَّ طرُحها للحوار على مدار الشهر،  وضوعاتمن امل

 ومشلت القضايا اآلتية:  

 العمل. يف اإلنتاجية قيم تعزيز 

 حتقيي   ومتطلبيات  الشيباب  اهتماميات  بني الفجوة جتسري 

 ".ًامنوذًج تشات "سناب 2030 اململكة رؤية

  مييييع  سييييلمان بيييين حممييييد األمييييري قيييرا ة حتليلييييية ملقابليييية

 .2030حور رؤية اململكة  داود الشريان اإلعالمي

 حقيقية. لتنمية داعم.. األهلي العالي التعليم 

 التنمية.   وضرورات والعمران اإلنساني السلوك 
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 دينوف الغامد.  الرئيسة: الورقة: 

 األ ي   مع -استخدامها ُيسا  كما فهمها ُيسا  «اإلنتاجية»

 قيييييا  يييييتم وأن اخلليجييييي، االقتصيييياد  صوصييييية االعتبييييار يف

 العمييل جهييد ربيي  أساسييها يكييون منهجييية ملعييايري ًاوفقيي اإلنتاجييية

 املستدامة. التنمية بعملية املختلفة القطاعات يف املب ور

 العمل: يف اإلنتاجية قيم تعزيز

 عليى  احلفيا   أجيل  مين  املهيارات  تطوير أهمية عليه تف امل من

 حييد علييى واملتقدمية  النامييية البلييدان يف - والعمالية  اإلنتاجييية منيو 

 عليى  احلفا  ويف الفقر، مكافحة يف مهم املهارات وتطوير. سوا 

 التعليييييم ويعييييز . لالسييييتخدام والقابلييييية املنافسيييية، علييييى القييييدرة

 اإلنتاجيية،   ييادة  تشيمل  محييدة،  حلقية  املتواصل والتعلُّم والتدريب

 .والتنمية والنمو والد ل، اجليدة، والعمالة

   اإلنتاجية: فهم

 "اإلنتيييا  وعواميييل النيييوات  بيييني عالقييية عليييى اإلنتاجيييية تقيييوم .

 أقييل بارتفييا  مقييرتن النييات  يف ارتفييا  حييدوا عنييد وحتييدا

 بعواميل  ذاتيه  النيات   ينيت   عنيدما  أو اإلنتا ، عوامل يف ًاتناسب

. نقيدي  منظيور  مين  اإلنتاجيية  تنياور  ًاأيضي  وميكن" أقل إنتا 

 تكلفية  يف  ييادة  دون ما نات  لقا  املتقاضى الثمن ارتفع فإذا

 وذلي  ) اإلنتاجيية  يف  ييادة  ًاأيضي  ذلي   فيعتي   اإلنتا ، عوامل
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 الزراعية للسلع العاملية األسعار يف  يادة إىل -مثاًل -عائد

 (.  املعادن أو

  اإلنتيييا  عواميييل أسييا   عليييى إميييا ةاإلنتاجييي  قييييا  وُيمكيين 

 إنتاجيية  أسيا   عليى  أو ،(العواميل  إمجيالي  إنتاجيية ) جمتمعة

 إمييا وُتقييا  العمييار، إنتييا  ميين للوحييدة النييات  وهييي العمييار،

 ولبحي   العميل،  سياعات  بعيدد  أو العياملني،  األشخاص بعدد

 مفيد. حنو على البلدان خمتلف يف اإلنتاجية مستويات

 مسييتويات علييى ًاأيضيي اإلنتاجييية تحتسييينا ُتفهييم أن وميكيين 

 معيييدالت يف األفيييراد إنتاجيييية تتجليييى أن ميكييين إذ. خمتلفييية

 الرضيى  أو العمالية،  استقرار أو األجور، معدالت أو العمالة،

 أو املهييين خمتليييف يف لالسيييتخدام القابليييية أو الو يفييية، عييين

 قييا   ميكين  عاميل،  لكيل  النيات   عليى  وعالوة. القطاعات

 أجييل ميين مهييارات وأدا  السييوقية، صييةباحل املنشيي ت إنتاجييية

 .والتنمية العمالة ومنو اإلنتاجية حتسني

 إىل مسيييتوأ  أي عليييى اإلنتاجيييية ارتفيييا  ُيعيييزأ أن وميكييين 

 املييييار رأ  جتهيييييزات :-مييييثاًل-منهييييا متنوعيييية، عوامييييل

 جديييدة مهييارات تعلُّييم أو التنظيمييية، التغيييريات أو اجلديييدة،

 مسييتوأ علييى بعوامييل ةاإلنتاجييي وتتيير ر.  ارجييه أو العمييل يف

 واملهييييارات والتييييدريب، والتعليييييم، الصييييحة، مثييييل: الفييييرد،

 مثييل:  املنشييرة،  مسييتوأ  علييى وعوامييل  واخليي ة   األساسييية،

 والسيييالمة والتجهييييزات، املصيييانع، يف واالسيييتثمار اإلدارة،

 مثيييل: اليييوط ، املسيييتوأ عليييى وعواميييل املهنييييتني  والصيييحة

 وطنيييييييية،ال واملنافسييييييية الكليييييييي، االقتصييييييياد سياسيييييييات
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 علييى احلفييا  وسياسييات االقتصييادي، النمييو واسييرتاتيجيات

 األساسيية  البنيية  يف العيام  واالسيتثمار  مسيتدامة،  أعميار  بيئة

 .والتعليم

   والتنمية: والعمالة اإلنتاجية

 يف الفقير  من وُيحد الد ل، يزيد أن ميكن اإلنتاجية منو إن

 ويزيييد اإلنتييا ، تكيياليف اإلنتاجييية منييو وخيفيي . محيييدة حلقيية

 ألصيييحاب  د يييل إىل بعضيييها يتحيييو ر الييييت االسيييتثمار، عائيييدات

 أن وميكين . أعليى  أجور إىل اآل ر وبعضها واملستثمرين، املشاريع

 من النا  ويتخلص والعمالة، االستهالك وينمو األسعار، تنخف 

 االسيييتثماري اجلانيييب ًاأيضييي احلمييييدة احللقييية يف ويسييياهم. الفقييير

 مكاسييييب بعيييي  اسييييتثمار الشييييركة تعيييييد عنييييدما لالقتصيييياد

 املصييييانع وحتسييييني والعمليييييات، املنتجييييات جتديييييد يف اإلنتاجييييية

 إىل يفضييي ِمم  ييا جديييدة  أسييوا  يف التو س ييع وتييدابري والتجهيييزات

 .  واإلنتاجية النات  منو   يادة

 لنميو  اليرئي   احمليدد  اإلنتاجيية  تشكل الطويل، املدأ وعلى

 يف قيقيييييياحل اليييييد ل اإلنتاجيييييية مكاسيييييب تزييييييد إذ اليييييد ل 

. األجييييور  يييييادة  ييييالر ميييين تو يعييييه ميكيييين اليييي ي االقتصيييياد،

 واملهيارات  األجيور  اخنفيا   عليى  القائمة اإلمنائية واالسرتاتيجيات

 مييع ومتعارضيية الطويييل، املييدأ علييى مسييتدامة سييري اسييرتاتيجيات

 .الفقر من احلد 

" توجيييييه" علييييى يسيييياعد واملهييييارات التعليييييم يف فاالسييييتثمار

 منو ذات وقطاعات أعلى، مضافة قيمة ذات ةأنشط حنو االقتصاد

 . ديناميكي
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 العميييل تنظييييم ُيعييياد واإلنتيييا  االسيييتهالك أمنيييا  تيييتغري وإذ

 التنظييم  إعادة أن سري. اجلديدة والتكنولوجيات للطلبات استجابة

 واملنشيي ت العمييار ويتيير ر. بسييهولة جتييري وقلمييا ،ًاتلقائييي حتييدا ال

 يف حيني  مهاراتها، يف ًانقص نش تامل بع  جتد فقد. ًاخمتلف ًاتر ُّر

 اسيتيعاب  يف شيومبيرت  بير   وقيد . فيهيا  ًافائض أ رأ منش ت تواجه

 السييو  اقتصييادات يف التجديييد عملييية وصييف إذ التنيياق ، هيي ا

 واملنشيي ت العمييار يسييتفيد أن املهييم وميين ،"بن ييا  هييدم" عملييية برنهييا

 مين  نشي ت امل متكِّين  قيد  اإلنتاجيية  فزييادة . اإلنتاجيية   يادة من ًامع

 والتنوييييع االبتكيييار عملييييات ونقيييل جدييييدة، اسيييتثمارات إجنيييا 

. مسيتقبالً  النميو  لتحقيي   الضرورية اجلديدة األسوا  إىل والتوسيع

 وحتسييني العمييار، د ييور ارتفييا  إىل اإلنتاجييية  يييادة تييؤدي وقييد

 ميا  وهو العمل  ساعات وختفي  اإلعانات، و يادة العمل،  روف

 .   له محاسهم ومن عملهم، عن لعمارا رضا من بدوره يزيد قد

  التنمية: إلنعاش والعمالة اإلنتاجية

 آن يف واإلنتاجييية العماليية منييو حتقييي  إىل السييعي ميين بييد ال

 يف تكمين  ال الناميية  البليدان  مين  العدييد  يف املشكلة أن مبا ،ًامع

 مبيا  منتجية  سيري  عميل  فيرص  انتشيار  يف وإمنا العمل، فرص انعدام

 .الئ  د ل لتوليد يكفي

 امليينظم االقتصيياد يف بييرجر العماليية منييو يفييو  أن جيييب ،أواًل 

 انتقيار  لضيمان  برمتيه   االقتصياد  يف العاملية  القيوة  منيو  معدر

 والئقيية منّظميية عماليية إىل امليينظم سييري االقتصيياد ميين العم ييار

 النميو،  عاليية  دينامية قطاعات ذل  ويتطلب. إنتاجية وأكثر

 املهييارات وتطيوير  ملنشيي ت،ا تنميية   ييالر مين " األميير تتيدارك "
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 التكنولوجييييييات السيييييتخدام الال مييييية واألساسيييييية التقنيييييية

 .  جديدة أسوا  إىل والوصور اجلديدة،

 سيييري االقتصييياد يف العم يييار إنتاجيييية ترتفيييع أن جييييب ،ًا انيييي 

 حنييييو علييييى والفقيييير اجلزئييييية البطاليييية ترتاجييييع أي امليييينظم،

 .  تدرجيي

   والتنمية: والعمالة اإلنتاجية رب 

 ييتعني . والنوعيية  املال مية  حيي   من املهارات على الطلب لبيةت

 :املهارات سياسات على

 وتييوفري املتواصييل، الييتعلُّم وتشييجيع مالئميية، مهييارات تطييوير .1

 العمييار مين  كافيية  ونسيبة  الكفيا ات،  مين  عاليية  مسيتويات 

. عليها والطلب املهارات عر  بني التكافؤ لتحقي  املاهرين

 إىل الوصييور فييرص تكييافؤ ميين بييد ال ذليي ، علييى وعييالوة

 علييى اجملتمييع شييرائح مجيييع لطلبييات تلبييية والعمييل  التعليييم

 املهيارات  عليى  الطليب  تلبيية  إىل الراميية  والسياسات. التدريب

 الالئيي ، والعمييل لالسييتخدام والقابلييية اإلنتاجييية يف تسيياهم

 :  التالية لألسباب

 فع يار،  حنيو  عليى  التكنولوجيية  املنشي ت  تستخدم أن ميكن 

   بالكامل. اإلنتاجية إمكانات تستغل وأن

 انتقيامم  تسيهل  لالسيتخدام،  قابلية  مهارات الشباب يكتسب 

 العمل. سو  يف السل  واندماجهم العمل، إىل املدرسة من

  املهي   مسيارهم  ويطيورون  ويعز ونهيا،  كفيا ات  العمار يب 

 متواصل. تعلُّم عملية إطار يف



26 

–2017  2015  
13 

 التيييدريب سياسيييات ختفييي . التكييييف تكييياليف ختفييييف .2

 العميار  فئيات  كيل  عليى  الواقعية  وهيي التكياليف   وبراجمه،

. السييوقية أو التكنولوجيية  بيالتغريات  ًاسيلب  املتير رة  واملنشي ت 

 التكييف،  عليى  املنشي ت  اخلارجيية  التغريات ه ه حتمل وقد

 معرضيييون والعميييار. اإلسيييال  حتيييى أو احلجيييم، تقلييييص أو

 .تتقادم قد مهاراتهم أن كما و ائفهم، لفقدان

 االقتصيياد مسييتوأ علييى. ديناميكييية إمنائييية عملييية مواصييلة  .3

 املهيييارات، تطيييوير سياسيييات تيييب  أن مييين بيييد ال واجملتميييع،

 تنميييية  عمليييية  يف تسييياهم  الييييت  املعرفيييية  والييينظم  القيييدرات 

 هيدفا  وينطل . عليها وحتافظ مستدامة واجتماعية اقتصادية

 التكاليف. وختفيف املهارات تكافؤ

 اخلارجييية، للتحييديات االسييتجابة علييى الوطنييية القييدرة بنييا 

 الوطنيية،  التنميية  اسرتاتيجيات يف املهارات تطوير سياسات ودم 

 :التالية الثالا العمليات وتطوير

  االقتصييييادية األنشييييطة وتنويييييع بالتكنولوجيييييات، االرتقييييا 

 التحسيني  يقيرتن  عنيدما . تقليديية  سيري  قطاعيات  حنيو  باالجتاه

( التنوييع ) تقليديية  سيري  عيات قطا يف باالسيتثمار  التكنولوجي

   .العمالة يف ًامنو  اإلنتاجية منو يصحب

  انتشيييار يشيييكل. اجملتميييع وقيييدرات األفيييراد كفيييا ات بنيييا 

 االجتماعيية  القيدرات  أسيا   املهنية والكفا ات العام التعليم

 واسيتيعابها،  اجلدييدة  التكنولوجييات  ونقل االبتكار، على

 باالجتيياه اإلنتييا  كييلهي وتنويييع والتجديييد، اإلبييدا  وتعزيييز

 ميين املزيييد واجتيي اب أعلييى، مضييافة قيميية ذات أنشييطة حنييو
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 كثيفية،  معرفية  عليى  القائمية  واألجنبيية  احمللية االستثمارات

 .  العاملية الفرص من واالستفادة

 ًاحاضير  املهارات متطلبات عن معلومات ونشر وحتدي  مجع 

 ملهاراتبا فوري تزويد إىل املعلومات ه ه وترمجة ،ومستقباًل

 .املشاريع بإقامة واملتعلقة املهنية، والكفا ات

 ونييوات  اإلنتاجييية )حتسييني: وجتمعاتهييا املنشيي ت قيييم سالسييل

 .املهارات( تطوير  الر من العمالة

 عليييى القيييائم اإلنتيييا  لتنظييييم اجلدييييدة األشيييكار تنطيييوي

 تطييوير إىل بالنسييبة مهميية تبعييات علييى الشييركات بييني حتالفييات

 ابتكاريية  حمياوالت  متثيل  وهيي . العميل  مكان يف موالتعلُّ املهارات

 اسيتحداا  أجيل  مين  واملعيارف   واملهيارات  التكنولوجييا  بني للج ْمع

. عدييييدة ترتيبيييات إىل تيييؤدي أعليييى، مضيييافة قيمييية ذات منتجيييات

 املؤديية  والعملييات  املنتجات البتكار مهمة اجلديدة والتكنولوجيا

 اجلدييدة  لتكنولوجييا ا إدما  وميكن. املضافة القيمة حتسني إىل

 إىل جدييدة  عناصير  إلضيافة  اسيتخدامها  أو اجلديدة، املنتجات يف

 .  موجودة منتجات

 يف التخصيص  على القائمة اإلنتا ، لتنظيم اجلديدة والنماذ 

 الرتابي   أوجه و يادة الشركات، دا ل مضافة قيمة ذات عمليات

 رةعبيا  تكيون  أن ميكين  إذ. أشيكار  عيدة  تتخ  مناذ  بينها فيما

 مييا وعييادة. متكامليية قيييم سالسييل دا ييل منس ييقة إنتييا  نظييم عيين

 الشيركات  وتيرية  حتيدد  كيبرية  شيركات  النموذ  ه ا يف يكون

. موح ييد إنتييا  نظييام يف املنييتجني مجيييع إدمييا  إىل وتييؤدي األ ييرأ،

 إقليمييية أو حملييية جّتمعييات عيين عبييارة تكييون أن ميكيين كمييا
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 مشيياريع إجنييا  لييىع تتعيياون أو بانتظييام، ًامعيي تعمييل للشييركات،

 متكاملية  جمموعيات  الشيركات  هي ه  تتقاسيم  أن وميكن. مؤقتة

 حملييييية مييييوارد تتقاسييييم أن أو التجمييييع، دا ييييل الكفييييا ات ميييين

 العميل  أسيوا   أو البحي ،  ومؤسسيات  اجلامعات مثل: متخصصة،

 كييييان ًاأي يييي -اجلديييييدة اإلنتييييا  منيييياذ  وتنطييييوي. املتخصصيييية

 تطييوير طيير  إىل بالنسييبة املهميية التبعييات بعيي  علييى -شييكلها

 .  العمل مكان يف املهارات

   الصغرية: املنش ت يف واإلنتاجية املهارات حتسني

   كلمييا التييدهور إىل العميل  و ييروف واليد ور  اإلنتاجييية تنيز 

 عييامالن املهييارات وتطييوير وتييدريب املنشييرة، حجييم اخنفيي 

 األسلبييية إىل بالنسييبة االسييتخدام  ييروف حتسييني يف مهمييان

 امليينظم،  سييري  االقتصيياد منشيي ت  ويف. ارالعميي ميين  السيياحقة

 يف مهمييتني اسييرتاتيجيتني اإلنتاجييية و يييادة التييدريب يشييّكل

 .املنظم االقتصاد إىل االنتقار

 تطيييوير  حيييي  مييين   اصييية احتياجيييات  الصيييغرية للمنشييي ت 

 إىل الصييغرية املنشيي ت أصييحاب حيتييا  مييا وسالبييا. املهييارات

 حيتياجون  كميا . املشياريع  إقامية  مهيارات  مين  عيدد  يف تدريب

 السييو  يف صييغري جتزئيية فتيياجر. املهييارات متعييددي عمييار إىل

 التسييوي  يف خمييتص اسييتخدام يسييعه ال -مييثاًل -احمللييي

 ميين عديييدة جوانييب يف مييدربني عمييار إىل حيتييا  قييد لكنييه

 وتعيوي   السيجالت،  ومس  اماتف، على الرد مثل: العمل،

 دقيقيية معرفيية ولييديهم املنتجييات، وعيير  املبيعييي، املخييزون

 الصيييغرية املنشييي ت أصيييحاب حيتييا   لييي ل  احمليييل  مبنتجييات 
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 وتكييون ،ًافييور اسييتخداُمها ميكيين مهييارات إىل ومييديروها

 .  اخلاص عملياتهم لنطا  مالئمة

 املشياريع  أصيحاب  تيدريب  يف عقبيات  الصغرية املنش ت تواجه 

 يتصيييل فيميييا ضيييعيفة العميييل سيييو  يف فمكانتهيييا. والعميييار

 التييدريب إىل احلاجيية يزيييد ممَّييا ميياهرين  عمييار باسييتخدام

 املنشي ت  مين  قيدرة  أقل الصغرية فاملنش ت ذل  ومع. الدا لي

 .رمسي تدريب اعتماد على الكبرية

 ًاتيدريب  املنشيرة  دا ل الرمسي سري التدريب يكون أن ميكن 

 عمليهم  حيتاجيه  مليا  العميار  تعليم  يضيمن  إذ التكياليف،  فعار

 لعمييارل يتيييح أن ميكيين كمييا دقيقيية، مهييارات ميين احملييدد

 اكتسياب  إمكانيية  الرمسيي  التيدريب  فيرص  من املستبعدين

 .جديدة مهارات

 للمشاريع مالئمة وسياسية واجتماعية تنظيمية بيئة إتاحة. 

 صعوبة الصغرية املنش ت تواجه. املالية اخلدمات إىل الوصور 

 الرمسيييية  املؤسسيييات مييين متوييييل عليييى احلصيييور يف  اصييية

 تكياليف  وارتفيا    فية، اجملا تفيادي  إىل املصارف ميل بسبب

. املناسييبة الضييمانات ونقييص اإلجييرا ات، وتعقيييد العمليييات،

 امليار  ورأ  االسيتثمار   ييادة  أميام  العامية  العوائي   ه ه وتؤدي

 أمييور ويف التييدريب، يف االسييتثمار ميين احلييد إىل التشييغيلي،

 إىل تفضييييي أو اإلنتاجييييية، ُتحسِّيييين أن شييييرنها ميييين أ ييييرأ

 األسييوا  يف التطييورات أو دةاجلدييي التكنولوجيييات اسيتيعاب 

 شيييديدة املهميية  العوائيي   هييي ه تكييون  أن وميكيين . اجلديييدة 

 فاملنشييي ت. املشييياريع صييياحبات إىل بالنسيييبة  اصييية بصيييفة
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 أو أصيييحابها تلقيييى إذا للمقرضييني  ًااجتييي اب أكثييير الصييغرية 

 إلقاميييية األساسييييية املهييييارات شييييتى علييييى ًاتييييدريب مييييديروها

 .املشاريع

 الصييغرأ، للمنشيي ت املقدميية األعمييار  ييدمات سييو  تطييوير 

 مشيياريعهن إقاميية يف النسييا  تواجههييا اليييت العقبييات وتقييييم

 ووضييع واخلييدمات، التييدريب ميين االسييتفادة ويف وتنميتهييا،

 املشاريع. صاحبات بشرن حملية معرفية قاعدة

 واجلمعيييات املنظمييات يف والتمثيييل الييرأي عيين التعييبري دعييم 

 احمللية.

 

 توصيات:

 .والنوعية املال مة حي  من املهارات ىعل للطلب االستجابة .1

 ميينح علييى واملنشيي ت التييدريب ومعاهييد املييدار  قييدرة  يييادة 

 ميين املييتغرية االحتياجييات تلبييية وعلييى اجلييودة، عالييية مهييارات

 .  السرعة وجه على املهارات

 أوسيييع نطيييا  عليييى النوعيييية جييييد األساسيييي التعلييييم إتاحييية 

 املهي   التيدريب  ئزركيا  مين  وركييزة  ،ًاأساسي  ًاحّق باعتباره

 .  لالستخدام والقابلية املتواصل والتعلُّم

 املهييارات مليينح الرمسييية سييري الصييناعية التلميي ة نظييم تطييوير 

 القيميية ذات األنشييطة أسيي  ميين ًاأساسيي باعتبارهييا واملعييارف

 .  ًاتطور األكثر والتكنولوجيات األعلى، املضافة
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 والفعييار الفعلييي الييرب  أجييل ميين باملهييارات االعييرتاف تسييهيل 

 بصييرف) املنشيي ت يف املطلوبيية واملهييارات العمييار مهييارات بييني

 (.  املهارات اكتساب مكان عن النظر

 احلصيور  يف والرجيار  للنسيا   بالنسيبة  الفرص تكافؤ تعزيز 

 واليتعلُّم  املهي   والتدريب التعليم من وجيد مناسب هو ما على

 .  والالئ  املنت  العمل وعلى العمل، مكان يف

 يف والرجيار  للنسيا   واالسيتخدام  التيدريب   يدمات  فاستهدا 

 حتقييييي  علييييى ملسيييياعدتهم العيييياطلني السييييكان جمموعيييية

 أجييل وميين منييت  عمييل علييى احلصييور أجييل ميين إمكانييياتهم

 .  واالجتماعية االقتصادية التنمية يف املساهمة

 ون ْشييير ج ْميييع عليييى العميييل سيييو  مؤسسيييات قيييدرة حتسيييني 

 مييين االحتياجيييات بشيييرن العهيييد وحديثييية مو وقييية معلوميييات

 أصييحاب لقيييام كرسييا  احلالييية العمييل أسييوا  يف املهييارات

 اإلرشييييياد ولتقيييييديم اسيييييتنارة، أكثييييير خبييييييارات املصييييياح

 .  الو يفي

 مسييتوأ علييى التييدريب جمييار يف االجتميياعي احلييوار تشييجيع 

 حتسيني  بغير   واليوط    القطاعي املستويني وعلى املنشرة،

 .  السو  اجاتالحتي املهارات على التدريب مال مة

   التكيف. تكاليف ختفيف .2

  ميييين املتضيييررة  واملنشييي ت  املتضيييررين  العميييار  قيييدرة  تعزييييز 

 عليييييى املنيييييا  أو السيييييو ، أو التكنولوجييييييا، يف اليييييتغريات

 .  اجلديدة الظروف مع التكيف
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 البطالية  أو للبطالة، والرجار النسا  تعرُّ  احتمار من احلد 

 ملهييييارات،ا حتييييدي  طرييييي  عيييين األمييييد، طويليييية اجلزئييييية

 السييما  استباقي، بشكل جديدة مهارات العمار واكتساب

 .  املهارات تطوير على وانعكاساتها التغريات توقُّع  الر من

 اجلدييدة  واملهن املهارات على التكلفة ميسور التدريب إتاحة 

 املتواصيل   لليتعلُّم  املتاحة الفرص من كجز  أوسع نطا  على

 وعليييى  لالسيييتخدام،  العميييار  قابليييية  عليييى  احلفيييا   بهيييدف 

 .  املنش ت استدامة

 العمالية،  يف العميل  عين  العياطلني  العميار  إدما  إعادة تشجيع 

 و ييدمات اليو يفي  واإلرشيياد التيدريب  بيني  اجلمييع  يالر  مين 

 .  االستخدام

 احلمايية  تيدابري  تعزيز طري  عن الو ائف بني االنتقار تيسري 

 .    النشطة العمل سو  سياسات مع بالتنسي  االجتماعية

 لالنتقيار  فعالية  إدارة عليى  العميل  وأصحاب الدولة قدرة  يادة 

 أكثر وقطاعات أنشطة إىل الرتدي يف اآل  ة القطاعات من

 .  تنافسية

 عمليييات أجييل ميين التييدريب  يف االجتميياعي احلييوار تشييجيع 

 .  فعَّالة تكيف

   حيوية. تطوير عملية استدامة .3

 ًامكونييييي باعتبارهيييييا املهيييييارات تطيييييوير سياسيييييات تعزييييييز 

 التنميييية و طييي  اسيييرتاتيجيات مكونيييات مييين ًااسيييرتاتيجي 

 .  الوطنية
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 املهيي ، والتييدريب األساسييي، التعليييم واتسييا  تنسييي  دعييم 

 والتطييييوير، البحيييي  سياسييييات مييييع االسييييتخدام و ييييدمات

 .  الكلي واالقتصاد والتكنولوجيا، والتجارة، والصناعة،

 كنولوجييياتللت االسييتعداد علييى االجتماعييية القييدرات تعزيييز 

 .  والعاملية احمللية األسوا  يف الناشئة والفرص اجلديدة،

 املتواصل للتعلُّم مستمرة عملية تسهيل  . 

 اسييتحداا  علييى العمييل سييو  معلومييات نظييم قييدرة حتسييني 

 املسيييتقبلية االحتياجيييات بشيييرن املعلوميييات ونشييير وحتيييدي 

 اخلاصييية التطلعيييية السياسيييات إلرشييياد باملهيييارات  املتعلقييية

 .  املهارات يربتطو

 االقتصياد  يف النوعيية  جيد تدريب على احلصور نطا  توسيع 

 املكتسيبة  باملهيارات  لالعيرتاف  نظم واستحداا املنظم، سري

 العميييار  مسييياعدة بغييير  الرمسيييي   التيييدريب إطيييار  يييار 

 .  املنظم االقتصاد إىل االنتقار على العمل وأصحاب

  ليو ارات، ا  الميا  مين  تقيوم  مؤسسيية  ترتيبيات  وحفظ إنشا 

 التيدريب  ومؤسسات العمار، وممثلو العمل، أصحاب وممثلو

 بسيبب  السييما  املهيارات،  من املتغرية باالحتياجات باالعرتاف

 وباالسييتجابة واملنييا ، والتجييارة التكنولوجيييات يف الييتغريات

 .  ما

 واملهيارات  املعيارف  اسيتيعاب  على احمللية املنش ت قدرة تعزيز 

 .  اجلديدة
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 املهين  خيص فيما املهارات على التدريب يف تثماراالس تشجيع 

 .  اجلديدة والو ائف

 بنيا   أجيل  مين  التيدريب   جميار  يف االجتمياعي  احلوار تشجيع 

 اآلرا ، يف االجتمييييياعي التوافييييي  و لييييي  املؤسسيييييية، الثقيييية 

 .  املصاح أصحاب بني والتعاون السياسات، تنسي  وتسهيل
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 :مجال مالئكة:. أ التعقيب األول 

 امليواطن  إنتاجيية  وهيو  أال يهمنيا،  عما حديثنا نركِّز أن ليناع

 اليييدوائر يف سيييوا  اإلنتاجيييية تيييدني أسيييباب وعييين عامييية، بصيييفة

 املدنييييية اخلدميييية و ييييير لسييييان علييييى جييييا  كمييييا -احلكومييييية

 إنتاجييية تييدني ُيالحييظ حييي  اخليياص  القطييا  يف أم  -السيياب 

 نعتقيد  ميا  عليى  اييدن  نضع أن بد ال أننا أعتقد. والوافد عن املواطن

 بعيد  املشيكلة  معاجلية  نسيتطيع حتيى   اإلنتاجيية   تدني" أسباب" أنه

 :فيما يرتي األسباب أوجزو مسبباتها، معرفة

 ضييييروراتهو العمييييل املتعلقييية بقيميييية  اجملتمييييع  قافيييية تشيييوُّه  -1

يف  الينف   سيعر  الرتفا  الثروة  نتيجة لتدف  نتيجة متطلباتهو

 .السبعينيات منتصف

 منتصييف االقتصييادية الطفييرة  ييالر افييدةالو العماليية تييدف  -2

 .متدنية برواتب وأسلبها السبعينيات،

 .املواطن رواتب على املتدنية الرواتب ه ه تر ري -3

 هيييوو املعيييروف، طابعهيييا عليييى التعليميييية املنييياه  اسيييتمرار -4

 يبيدأ،  أن قبيل حتيى   للطاليب  إبدا  أي إنها  بالتاليو التلقني،

 . ل ل نتيجة اإلنتاجية تتدني بالتاليو

 الي ي  النظري اجلامعي التعليم يف التوسع يف فادحة أ طا  -5

 (.  التعليم خمرجات) العمل سو  يف منه فائدة ال

 اجلييييامعيني، الطييييالب أعييييداد يف التوسييييع علييييى اإلصييييرار -6

 دور يف يالحييظ.  الطالييب عميير ميين سيينوات مخيي  إضيياعةو

 يييتم ، إذًاجييد  عالييية اإلنتاجييية حييي  أملانيييا، مثييل متقدميية،
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 ملييدة متخصصيية معاهييد علييى الثييانوي التعليييم بعييد الرتكيييز

 جميييياالت يف متخصصييية أو  سيييوا  مهنيييية    ال ييية، أو  سييينتني 

 حتتييا  ال حييي  إخل، مسييتودعات... إدارة/التييرمني/احملاسييبة

 مخي   مليدة  تعليم يف مواطنيها أعمارو مواردها إلهدار الدور

 لنوعيييات اجلييامعي التعليييم يكييونأن  ُيفضييل حييي  سيينوات 

 .حمددة هدافألو حمددة،

 مت  النياجح  املهي   التيدريب أن  يالحيظ . وامله  التعليم فشل -7

 املهيي  للتييدريب العاميية للمؤسسيية التييابع التعليييم نظييام  ييار 

 (.مثار امللكية اميئة/  ساب )

 للحليييور  جلرنيييا البطالييية مشيييكلة  معاجلييية أردنيييا عنيييدما -8

 إىل أدت امليييواطن، بيييل  تو ييييف إىل تيييؤد مل الييييت الصيييارمة

 بنظيييام للوفييا   فقيي   مييواطنني  تو يييف و الوهمييية،  السييعودة 

 اخلييييييياص للقطيييييييا  حيييييييوافز  لييييييي  ييييييييتم ملو نطاقيييييييات،

 امليواطن  إنتاجيية  تيتغري  مل بالتيالي و املواطن، تدريب/لتو يف

 .اخلاص القطا  يف

 بييييد فييييال أعيييياله امليييي كورة للمشيييياكل حلييييور إىل وللوصييييور

 كيييييل حليييييل إبداعييييييةو حتفيزييييييةو شييييياملة  طييييي  وضيييييع مييييين

 احلليييور تكيييونأن  لضيييمان أعييياله  ُذكييير امييي" ضيييمن" مشيييكلة

 .شاملةو متناسقة

 إلنتاجيييية بالنسيييبة اجملتميييع يف ًا الفييي هنييياكأن  أعليييم: مالحظييية

 .إخل أسبابها...و املواطن،
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 محيد املزروع. د الثاني: التعقيب: 

 وحتليلييية وصييفية حميياور  الغامييدي نييوف د ورقيية مشلييت لقييد

 إجيرا ات  مين  بهيا  تب يير  وميا  اإلنتاجيية،  تعزييز  وسائل عن متنوعة

 أوال أبيييدأ ولعليييي .اإلنتاجيييية القطاعيييات تنيييوُّ  عليييى بنيييا  وأنظمييية

 .املختصني عند العام ومفهومها اإلنتاجية مصطلح بتعريف

 مين  حميددة  قيمية  من نسبة أعلي حتقي  هي:  اإلنتاجية تعريف

 عناصيير قييدرة يوضييح ًامؤشيير  اإلنتاجييية تعتيي  وبيي ل  املييد الت،

 ًاقياسيي املخرجييات، ميين معييني مسييتوأ إجنييا  علييى ةاملتباينيي اإلنتييا 

 .استثمارها مت اليت املد الت على

 سيلعة ) الوحدات إمجالي به فُيقصد لإلنتاجية العام املفهوم أما

  حمييددة، ويكييون  فييرتة  ييالر املنشييرة تقييدمها اليييت ،( دميية -

 .عددي شكلأو  قيمة، شكل يف ًامقاس ذل 

 عييدة أنشييئت فقييد، هييائيالن للمسييتهل  املنييت  جييودة وألهمييية

 لعيل  املنتجيات،  جيودة  وضيمان  لتقيم العامل حور ومنظمات هييئات

 جنييييف، يف ومقرهيييا( أييييزو) للمعيييايري الدوليييية املنظمييية أشيييهرها

 املعيايري  وضيع  إىل وتهيدف  خمتلفة، جنسيات من أعضاؤها ويترلف

 تتحييور مييا ًاوسالبيي والتجيياري، الصييناعي القطييا   ملنتجييات الفعلييية

 عليى  بعمليها  تسيتند  وهيي  عامليية،  قوانني إىل عنها الصادرة املعايري

  مين  ًاانطالقي  اإلنتيا ،  متطلبيات  جلمييع  دقيي   إجرائيي  وصف وضع

 والتخييزين  اإلنتييا  مراحييل وحتييى املسييتخدمة، اخلييام مييواد نوعييية

 بتجوييد  املرتبطية  اإلجيرا ات أو  املخرجيات،  عملييات  جودة لضمان

 علييى العييامل أحنييا   يييعمج يف  املصييانع حتييرص وليي ل  اخلييدمات 
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 مين  لتعيز   األييزو،  شيهادة  عليى  لتحصيل  اإلنتاجية  طوطها تطوير

 .منتجاتها جودة وضمان تنافسيتها، استمرارية

 : واإلنتا  األمتتةأو  املكننة

 بشكل انعك  التقنية عامل شهده ال ي السريع التطوُّر إنَّ

 يف و اصيية املصييانع بييدأت حييي  اإلنتييا ،  طييو  علييى ملمييو 

  يييادة يف ناحييية ميين سيياعد اليي ي اجلانييب هييي ا تو يييف يف ليابييانا

 تكثيييييف فيييإن  ذليييي  ميييع  ،املصييياريف  وتقليييييص املنتجيييات  ودقييية 

 نسيبة  رفيع  يف ًاحتمي  سيسياهم  اإلنتا   طو  يف املكننة استخدام

 عليهييا االعتميياد يف املبالغيية بييرن أسييتبعد وال، العييامل حييور البطاليية

 وال. القريييب املسييتقبل يف الصييناعية الييدور لييدي أ مييات سيشييكل

 اإلداريية  اجلوانيب  أمتتية  عليى  اإلنرتنيت  أ ير    إىل ُهنا اإلشارة ننسي

 .  التو يف نسب على وأ رها والتسوي  اإلنتا  عمليات يف

 :اإلنتاجية تعزيز وسائل

 والكييوادر الشييركة بييني واإلنتاجييية العمييل قيييم تتعييز :  أواًل 

 والييييوال  يفيالييييو  االسييييتقرار عالقيييية بنييييا  يف بهييييا العامليييية

(Loyalty )،بكونييه العامييل تشييعر العالقيية هيي ه للشييركة 

 على حيرص وبالتالي العمل، منظومة ومن املنشرة، من ًاجز 

 العالقييية هييي ه أسييي  إرسيييا  وميكييين. جناحهييياو تطويرهيييا

 طريييي  عييين - التعيييبري جيييا ن إ -الشيييراكةأو  العضيييوية

 أسييييهم ميييين حمييييددة ًاحصصيييي العيييياملنيو املييييو فني إعطييييا 

 اسييتفاد ، الشييركة أربييا    ادت فكلمييا وبيي ل   الشييركة 
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 ميين األسييهم هيي ه علييى ُتييو َّ  اليييت األربييا  نسييبة ميين العيياملون

 .  الشركة ألسهم السوقية القيمة تزيد كما ناحية،

 املنظومية  جنيا   عناصير  أهيم  مين  والتطيوير  الترهيلن إ:  ًا اني 

 منافسية  تواجيه  الييت  الكيبرية  للشيركات  اإلنتاجية،  اصية 

 اإلنتييا  وتكلفيية املنييت  جييودة فييإن وبالتييالي عاملييية،و إقليمييية

 احلصيص  عليى  واحلفا  املنافسة، يف املهمة املعايري من تبقى

 حبيييوا ومراكيييز معاهيييد ترسيييي  يتطليييب وهييي ا السيييوقية،

أو  املنتجيات  يف التطيوير  السيتمرارية  الشيركات  بهي ه   اصة

 .جديدة منتجات البتكار

 واإلنتاجية احلكومي القطا : ًا الث : 

 عين  ختتليف  احلكيومي  بالقطيا   واإلنتاجيية  العميل  طبيعة إن

 األدا  لتقييييم األور عنييد العالقية  ختضييع  حيي  ، اخليياص القطيا  

 ميدير  ِقبيل  من سنويو إجرائي بشكل ُيعبَّر منوذ  وهو الو يفي،

أو  للمو يييف الفعليييي األدا  يعكييي  ال ًاوسالبييي، اإلدارةأو  القسيييم

 احلكييومي املو ييف فييإن أاأل يير الناحييية وميين. إنتاجيتييه نسييبة

 عييدم ذليي  يصيياحب ورمبييا، والبييدالت الراتييب ضييعف ميين ُيعيياني

 عيدم  وكي ل     ميارسيه  الي ي  العميل  طبيعية  مع مؤهالته مناسبة

 شي   ال. واإلنتاجيية  العطيا   عليى  ينعك  مما العمل  بيئة مناسبة

 عنيد  واملو فية  املو يف  تواجيه  أ يرأ  ومتطلبات معوقات هناك أنَّ

 تعليميي )  القطا  نو  على بنا  املعوقات ه ه  لفختت وقد الدولة،

 ضيييعف فيييإن  األ يييرأ، الناحيييية ومييين  ،( أ يييرأ - صيييحي -

 عجيييزأو  اإلدارة، بضيييعف ًاأيضييي ًامرتبطييي يكيييون قيييد اإلنتاجيييية
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 بشييكل املنييت  سييري املو ييف حبيي  األنظميية تطبييي  عيين املسييؤور

 . مباشر

 فإننيا ، احلكيومي  املو يف  عند اإلنتاجية نسبة تتطور وحتى

 اجملتميييع عنيييد احلكوميييية الو يفييية مفهيييوم تغيييري إىل أواًل حنتيييا 

 امليواد  بعي   تغيري  إىل حنتيا   ًاو انيي . عنهيا  السيلبية  ال هنيية  والصور

 حبي ، للمو ف الفعلي األدا  تقي  واليت العمل، برنظمة الواردة

 .املو ف بها يعمل اليت نفسها اإلدارة يف موادها تطبي  ميكن

 اإلنتاجييية  قيميية تعزيييز متطلبيياتن إ القييور: ميكيين ًاوأ ييري

أو  العميل  نوعيية  عليى  مباشير  بشيكل   يعتميد  املنشرة ملنظومة عمل

 (. أ رأ  دمات، جتاري، صناعي،) تنتمي إليه ال ي القطا 

 

  :املداخالت حول القضية 

o العمل: يف اإلنتاجية مالمح الوضع الراهن لقيم 

 حيور  حيورت البكر إىل أن الورقة الرئيسية مت  فو ية د.أ أشارت

 العييام والتخطييي  املؤسسيية،  املسييائل علييى وركيزت  اإلنتييا ، قييم 

اإلنتاجييية، لكنهييا ميين  يف أعلييى نسييبة لتحقييي  القيييم بهيي ه للييدفع

 اإلنتاجيية،  لقضيية  التخصصية اجلوانب بع  ناحيتها تركز على

   كنمييوذ  احلكومييية القطاعييات يف النسييائي اجملتمييع ًاوحتديييد

 عاليية  إنتاجيية  املتناقضيات  مين   بكيل  يز ر اجملتمع ه ان إ حي 

 اآل يير. ويف الييبع  عنييد كييبرية حمدودييية إىل الييبع  لييدأ ًاجييد 

والدرجية    العميل  كطبيعية  ذلي   تفسِّير  قيد  عوامل هناك رأيها فإن

 مواقييع يف ُووضييعت الييو يفي، السُّييلم يف املو فيية ارتفعييت فكلمييا
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 يعي   ال إنتاجيتها  هي ا  وارتفعت عملها، يف انغمست كلما مؤ رة

 معظمهييين ولكييين منتجيييات، سيييري أ يييرأ مواقيييع يف األ ريييياتأن 

 يزحيزحهن  ال حكيومي  قطيا   يف مو فيات  أنهن اليقني علم يعلمن

النظييام.  خيييالف مييا ارتكييابأو  الوفيياة،أو  التقاعييد، سييوأ منييه

 بدرجييةو للبلييد، الثقييايف بيياإلرا تييرتب  اإلنتاجييية فييإن قيييم  ًاأيضيي

 ُيقيدَّر  -ميثالً  -كاليابيان  بيالد  ففيي  القيم  م ه املعطاة التقدير

 حيني  يف البديلية،  حياتيه  يصبح ال ي عمله يف تفانيه على الشخص

  ائيير هييو العمييلأن  صييغرها منيي  للفتيياة االجتماعييية القيييم تؤكييد

 أكثير. املو فيات   مرحبية   وا  صيفقة  وجيدت  لو ينتهي مؤقت، قد

 إىل منهيييا يهيييربن الييييت اللحظييية ينتظيييرن سيييجن يف بيييرنهن يشيييعرن

 مين  مزيد على لتج هن للظهر كقاصمة البصمة وجا ت ،بيوتهن

 اإلنتاجية. مبقدار بل فق  بالدوام ليست الع ة االنضبا   لكن

 اإلنتاجييية معنييى يف ًا لطيي حبييريي أنَّ هنيياك  حسييام. ويعتقييد م

 احملليييييي النيييييات أو  االقتصييييياد إنتاجيييييية مقيييييايي  ألن املقصيييييود 

 املعييييارو أ  GDP(Gross Demostoc Products) لالقتصييياد

 ،Aggregate Demand اليي  الكليي  الطلب املوا ي اآل ر االقتصادي

 املصيينعة البضييائع ميين الكلييي االقتصيياد إنتاجييية حيسييب واليي ي

 بيييار ميييا ُيسيييمَّىأو  العاميييل إنتاجيييية عييين ختتليييف أسيييعارها جبمييييع

Productivity .بإنتاجيييية ارتبيييا  ميييا اليييدور اقتصيييادات إنتاجييييات 

 عليى  مثيار  اقتصيادنا . القيوة  بتلي   ليي    االرتبيا  ولكين  عمالتها،

 بغيي  عاميية احمللييي العامييل إنتاجييية ميين نعيياني حنيين بينمييا ذليي ، 

 ًامنييو  نييرأ ولكيين ووافييدين، مييواطنني بييني تفييريقهم عيين النظيير
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 العقييود مييدأ علييى GDPأو  احمللييي، ناجتنييا يف عقييود منيي  ًامسيتمر 

 ياليابيييان االقتصييياد ليييو أ ييي نا -باملقارنييية -يف حيييني املاضيييية،

 علييى هأنيي سيينجد املثييل بهييا ُيضييرب اليييت اليابيياني العامييل وإنتاجييية

 العماليية  اإلنتاجيية  مقيايي   أعلى الياباني العامل حتقي  من الرسم

  يييالر اضيييطرادية صيييورة بيييري يييينم مل اليابييياني االقتصييياد لكييين

 حضيارة  على رئيسة بصورة تعتمد الفرد إنتاجية. املاضيني العقدين

 هيو  لنيا  املهيم  ولعيل املوضيو    .الفيرد  فييه  شيعيي  الي ي  اجملتميع  وقيم

 سير   على تساعد وقيم طبيعة  ل  وكيفية العامل، الفرد إنتاجية

 الشعور. ه ا

 يف بكثييرة مالحظيية  يياهرة البكيير عيين  فو ييية د.وتسييا لت أ

 اخلاصية  احلوارات وهي النسائية وذات عالقة باإلنتاجية، األقسام

 ويكون واألطفار، سائ وال الشغالة حور وتتمحور تنتهي، ال اليت

 يف املو فات جتمعات ونرأ. العمل إجنا  على الك أ األهمية ما

 نسييائية روايييات عيين ًاحبثيي آ يير إىل مكتييب ميين ينييتقلن املكاتييب،

 مفياهيم  يف ييؤ ر  ًاسيائد  ًامهني ي  ًاومنا ي  ًاذل  طقسي  وأصبح حملية،

 اإلنتاجية. درجةو العمل قيم

 العيودة إىل  تيدعونا  العميل  يف اإلنتاجيية  قييم  وأضافت أن قضيية 

 مييين كيييثري عليهيييا تقيييوم الييييت األساسيييية االفرتاضيييات ومناقشييية

 فقر من يعانون السعودينيأن  ًاوحتديد ،املوضو  ه ا يف األفكار

 لكين  إنتياجيتهم    يف ضعف بشكل وينعك  اإلنتاجية، قيم يف

 يشييغلها اليييت العمييل وأشييكار أنييوا  كييل علييى هيي ا ينسييحب هييل

   السعوديون؟
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 مييين هيييم إنتاجيييية العييياملني وأكثييير أمهيييرأن  ملالحيييظا مييين

مرتفعيية،  بييد ور مهميية و ييائف يشييغلون ممَّيين املهييرة السييعوديني

 يف يعملييون م ييْن وأمهيير السييعوديني، ميين هييم اليييوم األطبييا  فييرمهر

 م ينْ  حيني  وهكي ا، يف  السيعوديني،  مين  ًاأيض هم املصريف القطا 

 والوسيطي  لبسييطة ا القطاعيات  مين  هم إنتاجية وقلة ملل من يعاني

 مالئكية  أ. مجار عرضه ما يظلُّ  ابتة  لكن وبرجور آلية برعمار

 و قافييية تارخيييية عوامييل بسييبب السييعودي إنتييا  قليية مسييببات ميين

   الترمل. يستح  واقتصادية

 عالقية  مع القور برنيه بالفعيل هنياك     مالئكة مجار. أ واتف 

 املصييارف ةبيئييأن  ًاأيضيي شيي  الو اإلنتاجييية،و األجيير بييني مباشييرة

 نسيييتطيع ال أننيييا املشيييكلة متطيييورة،و سيييليمة بيئييية هيييي الصيييحةو

 :ميثالً و األطبيا ، و للمصارف مشابهة الرواتب تكونأن  كمجتمع

 مجيييع يف عالييية اإلنتاجيييةأن  جنييد تركيييا مثييل بلييد إىل نظرنييا لييو

 .(فق  كمثار) ذل  سريو املتدنية العمل مناحي

 لضييعف  األ ييرأ األسييباب  عقيييل إىل أن ميين  مهييا. أ وذهبييت

 والرتقيية،  التعييني  يف واحملسوبية الواسطة هي: السعودي، إنتاجية

 لييدينا يطبيي . إخل التييدريب،... وفييرص املكافيي ت علييى واحلصييور

 مين  نتوقيع  كييف ". تعيرف  م ْن املهم تعرف، ماذا مهم لي " املقولة:

 مسييتوأ ويتحسيين يسييتمرأن  عملييه يف واجملتهييد امللتييزم الشييخص

 كييل علييى حيصييل جهييد أي يبيي ر ال اليي ي ميلييهكييان   إذا إنتاجييه

 وحماسبة اآلفة، ه ه على القضا  ؟!"واسطة عندهأن " جملرد شي 

 يف الفيرد   قية  مين  سييعز   املو يف أو  املسيؤور  سوا  ب ل  يقوم م ْن
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 ذلي  إىل  وداعمية، باإلضيافة   إجيابيية  عميل  بيئية  إجيياد  ويف نفسه،

 ميين. الرتقيييات علييى واحلصييور األدا ، تقييييم يف الشييفافية وجييود

 بالتساوي. الكل على وتنطب  واضحة، املعايري تكونأن  املهم

 والعميييل التعاميييل أ القييييات امسيييه شيييي  ليييدينا ليييي  حنييين

ethics البييييت يف الصيييغر منييي  وتطبيقهيييا تدريسيييها ييييتم ، حبيييي 

 أ ييال  ميين نتعلمييه مييا العكيي  بييل حييياة، كرسييلوب واملدرسيية

 كيالم  جميرد  الماإلسي  وقييم  -صيلى ا  علييه وسيلم    -الرسور

 طفولتيه  مين  الشيخص  ييراه  ميا  كيل  الواقيع  أر  يف ولكن ُيلّقن،

. موجييود سييري باملواعيييد االلتييزام. ذليي  عكيي  هييو شيييخو تهإىل 

 اخللييي  حبسييين االلتيييزام. موجيييود سيييري والنظيييام بالطيييابور االلتيييزام

 إخل. موجود، سري واملعاملة

 البكيير أن سييياب الشييفافية قييد يكييون    فو ييية د.أ وأكييدت

 علييى حنييو مييتال م، أو مييا   الواسييطة العوامييل، ُيضيياف إليهييا   أحييد

 مييين بيييي حييييي  فمييين ,احمليطييية اليييدائرة هنيييا نسيييميهأن  ميكييين

أن  والبيد  واألفضيل،  األصيلح  هيم  العميل  و مال  وأقاربي أصدقائي

 ألنهيم  سريهيم   أرأأن  أسيتطيع  وال املناصيب،  لكيل  ترشيحهم يتم

 .بها عالقة له لي  م ْن الو ائف يف يوضع وب ل  لي، األقرب

 فليها  واملناطقيية،  القبليية  التميييز  مظياهر  جتاهيل  ميكن وال

 عمالييية ووجيييودو الثقافيييية، القييييم تبقيييى لكييين الكيييبري  دورهيييا

 املؤسسيات  مين  كثري يف واالنضبا  باجلدية االستهزا و ر يصة،

 مظيياهر، أنهيا  تبييدو قيد  اليييت املشيكلة  مظيياهر مين  إخل العامية،... 

 .ًاكبري ًا قافي  ًاعمق ما لكن
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 العمييييل، بيئييييات مسييييائلأن  العثمييييان  الييييد. م بينمييييا يييييرأ 

 العمييل، أ القيييات ذليي  وفييو  والتييدريب، والترهيييل والواسييطة،

 ألن يرقيييى ال قييييل ميييا كيييل مييين ذلييي  وسيييري الو يفيييية، والثقافييية

 وحالية  اإلنتاجيية،  ضيعف  من نعيشها اليت احلالة ه ه مثل يشكل

 بنيويييية  رتاتيجيةاسييي معاجلييية  ويتطليييب هيكليييي،  التبليييد. اخلليييل 

 أعراضها. ولي  املشكلة ج ور مع تتعامل شاملة،

 تعي   الييت  باإلنتاجيية  وعالقتيه  الوطنية الوحدة مفهوم هو أين

الوطنييية؟  للمصييلحة اجلميياعي العمييل رو  يعتمييد وطيي  انتمييا  عيين

 اليييوط ، االنتميييا  قصيييور نتيييائ  إحيييدأ اإلنتاجيييية نقيييص أليييي 

 واملناطقييية  القبلييية بييني فييةاملختل أشييكاما بكييل األنييا وسيييطرة

 وسريها؟ الفردية

 والعدالية،  احليوافز  وسيياب  العميل،  بيئية  عين  يتحيد ون  ال ين

 عميي إىل  تغييوص ال شييكلية ميي رات عيين يبحثييون -ذليي  وسييري

 ييينه  الييوط ، وإال مليياذا  االسييرتاتيجي املسييتوأ علييى املشييكلة

 ف يرو  يف مسيتوياتها  أعلىإىل  اإلنتاجية وتصعد الوط ، الشعور

 اليي ين البشير  نفيي  هيم  ؟ أليسيوا  والتحييديات والكيوارا  احليروب 

 عيادو   يم  -ميثالً  – جدة سيور كار ة يف بالعمل وتفانوا سامروا،

 نهيييي  مييييا هييييي املصييييري ؟ وحييييدة و ييييائفهم يف التبلييييد حالييييةإىل 

 يغييب  العاديية  األحيوار  يف بينميا ..  العصيبة الظروف يف بإنتاجيتهم

 املصيييلحية األسيييرا  سيييامىوتت واملصيييري، اميييدف وحيييدة مفهيييوم

 خمتلفة. ومقاربة خمتلفة نظرة يستح  املختلفة. األمر برشكاما
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 اليي ي التقييارب هييو الفيفييي أن السييبب عبييد اليير ا . أ ويعتقييد

 تقييارب يف األ ميية، ويتمثييل حيياالت يف والشييعب الدوليية بييني حيييدا

 الي ي  الشيعور  حيور  تيدور  عدييدة  فاملسيرلة   جوانيب  يف التشاركية

 مرعي. جز  ال مسؤور جز  برنه للفرد يصل

 ختتليف  اإلنتاجيية  وممارسيات  ومن ناحية أ رأ فإن أشكار

 السيييلطةو احلكيييم بنيييية) ا يييتالف أ يييرأ  بسيييبب إىل  دولييية مييين

 عليييى ممارسييياتها يف ًاتراتبيييي سييييؤ ر ذلييي  بينهيييا  ألن( والدسيييتور

. كميا  (الفكريية  - األمنيية  - االجتماعيية ) األ يرأ  مستوياتها

  احلالية  يف واليدور  اجملتمعيات  بيني  تقاربيية  حالية  إحداا أن حماولة

 هيو  والدسيتور  والسيلطة  احلكيم  شكل اعتبار وإسفار اإلنتاجية،

 اسيتثنا   هنياك  ، ولكنًاحالي املمكن ال املشرو  احللم من ضرب

 اليدافع  ُييْرب    )أن   وهيو  ًاملموسي  ًاواقعي  ذلي   جيعيل  قيد  فيما سيب  

 قيد  مميا  األدا   مسيتوأ  يف الت بي ب  تقبل ال عليا بقيمة الفرد لدأ

 حكومتييه الفييرد( جتيياه  لييدأ املو وقييية مسييتوأ علييى ًاإجيابيي يييؤ ر

 يفأو  منظمتيييه جتييياه أقيييل مسيييتوأ يفأو  اليييو ارات أدا  يف املتمثليية 

 إال يف تقييدم كمييا عليييا قيميية يوجييد أسييرته. وال جتيياه أقييل مسييتوأ

 : هما أمرين،

  ب  رته. املرتب  الدي  البعد -1

 الصارم. احملاسيبو واإلجرائي القانونيو القضائي التطبي  -2

 ،املسيلمة  سيري  اجملتمعيات  يف لألور ًاطريق الثاني يكون وقد

 املسلمة. اجملتمعات يف للثاني ًاطريق األور يكون وقد
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 عين بعي  املصيادر، أن هنياك     الرديعان نقيالً   الد. وذكر د

 يف و مييالؤه مييايو إلتييون االجتمييا  عييامل بهييا قييام شييهرية دراسييات

 باإلنتاجيية  تتعل ( هاو ورن جتارب) العشرين القرن من ال ينياتالث

 سييري البنييا  فكييرةإىل  توصييلوا الدراسييات وأ نييا   يادتهييا، وسييبل

 بييني تنشيير اليييت الرمسييية سييري العالقييات شييبكة وهييي الرمسييي،

 علييى واضييحة بدرجيية تييؤ ر العالقييات هيي ه.. مييا قطييا  يف العيياملني

 مبجيياراة ا-مثييًل -العامييل قييومي. ًاونقصيي  يييادًة اإلنتييا  مسييتويات

 عليى  ًاقيادر  كيان  وان حتيى  إنتاجيتيه  يرفيع  فيال  اإلنتا ، يف  مالئه

أن  الفكيرة  هي ه   طورة.. العمار  مالئه ود  لكسب وذل  رفعها 

 .يتجاو ونيه  وال اإلنتيا ،  مين  متيدن  مسيتوأ  عليى  يتفقون قد العمار

 سيري  ا بالبني  العنايية  هيو  اإلنتاجيية  رفيع  أسيباب  مين أن  مايو ويؤكد

 العالقيات  دعم يتم حبي  العمار،إىل   الله من والنفاذ الرمسي،

 .اإلنتا  لزيادة اجلماعية املعنوية روحهم ورفع العمار، بني

 يف اإلنسييانية العالقيية مدرسيية مؤسيي  هييو مييايو إلتييون جييور 

 واالجتماعيية  النفسيية  النيواحي  إلهميار  فعل رد كانت اليت اإلدارة

 املدرسية  هي ه  ركيزت  ومي ا  تيايلور  و ر،فيايو  قبيل  مين  العمار عند

 مييع وتفاعلييه اتصيياله  ييالر ميين كإنسييان باإلنسييان االهتمييام علييى

 مييا النفسييية والعوامييل االجتماعييية العالقييات أن وأ بتييت اجلماعيية،

 التجيييارب، مييين عييدد  عييي  هييي او اإلنتاجييية،   ييييادة يف كييبري  دور

 .هاو ورن بتجارب عرفت

 تلخيصيها  ميكين  ئ ،نتيا  عين  الدراسيات  هي ه  أسفرت لقد و

 :يلي فيما
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 ًاكائنيي لييي  فالعامييل مجيياعي، عمييل هييو الصييناعي العمييل

 ميين ًاكييثري يسييتمد إمنييا األنانييية، ساياتييه إشييبا إىل  يسييعى ًافردي يي

 يف وذلي   املنشيرة،  يف الرمسيية  سيري  اجلماعات من ال اتية مقوماته

 ًادور اجلماعيييات هييي ه وتيييؤدي الصيييناعي، العميييل جمييياالت معظيييم

 بيياألمن، باإلحسييا  يتعليي  فيمييا و اصيية العامييل، حييياة يف ًامييؤ ر

 وسيري  واإلنتيا ،  األدا  على والقدرة عنه، الصادرة السلوك وأمنا 

 .ذل 

 عليييى ًاكيييثري وتقيييديره واحرتاميييه بالعاميييل االهتميييام يسييياعد

 الي ي  اخلياص  االهتميام  أدأ فقيد  العميل،  يف اإلنتيا   حيوافز  تعزيز

  ييييادةإىل  الدراسييية تسييينوا طيييوار املبحو ييية اجلماعيييات وجدتيييه

 األمييانإىل  العامييل حاجييات يشييبع واالحييرتام فالتقييدير اإلنتاجييية،

 .األجور ارتفا إىل  يؤدي كما واالستقرار،

 العمييار حييياة يف يظهيير اليي ي والقليي  والتيي مر الشييكوأ إن

 خمتلفيية، اجتماعيييةأو  شخصييية مواقييف األميير حقيقيية يف يعكيي 

 مسيائل  على ودالئل را أع إمنا ذاتها، حد يف حقائ  ليست وهي

 .أ رأ

 عييين  احليييدي  وعنيييد-مخيييي  إىل أنيييه   مسيييري. أ وأشيييار 

" املتهالكية " العميل   قافية  أبعياد  نستحضير أن  لنيا  بد ال-اإلنتاجية

 انتشيار  ميع  تزامنيت  اليبالد  بهيا  متتعيت  الييت  النفطيية  لدينا  فالثروة

 عليييى أدبياتيييه مييين كيييثري تقيييوم الييييت االشيييرتاكي الشييييوعي امليييد

 .والعمار العمل وقيم شؤون من اإلعال 
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سييري  عمييل  قافيية تكييوين يف سييليب أ يير ممييا كييان عييامالن

 علييى ركيزت  حكومييية سياسيات  مييع ذلي   يرتافيي  مالئمية ليدينا،  

 السيتقدام  ًاواسيع  البياب  بي ل   ففتحت التنمية، يف السريع اإلجنا 

 .املر  يتخيلها ال اليت املهن مجيع يف العمار من املاليني

 برننييا سيينجادر" نفيي  مييدم " دمنييا مييا جيييةاإلنتا تتحسيين ليين

 برننا ينبئ واقعناأن  إال البنوك، وبع  وساب  أرامكو يف جنحنا

 املييريح، العمييل  قافيية منجِّييد نييزار فييال السييليم، الطرييي  يف لسيينا

 ماركيية أصييبح البيياذ  وإنفاقنييا السييهلة، املكاسييب ورا  ونسييعى

 .بامسنا مسجلة

 ٢٠٣٠ لرؤيية  ننظير أن  الرديعيان برنيه يفيرت      اليد . د وعقب

 عملييية ضييمنها وميين السييلوكية، أمناطنييا تغيييري يف جديييد كرمييل

. األفيراد  إنتاجيية  مستوأ علىأو  الوط  املستوأ على سوا  اإلنتا 

 مييين واخليييرو  الرؤيييية لنجيييا  اجلهيييود كيييل حشيييد يليييزم وبالتيييالي

 اإلنتاجيية، كميا أن   وضيعف  الرتهل، فيها مبا القدمية املمارسات

  ييادة  دوافيع  أحيد  فسييكون  وبالتيالي  للغايية،  مهم ديالفر احلافز

 .اإلنتاجية

o العمل: يف اإلنتاجية قيم آليات تعزيز 

 ضيييعف مشيييكلة معاجلييية منطلقيييات العثميييان  اليييد. حيييدد م

 :السعودي فيما يلي اجملتمع يف اإلنتاجية

أن  عميييال أحيييدكم عمييل  إذا حييييب ا  إن.. "اليييدي  العامييل  .1

 أمانة. العمل" .. يتقنه

 االنتما . ووا   الوط ، ملالعا .2
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.. لألمانيية  يانيية العمييل أدا  يف التقصييري.. األ القييي العامييل .3

 ."بالعمل ا  حاسبه األجر قب  من"

 املشرتك. واملصري امدف بوحدة اإلميان عامل .4

 الفردية. مقابل اجلماعي العمل  قافة عامل .5

 والتخاذر. والسلبية االتكالية عامل .6

  والتحيز. التمييز عامل .7

 واحليوافز،  العمل بيئة تشمل العمل أماكن يف دا لية عوامل .8

 ذل . وسري والشفافية، واحلوكمة،

 االنفالت. ومعاجلة واحملاسبة، الرقابة عوامل .9

 الو يفي. باألدا  الرتقيات ورب  والترهيل، التدريب عامل .11

للنقطيييية الثامنيييية   بالنسييييبة املوسييييى أنييييه  مسييييفر. ويعتقييييد أ

 املكييييياني، فيييييإن بعيييييده يف ًادييييييدوحت العميييييل، ببيئييييية واملتعلقييييية

 الرضييييا علييييى املكيييياني احليييييز تيييير ري حبثييييت دراسييييات هنيييياك

 والييييديكور،  واإلضييييا ة، املكتييييب، منيييي  تشييييمل... الييييو يفي

 يعتمييييدون ًاسالبيييي اليزالييييون احلكومييييية املؤسسييييات وسريهييييا. يف

 يف برسبتيييييه املو ييييف  يشييييعر  ليييي ل   التقليييييدي   التصييييميم  علييييى 

 الفرصة. سنحت كلما االنصراف

  يالر  مين  يكيون  اإلنتاجيية  النعيم أن تعزييز  مشاري. د ويرأ

 : التالي توفُّر

 علييى حتيي  باسييتمرار، تتطييور متوار يية جمتمعييية قيييم وجييود 

 اإلنتا . يف واالبتكار والتناف  اإلنتا 
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 جمتمعييية معرفيية وجييود know how اجملتمييع أفييراد متيييز 

  باستمرار. تتطور سريهم، عن الواحد

 تكييون ،"املييتعلم"و" املعلييم" علييى مييدتعت تعليمييية قاعييدة وجييود 

 عي   اجملتمعيية  واملعرفية  اإلنتيا   قييم  لنقيل  الرئيسية  القناة هي

 األجيار.

 ييالر ميين وتسييو قه اإلنتييا ، تسييتوعب واضييحة قنييوات وجييود  

 لإلنتا . تسو  رواب  وجود

  العمييييل يف حتيييى  مطلوبييية  الوسييييائل هييي ه  بعييي   والشييي  أن 

 التقليدي. الو يفي

 املييييد ل تعتيييي  دي أن اإلنتاجيييييةالغاميييي نييييوف. د وأوضييييحت

 معيامل  حتيدد أن  شيرنها  ومين  حقيقيية،  تنموية عملية ألية األساسي

 يف احلامسييية امليييتغريات مييين بيييالكثري الرتباطهيييا ًانظييير املسيييتقبل 

 والتنوييع  االقتصيادية،  الكفيا ة  قبييل  مين  االقتصيادي  النمو عملية

 أسيو  حييدا  لين  وذلي   األفراد، معيشة مستوأ ورفع االقتصادي،

 تعليميييي نظيييام وإجيييياد البشيييرية، امليييوارد تطيييوير عليييى بيييالرتكيز

 عالية. مبعايري

 تتييير ر الوطنيييية التنميييية ويف السييييا  ذاتيييه فيييإن اسيييرتاتيجية  

 :  أهمها من  ارجية، بعوامل

 العاملية. والتحديات الفرص .1

 وهيكييييل االقتصييييادي، والتنويييييع التكنولوجيييييا، .2

 اإلنتا .

 املهاري. املخزون .3
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 الكفا ات. منظومة وبنا  اعيةاالجتم القدرات .4

 مييين البيييد سياسيييات عيييدة عليييى ترتكيييز فهيييي ًادا ليييي أمَّيييا

 :  بينها التكامل

   املهارات. تطوير سياسة .1

   العمل. سو  سياسة .2

 واالستثمار. التجارة سياسة .3

 الكلي. االقتصاد سياسة .4

 التكنولوجيا. .5

 لرفيع  فعيالً  حنتيا   الوط  التحوُّر وبرام   ط  مع اآلن إننا

...  سيوا   حيد  عليى  واخلاص احلكومي للقطا  املؤسسية اجيةاإلنت

 النظييام وتغيييري البشييرية املييوارد منظوميية وإصييال  لصييياسة حنتييا 

 ميكلييية حنتيييا ...  املرحلييية متطلبيييات ميييع يتناسيييب مبيييا التعليميييي

يف إطيياره  معييريف حنتييا   القتصيياد نتحييور أننييا ًا صوصيي التييدريب

 الريادي. الفكر لتشجيع

 يف وأ يره ( املو ف تكريم)الرديعان ألسلوب   الد. وتطر  د

 والعيياملني  حييي  يييرأ أن هيي ا   املييو فني عنييد اإلنتييا  قيييم تعزيييز

 والقطيييا  احلكوميييية اإلدارات يف  اصييية للغايييية مهيييم األسيييلوب

 ميينح صييالحية املباشيير للمييدير يتييوفر ال عنييدما ًا صوصيي العييام،

 بيل  لغايية، ل عمليي  األسيلوب  وهي ا . الراتيب  يف  ييادة أو  مالية عالوة

 املو ييف فيير  يف ًاأحيانيي اآلليييات سييياب  ييل يف العمييل علييى حمفييزو

" الشيهر  مو يف " فكرة ُتطبِّ  اإلدارات بع .. املتقاع  عن اجلاد

 ييراه  إعيالن  بصيورة  وتضعه واجلاد، املثابر املو ف اسم ت   حي 
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 لكيين ًامادي يي مكلييف سييري برنييه األسييلوب هيي ا اجلميييع، ويتميييز 

 .املو ف فسيةن على عظيم مردوده

 القييييادة وجيييود اإلنتيييا  عليييى احملفيييزة األ يييرأ العواميييل وميين 

 بطريقية  والرؤسيا   امليديرين  ا تييار  ضيرورة  يع  ما الكاريزمية،

 سيري  ييرأ أنهيا   اليبع   كيان  وإن الشخصيية،  السمات ه ه تراعي

 ًاعمومييي جمتمعاتنيييا طبيعييية.. الغربيييية اجملتمعيييات يف  اصييية مهمييية

 قلنيا  مهميا  ًاُمهمي  يظيل  الشخصي جلانبفا املسرلة، ه ه يف ختتلف

 وجتيدك  بسيهولة،  معهيم  تعميل  والرؤسيا   امليديرين  بعي  . ذل  سري

.. القيادة  هيؤال   ودِّ كسيب    يمَّ  ومين  اإلنتا ، لزيادة العمل يف تتفانى

 الفرصية  يصينع  فالقائيد  والقائيد   املدير بني بالطبع مع التفرقة هنا

أو  الليوائح،  ُيطبِّي   يرامليد  يف حيني أن  للعميل،  وحيفيزهم  حوله، ملن

 عنيدما  ًاكيثري  نرددها اليت العبارة ، تل "النظام حسب" ُنسم يه ما

 املرلوف.  ار  إبداعية حلور  ل  عن احليلة تعيينا

الرضيا    لعاميل  حنتيا   حنين  احمليا أننيا  مساعد. د بينما يعتقد

 حتقُّي   أسيباب  اإلنتاجيية، وأحيد   عواميل  أهيم  من الو يفي فالرضا

امُلتخ يي .  القيرار  مين  جييز  برنيه  وامليواطن  املو ييف يشيعر أن  هيو  ذلي  

 حييي  ميين املو ييف فيهييا يعمييل اليييت البيئيية حتسييني ليي ل  يضيياف

 الييوال  مين  عاليية  درجية  سيييحق  وسيريه  والواجبيات. في ل    احلقيو  

 يتحقيي  حييني فيييه  إذ يعمييل اليي ي وللقطييا  وللشييركة، للمؤسسيية

 .ًاونوع ًاوحجم ًاكم  كثرية إنتاجيات فستجد الوال 

 القييييادات ا تييييار البكييير عليييى أهميييية  فو يييية د.أ وأكيييدت

بيل   تعرقيل  قيد أو  ُتحفِّيز،  قيد  فهي الشرقية، جمتمعاتنا يف و اصة
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 الرضيييا اإلنتاجييية. يف حييني تييرأ أن عوامييل     يف رسبيية  كييل  وتقتييل 

 كيييبري  فييياملو ف حيييد إىل  قافيييية مسيييرلة حييييدده وميييا اليييو يفي

 من  وجته  م أبنائه رإلحضا اخلرو  له ُأتيح إذا سريضى السعودي

 ، يارتييه االجتماعييية العييادات تفيير  مييري  عيييادة ورمبييا العمييل،

 تعتميد  قيميية  مبعايري أ رأ بلدان يف ك اك تكون ال قد لكنها

 للنجا . كمعيار للعمل واالنتما  اإلنتاجية

 رضييا لييدينا ينشييرأن  احمليييا برنييه ميكيين مسيياعد. د وأضيياف

 كيييل وبنييييل..  القيييرار اذاختييي يف وباملشييياركة بالعدالييية، ييييرتب 

رضييياه    ليمنحيييه ملسيييؤوله، قيييرابني  املييير  يقيييدمأن  دون احلقيييو 

 احملفزة. العملية البيئة تصنعها الرضا فرسباب

 رفييييعأو  اإلنتاجييييية بتحسييييني آ يييير يتعليييي  وهنيييياك موضييييو 

 علييى حميدود  سيري  طلييب هنياك  يكيون  قييد   إذ وحجمهيا  كفا تهيا 

 منتجيات  للحصيور  نييني والف العمالة على الضغ  فيتم معني، منت 

 ًااإلنتييا ، متاميي نفقييات لتخفييي  ميينهم وأكثيير، أو ُتقلييص أكيي 

 أكثير  حلييب  إنتيا   على للحصور الوسائل بع  تو يف يتم كما

 تو يييف  ييالر امرمونييات، وميين اسييتخدام  ييالر ميين األبقييار ميين

 للحصيور  لليدجا   بالنسيبة  النهيار  وجيود  باسيتمرار  لإليهام اإلضا ة

 عليى  للحصور س ائية مكعبات وم، واستخدامالي يف بيضتني على

 اخلضييار  راعية  يف ميواد  للماشييية، واسيتخدام  بالنسيبة  أفضيل  منيو 

 هي ه  أفضيل. وكيل   وشيكل  أكي   منيت   على للحصور والفواكه

اجليودة    عليى  تيؤ ر  قد لكنها اإلنتا  من املزيد حتق  قد اجلوانب
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أو  الشييكل يف جييودة مقابييل يف احلقيقييية اجلييودة هييو فيياملهم ليي ا

 ذل . على يرتتب بالغ ضرر مع احلجم

 التخطيطيية  اجلهيود  ب يْ ر  متَّ ليو  الشيبيكي  اجليا ي . وبنظر د

 وحتسيني  برفع وربطها اإلنتاجية قيم لتعزيز الدولة ِقبل من املالئمة

 األدا  علييى ًاإجيابيي ذليي  النعكيي ، للدوليية العييام املهيياري املسييتوأ

 بي ل   االهتمام دي  ألنالفر املستوأ على األدا    ًم ومن ،املؤسسي

 اسييرتاتيجية أهيداف  عنيه  سييتولد  التخطيطيي  الدولية  مسيتوأ  عليى 

 األهيداف  وهي ه ، جمياالت  مين  بيه  وميا يتعلي    والتدريب، التعليم يف

 ميا  وتهيير  ومدروسية،  جيادة  علميية  خبطوات متت إذا االسرتاتيجية

 سيُتثمر  أنها املؤكد فمن، والتقويم والتقييم واملتابعة القيا  سبل

 .املهاري املستوأ رفع جمار يف

 األمثيل  االسيتثمار  استثماره يتم مل بالدنا يف مهم مقًوم ولدينا

، املهاري املستوأ رفع وبالتالي اإلنتاجية، قيم لتعزيز التخطي  يف

 .  السعودي اجملتمع أفراد لدأ الدي  الوا   مقًوم وهو أال

 ةأهمييي تناولييت التنموييية الدوليية خلطيي  الرئيسيية فاألهييداف

 التوجهيات  كيل  يف اإلسيالمي  اليدين  وتعياليم  مبياد   على االستناد

 تلييي  تطبيييي  يف االحرتافيييية لآللييييات تفتقييير ولكنهيييا، واخلطييي 

 العميل. عليى   يف املطليوب  املهياري  باملستوأ وربطها والقيم، التعاليم

 قيمية ، املرتفيع  املهياري  واملسيتوأ  العميل  قييم  أهم أحد املثار: سبيل

 الدي  باجلانب ربطها مت فلو، العمل يف الوقت استثمار يف األمانة

 احرتافيييية مهنيييية وآلييييات برسييياليب ولكييين -األفيييراد يف امليييؤ ر
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 تير رير  لي ل   لكيان  -احلاضير  الوقيت  يف العميل  ملتطلبيات  مالئمة

 .اإلنتاجية ومستوأ حجم رفع يف مهمٌّ

 املوجيودة  السيلوكيات  حبيريي فيإن   حسيام . م ومن وجهة نظير 

 مشييييابهة أصييييبحت احلييييدي  االسييييتهالكي جمتمعنييييا يف اليييييوم

. وحديثييه متقدميية اقتصيياداتها كييثرية أ ييرأ يف دور للسييلوكيات

 إ هيييار  مييين فالبيييد جمتمعنيييا يف جدييييدة قييييم أي  ر  أردنيييا وإذا

 ميا،  بعميل  قياميه   يالر  مين  الفيرد  سييناما  الييت  احلوافز وتركيد

. مشيابه  شيي   أيأو  اجملتميع،   دمية أو  إنتاجيية،  رفيع  كيان  سوا 

 أصيبحت  جمتمعاتنيا  يف الييوم  نعيشها اليت املتقدمة املعيشية اةاحلي

 حتمُّييل ال يسييتطيع اجملتمعييات هيي ه يف واإلنسييان ومعقييدة، صييعبة

 اليومييية احلييياة وتعقيييدات الدينييية، القيييمأو  العليييا، القيييم أعبييا 

 مباشييرة حييوافزإىل  ال ُترتجييم ألنهييا وت يراتهييا  تفاصيييلها جبميييع

 واألنانييية العقالنييية. املعيشيية تكيياليف لحتمُّيي علييى تسيياعد الفييرد 

 تقيديم و حياتنا، يف املوجودة التعقيدات على ستتغلب دائما الفردية

 هيو  أصيبح  اليوميية  احليياة  يف واالرتقيا   للتقيدُّم  الشخصية املصلحة

 ميين عييدد نظريييات حسييب وهيي ا البقييا ، أردت إذا السييليم االجتيياه

 الييوم  نعيشيه  الي ي  ياالقتصياد  النظيام أن  فكرة. االقتصاد علما 

 االقتصياديني  مين  ،فعيدد  املاضيي  مين  أصبحت ومستقر فعار نظام

 تركيزت  املاضيية  السينني  يف االقتصياد  يف نوبل جبائزة فا وا ال ي

 التيييوا ن اجملتميييع  يف ًاتوا نييي ال حتقييي  األسيييوا أن عليييى  حبيييو هم

 عين  ًابعييد  الشخصية، مبصلحته الفرد يفكر عندما فق  يتحق 

أو  اللعبية  نظريية  يف. دينيية أو  اجتماعية كانت سوا  وقيم قيود أي
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Game Theory - ِقبل من منها موديالت عدة تطوير مت واليت 

 -االقتصياد  يف نوبيل  جيائزة  على احلائز ناش جون املشهور العامل

 بالعدائييييية ملييييي  عييييامل يف يعمييييل اإلنسيييياني السييييلوكأن  أ بتييييت

 الييييبع  مبعضييييه ويراقبييييون يشيييياهدون البشيييير وأن التنافسييييية،

 ًاتلقائي ييييي يعيييييدلون يريدونيييييه ميييييا عليييييى وللحصيييييور باسيييييتمرار،

 حيياة  نظيام  وأن باسيتمرار،  اآل يرين  ميع  التعاميل  يف اسيرتاتيجيتهم 

 بيل  فوضيى، إىل   اصية  بصيفة  ال يقود واألنانية الشبهة على يعتمد

 املصيييلحة فيهيييا سيييتكون الييييت التيييوا ن نقطيييةإىل  ًاتلقائي ييي سييييقود

 احليوافز . لآل يرين  ال اتية املصلحة مع ًااممت متوا نة للفرد ال اتية

 حياتنيا  يف بيه  ميا نقيوم   لكيل  اليرئي   احملفز هي املباشرة احلياتية

 مين  فالبيد  شيعوبنا  يف اإلنتاجية منه   ر  أردنا وإذا اليوم، اليومية

 قييام إذا الفييرد بهييا سيسييتمتع اليييت احلييوافز علييى وتركيييد إ هييار

 حتميل  وال تسيتطيع  فقيرية،  اجملتمعات من األعظم السواد. ما بعمل

 ايوفيييييوأن  يرييييييدون ألنهيييييم العلييييييا  بيييييالقيم التيييييزامهم تكيييياليف 

  يييل يف حيييياتهم منييي  وتطيييوير اسيييتمرارية وضيييمان بالتزامييياتهم،

 . الفرد بها ميرُّ اليت اليومية والتعقيدات الصعوبات

 عميل  يف تطيور  هنياك  يكيون  لين  للفيرد  مؤكده حوافز بدون

 الشخصيييية املصيييلحة حنيييو جتييياهاال سيييري جميييار أي يف الفيييرد هييي ا

 .اليوم فيه نعيش ال ي احلدي  عاملنا هو ه ا. املباشرة

 ميع  أتفي   البكر على الطر  األ ري بقوما: فو ية د.أ وعقبت

 فيهييا مبييا احلاضييرة حياتنييا يف تغييري قييد الكييثريأن  يف حسييام م.

 بالنظرييات  االلتزام ضرورة يف معه أتف   ال لك  األفراد، دوافع
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 والتاريخ، وه ا احلضاري الرتاا إسفارو أصحابها، ردهاأو كما

 يف ًاتيدين  األكثير  األ يرأ  األطيراف  إلرضا  حماولة لي  باملناسبة

 إىل لتتحييور ورا هييا تارخيهييا تييرتك ال اجملتمعييات ألنَّ بييل اجملتمييع،

 الصييييورة يف كمييييا ،ًابعضيييي بعضييييها تركييييل رأمسالييييية وحييييوش

 األمريكية.  

 ميكين  فيهيا  نعييش  الييت  التارخييية و والثقافيية  الدينية األطر

 يف التقليييدي التييارخيي اإلطييار ميين  رجنييا لييو ب اعيية ُتسييتخدمأن 

 مييع يتفيي  خمتلييف بشييكل فهمييه  ييم وتفسييريه، وحبثييه الييرتاا فهييم

والفييرد.  للمجتمييع والعقلييي النفسييي التييوا ن وحيقيي  احتياجاتنييا،

 حيني  تفوقيت  لكنهيا  شوفية، دور يف تفلح مل النظريات من كثري

 الياباني. النموذ  ولدينا اخلاصة، بقيمها النظريات ه ه متطع  

 اخنفييا  مشييكلة البييا عي إىل أن ُلييبَّ عليييا . أ بينمييا ذهبييت

 صيييارمة قيييواننيو أنظميييةإىل  االفتقيييار هيييو قطيييا  أي يف اإلنتاجيييية

 تطبيقها"." يتم عادلةو
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2030

 :اجلازي الشبيكي: الورقة الرئيسة 

 التعيييداد مييين الكييي أ النسيييبة الشيييابة العمريييية الفئييية متثيييل

 معييييروف هييييو كمييييا عودية،السيييي العربييييية للمملكيييية السييييكاني

 تركييييز كيييان لييي ا   % 71-65 بيييني تيييرتاو  والييييت للجمييييع،

 اليييدور حيييور ًامتمحيييور 2131 اململكييية رؤيييية وأهيييداف تطلعيييات

 وأْ يي  الرؤيية،  تلي   حتقيي   يف املسياهمة  يف للشيباب  املهيم  احلييوي 

 واإلنتييييا  العمييييل يف الواعييييدة الفييييرص واسييييتثمار املبييييادرة  مييييام

 مييادين  يف تقيدمهم  وتعزييز  قيدراتهم،  رتطيوي   يالر  مين  واإلبدا ،

 .املختلفة العمل

 تؤهلييه اليييت املقومييات ميين العديييد السييعودي الشييباب ولييدأ

 ميينهم العديييد أ بييت وقييد، بييالده لنهضيية املهييم الييدور بيي ل  للقيييام

، نفسه الوقت ويف، عديدة جماالت يف ذل  من ومتكنهم قدرتهم

 عليهيا   والتغليب  هامواجهت من مم البد كبرية حتديات أمامهم فإن

 قييوة  تعرقييل اليييت واإلجييرا ات والقييوانني  لألنظميية مييا يعييود  منهييا

 الرؤيييييية أهيييييداف ميييييع تتماشيييييى وال وانطالقيييييتهم، طموحييييياتهم

 دقية  أكثير  بعبيارة أو  أنفسيهم  للشيباب  ميا يعيود   ومنهيا  ومتطلباتها 

 الفيرص  القتنياص  املبادرة يف همتهم ضعف حي  ِمن منهم، لبعٍ 

 . اجلديدة رؤيةال مم تتيحها اليت
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 السييليب انفتيياحهم ذليي  يف تسييهم اليييت العوامييل ضييمن وميين

 عليى  واسيتحواذها  احلديثية،  التواصيلية  التقنييات   ورة على الواسع

 اليوعي  دون مين  ألوقياتهم  وسيلبها   مينهم،  العدييد  وتركييز  اهتمام

 القنيييوات تلييي  . ومييين االسيييتحواذ ذلييي  وخمييياطر بربعييياد الكيييايف

 ، حييي "شييات سييناب" برنييام   -ثييارامل سييبيل علييى -التواصييلية

 واألوىل ،ًاعاملي ييي الثانييية  املرتبيية  السيييعودية العربييية  اململكيية  حتتييل 

 نشيييرته لتقريييير ًاوفقييي ال نيييام  هييي ا مسيييتخدمي عيييدد يف ًاعربي ييي

 .global web blndex  ال يطانية األحباا شركة

 ًاإجيابي  ُيعدُّ التواصلية اجلوانب يف ال نام  ذل  استخدام إن

 ًاوعلمي ي  ًااجتماعي ي  امُلثمير  التواصيل  خييدم  االسيتخدام  ذلي   كان لو

 أمثيار:   الشيباب،  أولئي   مين  رائعية  منياذ   بيه  قيام  ما مثل ،ًاوتنموي 

 ولكين ، وسريهيم  اليد يل،  وأضيوا   وامللحم، واجل ين، الرقيبة،

 اململكييية يف امُلسيييتخدمني أنإىل  توصيييلت  الدراسيييات مييين ًاعيييدد

، سينة  21 - 16 بني الُعمرية الفئة من هم تشات السناب ل نام 

 القيدوات  الختياذ  االجتياه  هيو  الفئية  ه ه على اخلطورة مكمن وأن

 اليي ي الفييار  واحملتييوأ تشييات، السييناب مشيياهري لييبع  اخلاطئيية

 يف الناجحييييية االجتماعيييييية الشخصييييييات واعتبيييييارهم يقدمونيييييه،

 السييناب برنييام  اسييتخدام اسييتمرارية إدمييان جانييبإىل  اجملتمييع،

، والكسييل واالسييرت ا  اجللييو  وضييع يف طويليية ألوقييات تشييات

 ًاوبييدني  ًاووطني يي ًاديني يي  األوقييات تليي  اسييتثمار املمكيين ميين كييانو

 ذوات وتطيوير  تنميية  لصياح  ًاواقتصيادي   ًاوعلمي ي  ًاوحبثيي  ًاواجتماعي 

   اجملتمع. وبالتالي أنفسهم، الشباب
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 الييت  للشيباب  السيلبية  االهتماميات  بيني  الفجوة جنًسر وكي 

 وبيني  فاعيل  بشيكل  2131 اململكية   رؤيية  حتقي  سرعة ُتعي  قد

 يف واإلصيييالحية الفكريييية النُّخيييب عليييى الرؤيييية، تلييي  متطلبيييات

 تلي   معاجلية  يف تسياهم  الييت  املبيادرات  طر  يف تساهم أن اجملتمع

 . منها التخفيف األقل علىأو  اإلشكالية،أو  القضية

 الفكريييييية بالنُّخيييي  مييييين همبيييييا يضييييمُّ  - أسييييبار  وملتقييييى 

 املبيييادرات، مثيييل تلييي  لطييير  ًاقويييي  ميييؤهاًل ُيعيييدُّ -واإلصيييالحية

 .ومتابعتها وتبنيها

 :اخلصوص به ا املقرتحات ومن

 برنيام   يف امليؤ رين  ميع  امللتقيى  لتواصيل  مناسيبة  آليية  إجياد -1

 هادفيية حييوار قنييوات وفييتح السييعوديني، ميين  تشييات السييناب

   المم. ومن معهم يف احللور للتفكري

 هييي ا باسيييتثمار القيييرار  ًالُصييين عمليييية مقرتحيييات يمتقيييد -2

 ًاتنافسييي   ًااسييتثمار  لييدأ الشييباب   امُلفضييل  احليييوي  ال نييام 

   والتنموية. واخلريية االجتماعية واملشاريع املبادرات يف بينهم

 والبنييوك اخليياص القطييا  مؤسسييات مييع شييراكات عقييد -3

 يف ال نييام  السيتخدام  اجليياد التحيرُّك  علييى الشيباب  لتحفييز 

 مشياريع  يف الشيباب  وبيني  بينهم مصاح بتبادر العام الصاح

 .2131 اململكة رؤية مصلحة يف وتصبُّ مثمرة، اقتصادية

 الدراسييييات أقسييييام مييييع للتواصييييل مناسييييبة آلييييية إجييييياد -4

 هي ه  يف دورهيم  لتفعييل    السعودية  اجلامعات يف االجتماعية

   السعودي. جمتمعنا من عري  لقطا  ًاجد  املهمة القضية
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 للجهييات امللتقييى يف مناقشييتها بعييد للقضييية ملخييص تقييديم -5

 مجعييية: مثييل املييدني، اجملتمييع منظمييات ميين بالشييباب املعنييية

 سيلمان  امللي   ومركز املناط ، جمال  وشباب الغد، شباب

 .للشباب

 

  :حامد الشراري. دالتعقيب األول. 

 الشيابة،  الدور مصاف يف اململكة جعلت العالية الشباب نسبة

 هييي نفسييه الوقييت ويف مييا، األمثييل االسييتثمار حاليية يف زةمييي وهييي

. تطلعاتهيييا وحتقيييي  مبتطلباتهيييا، واإليفيييا  معهيييا، للتعييياطي حتيييٍد

 االهتماميييات أحيييد هيييو جييييد ميييالي ود يييل عميييل عليييى احلصيييور

 ورقتهيييا يف اجليييا ي اليييدكتورة طرحتيييه وميييا للشيييباب، األساسيييية

 سييناب" االجتميياعي التواصييل وسييائل تطبيقييات أحييد هييو النوعييية

 الفيييرص تيييوفري يف ًاإجيابييي ُتسيييهم أن املمكييين مييين الييييت" تشيييات

 احليييييرة لألعميييييار لالنطيييييال  وتشيييييجعهم لشيييييبابنا، الو يفيييييية

"  ُتسيييمَّى تقنيييية منظومييية ضيييمن يقيييع التطبيييي  هييي ا. واالبتكاريييية

 الييت " ال جمياتأو   Software Technology: الناعمة التقنية

 وصيناعتها  فيهيا،  سيتثمرين وامل ملنتجيهيا  طائلية  مبيالغ  تيدرُّ  أصبحت

 ومييا جيييد، علمييي ترسييي  مييع للفييرد ال هنييية القييدرة علييى تعتمييد

 .دليل  ري إال" كريم" وتطبي  ،"أوبر" تطبي 

 التطبيقييييييات 2131الرؤيييييية  تتبنيييييى  أن املهييييييم، مييييين  أنيييييه  إال

 اإللكرتونيييييية، احلكوميييييية  يييييدمات تطبيقيييييات) اإللكرتونيييييية

 التواصيييييييل وتطبيقيييييييات اإللكرتونيييييييية، التجيييييييارة وتطبيقيييييييات

 كهييييدف حمليييييا، إنتاجهييييا علييييى العمييييل مييييع( إخل....االجتميييياعي
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 إجيياد   الر من السعودي، االقتصاد تنافسية لتحسني اسرتاتيجي

 وجاذبييية  املتطيييورة،  الصيييناعية لألنشيييطة  وحمفيييزة حاضييينة  بيئييية

 تفيييييي احلديثييييية، والتقنيييييية االبتكيييييار جميييييار يف لالسيييييتثمارات

 تكيون  وأال االبتكاريية،  وتطلعياتهم  اإلنتاجية الشباب باهتمامات

 اسيتعرا   عنيد . منلكهيا  ال معينية  أجنبيية  لتطبيقات رهينة الرؤية

 منتصف من  االجتماعي التواصل شبكات تطبيقات لتاريخ سريع

 مين أنهيا   بيالرسم  ا تفيى  بعضيها  جند املاضي القرن يف التسعينيات

 بيييرو أو  املنافسييية، بسيييبب إميييا املتيييابعني  بعيييدد متصيييدرة كانييت 

 هيي ه يف املثييار: سييبيل فعلييى. أ ييرأ ألسييبابأو  فضييل،أ تطبيقييات

 فيسييبوك وشييركة شييات سييناب شييركة بييني حييرب تييدور األيييام

 بعييي  األ يييرية إضيييافة بعيييد(  ماسيييينجر انسيييتجرام، واتسييياب،)

 ُتنهيي  قيد  احليرب  هي ه  لتطبيقاتهيا،  تشيات  السيناب  تطبيي   ميزات

 !إحداهما

 يشيمل  2131الرؤيية  برام أحد  2121 الوط  التحوُّر برنام 

 والتطبيقيييييات باخليييييدمات العالقييييية ذات املبيييييادرات مييييين العدييييييد

 للمشيييياريع  اجلييييري املييييار رأ  تييييوفري فيهييييا مبييييا اإللكرتونييييية،

 وكيون . املتخصصية  البشيرية  امليوارد  وتنمية والواعدة، االبتكارية

 املهييم فميين الرؤييية، أهييداف حتقييي  يف ًارئيسيي ًادور تلعييب التقنييية

 لالتصيياالت، حتتييية بنييية مييع - متكامليية تقنييية منظوميية إجييياد

 عييالي ونطييا  املسييتوأ، عالييية وجبييودة متطييورة، معلومييات وتقنييية

 والتوجيييه املتقدمييية، التقنييييات متطلبيييات ميييع تتماشيييى -السيييرعة

 .وتطبيقاتها التقنية لعامل املستقبلي
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 تعمييل طمييو ، اسييرتاتيجي وطيي  مشييرو  هييي ،2131الرؤييية 

 بشييكل واهتماميياتهم ةاألساسييي مبتطلبييات الشييباب  اإليفييا  علييى

 التواصيييل وسيييائل تطبيقيييات اسيييتخدام مييين وأبعيييد أكييي  مشيييولي

 ضييمن وميين اجلييا ي، الييدكتورة طرحتييه مييا فبجانييب. االجتميياعي

 االسييرتاتيجية القضييايا بعيي  هنيياك الواسييع، القضييية هيي ه عنييوان

 عليهيا  الضيو   تسيلي   علينيا  مفكيرة  وكنخبية  الشيباب،  تهمُّ اليت

 :منها وس ها، ومناقشتها

 :القرار صنع يف الشباب إشراك (1

 بقضيياياهم يتعليي  فيمييا القييرارات ُصيينع يف الشييباب إشييراك إنَّ

 وبعالقييية واضيييح، تنظيميييي وإطيييار مؤسسييياتي عميييل أسييي  وفييي 

 املسيييتجدة احلاجيييات يواكيييب األ يييرأ، اجلهيييات ميييع تكامليييية

 لشيباب  فاعلة ومشاركة متثيل يضمن ومبا واهتماماتهم، للشباب

 واالنتمييا  الييوال  رو  تعمييي  أدوات أحييدإ هييو -الييوطن وشييابات

 جميتمعهم،   دمية  يف مسيؤولياتهم  لتحمُّيل  ودفعهيم  لديهم، الوط 

 الوطنييية الشييبابية واملنظمييات. وطيينهم تنمييية يف النوعييية واملسيياهمة

 متثيل  وهيي  العيامل،  دور مين  العدييد  يف متعيددة  برشيكار  موجودة

 املنظميات  نيبي  املنس  دور وتؤدي والشباب، احلكومة بني الراب 

 فئييات لييثالا املنظمييات تليي  وُتصيينَّف والدولييية، احمللييية الشييبابية

 عييييين مسيييييتقلة ،-TakingITGlob ملنظمييييية وفقيييييا -كيييييبرية

 بنييية ميين ًاجييز  تشييكل ومنظمييات الشييباب، ويييديرها احلكوميية

 .الشباب مشاركة لتنسي  جامعة وهيئات احلكومة،

: لقسيمني  مفتنقسي  اململكية  يف الشيبابية  املؤسسيات  واقيع  أميا   

 قبيل  مين  اململكة مناط  سالب يف سستُأ املناط ، شباب جمال 
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 منعزليية جييزر شييكل يف وتعمييل مظلتهييا، وحتييت املنيياط  إمييارات

 تطوعييية أهلييية ومؤسسييات خمتلفيية، تنظيمييية ملرجعيييات مسييتندة

 ومتثيل  حيوي، ونشا  متميزة جهود وما شخصية مببادرات جا ت

 ونشيياطها أعماميا  وجييل  شيباب، لل املسيتقبلية  اآلفييا  لفيتح  منصيات 

 ،«اخلريييييية مسيييي » كمؤسسيييية الكيييي أ، املنيييياط  يف يرتكييييز

 .للشباب الغد ومجعية للشباب، سلمان املل  ومركز

 :النامية املناط  يف العمل وفرص البطالة( 2

 إنهيا  حيي   الرؤيية،  مين  األك  املستفيد هو الشباب أن الش 

 سييتتقلص للرؤييية ووفيي  الو يفييية، الفييرص ماليييني لتييوفري تهييدف

 اميئية  أعلنتيه  ميا  املفياجئ  أن إال ،%7% إىل 11.6 من البطالة نسبة

 لييي  وصييلت  البطاليية  نسييبة  يف  يييادة  عيين  ًامييؤ ر  لإلحصييا   العاميية 

 التحيور  ملرحلية  نتيجية  يكون وقد جيد، سري مؤشر وهو%( 12.3)

 االقتصيياد، يف اميكلييية اإلصييالحات ومنهييا تطبيقهييا، بييدأ اليييت

 يف الزييادة  مين  للحيد   عاجلية  برام أو  حلور إجياد يتطلب قد وه ا

 أكيي   ميين  ،ًاأيضيي. الرؤييية  خلطيية ًاوفقيي  وضييبطها البطاليية  نسييبة

 للمسيؤولني  ًاحتدي وتشكل الشباب، جيل يواجهها اليت التحديات

 الناميية،  املنياط   يف عمل فرص إجياد هي 2131الرؤية تنفي  عن

 احلكيومي  قطيا  ال يف ترتكيز  املناط  تل  يف العمل فرص فغالب

 وتفتقد الصغرية، واألعمار التجزئة وقطا  ،(والعسكري املدني)

 واجلاذبييية لالقتصييياد احملركييية الكيييبرية والشيييركات للمصيييانع

 الناميييية فاملنييياط  الكيييبرية، املنييياط  يف كميييا األميييوار ليييرؤو 

 تنمويييية ملشييياريع تفتقييير -الدولييية جهيييود مييين بيييالرسم -ما اليييت

 الييدعم وتييوفري اسييتثمارية، فييرصلل أطليي   ارطيية فو ْضييع جبييارة،
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 للمنيييياط  النسييييبية امليييييز علييييى معتمييييدة الكييييبرية والتسييييهيالت

 االسييتقرار وحيقيي  املنيياط ، تليي  تنمييية يف يسييهم قييد -النامييية

 املنياط   عليى  الضيغ   مين  وُيخفِّيف  العميل،  فيرص  ويوفر للشباب،

 .ما الشباب هجرة من احلد   الر من الكبرية

 

o الفيفي: لرزاقعبد ا. التعقيب الثاني: أ 

 سيييييقودها ليييي ل  الشييييباب وإىل  الشييييباب ميييين 2131 رؤييييية

 حاضيييرهم هيييي ونتائجهيييا اوماكينتهييي وقودهيييا ألنهيييم الشيييباب 

 إضيا ات  فيهيا  أجيدُ  2131 رؤيية  نيصَّ  ترمليتُ  مستقبلهم، فكلماو

 الشيباب  أميري  وع رَّابهيا  مهندسها يد على تكون أن فقدرها...األمل

 ا  سييدده - سييلمان بيين حممييد األمييري امللكييي السييمو صيياحب

 -ووفقه

 - أقييور حياتنييا يف والتكنولوجيييا العلييم  ييورة أترمييل وعنييدما

  وقته. يف أتى جناة طو و حلم 2131 رؤية إنَّ :-سعودي كشاٍب

 اقتصييادية حتيوالت  حنيو  واليدور  األميم  تسياب   نشيهد  وهيا حنين  

 إبييداعات ميين ذليي  ومييا يتطلبييه  املعرفيية، باقتصيياد مييا يعييرف إىل 

 الييي ي الشيييباب عنيييد التنافسيييية واقيييع وميييا يشيييهده ،وابتكيييارات

   ومعنوية. مادية  رواتإىل  املعرفة اقتصاديات ترمجة استطا 

 التقنيية  االهتمامات ه ه  وايا حامد .دو اجلا ي .د تناولت وقد

 طرحها. وأجيدني  يف أجاداو وأبدعا  االجتماعي، التواصل بوسائل

 : اؤالتبتس وأفتتحها مهمة، أ رأ  وايا من سرنطل 
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 ؟ موجودة الفجوة هل  

 ؟ بدقة جتاهها واجبنا لندرك أبعادها حقيقة ندرك هل 

 ؟ الفجوة جتسري عن املسؤور م ن 

 خمتلفيييية  أم مشييييرتكة السييييعودي الشييييباب اهتمامييييات هييييل 

 االجتماعيية،  احلالية و االقتصادية، الطبقةو املكان، لعوامل

 ؟ العوامل من وسريها املعرفية، الوفرةو

 بييني  مشييرتكة  مسيياحات  للشييباب 2131 رؤييية  أتاحييت  هييل 

 املطلوبني؟ والترهيل التعليمو الفرصة،

 طموحيي  سيقف  ختفي   أن البسيي ، إميا   التخطيي   عليم  يف

 واقعي   وتطيور  وتقيوي  وقيدرات ، أو ترفيع   واقعي   مع يتناسب مبا

 كبري. فار  اخليارين وبني طموح ، لُتحقِّ  وقدرات 

 القيرار  اخت نا نا؟ وهلب واألوىل األفضل اخليار كان فريهما

 واضييحان والقييرار الوجهيية ؟ وهييل2131 حنييو وجهتنييا يف الصييحيح

  للشباب؟ بال اتو للجميع،

 جتسيري إىل  حتتيا   اليت الشباب اهتمامات عن أحتدا عندما

 :باآلتي أحددها أن ، فرستطيع2131 رؤية متطلبات لتحق 

 الكرمية. املعيشة بترمني اهتمامات .1

 . مميز يلترهو بتعليم اهتمامات .2

  واملواهب. االبتكار برعاية اهتمامات .3

   السياسة. البوصلة وآليات بوضو  اهتمامات .4

   اجملتمعي. واالستقرار باألمن اهتمامات .5

  والعاطفية. النفسية بالطمرنينة اهتمامات .6

  الدي . الروحي اجلانب باتزان اهتمامات .7
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 يية احليات الشباب ممارسات يف تظهر اليت السلبية اخلروقات و

 السيابقة،  االهتمامات أحد يف إ فا  من تنطل   اجملاالت شتى يف

  .2131 رؤية طري  يف مهددات وهي

 تليييي  ميييين تنطليييي  النجاحيييياتو اإلبييييداعات جنييييد املقابييييل ويف

 بها. والعناية رعايتها متت متى ًاأيض االهتمامات

 واألسيييرة الدولييية بيييه ُتعنيييى أن يميييا ينبغييي  أخلِّيييص أن أردت إن

 : فباآلتي الفجوة لتجسري قصوأ يةكرولو الفردو

 اليييت االهتمامييات قيميية يف يييتحكم اليي ي ألنييه العقييل بنييا  .1

 عنيد  العقليية  القيدرات  ارتفعيت  الشيباب  فكلميا   عند حتصل

 متطلبيات  وُتحقِّ  وعظيمة، مرتفعة االهتمامات جتد الشباب

 معيييني  يييري الطبقييية هييي ه يف سيييتجد   لييي ل ًاتلقائي ييي الرؤيييية

 دائييييرتهم توسِّييييع أن علييييي  كمييييا ،2131 رؤييييية لتحقييييي 

  ومتكنهم.

 متوسييييطة الشييييباب عنييييد العقلييييية القييييدرات تكييييون وعنييييدما

 االهتمامييييات تتجيييياو  ال عادييييية حينهييييا االهتمامييييات فسييييتكون

 بيييري فقييي  العييييش بضيييمان الشييياب حينهيييا وسييييكتفي اليوميييية،

 تنشير  لي ل   اإلنسيانية   كرامتيه  حسياب  عليى  وليو  كانت، طريقة

 الطبقة. ه ه يف والرتبوي األ القيو اإلداري الفساد حواضن

 متدنيييية الشيييباب عنيييد العقليييية القيييدرات تكيييون عنيييدما وأميييا

 هنيا  تنشير  اهتماميات  ولي ل    بالأو  متدنية االهتمامات فستكون

  والتفري . واإلفرا  التطرفو واإلجرام اإلرهاب حواضن

 :  فالبد من  الشاب لعقل السليم البنا  يتحق  وحتى
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   التطلعات. مع املتناسب والتعليم املعرفة سابباكت االهتمام .أ 

 القيييدراتو واحلرفيييية املهنيييية املهيييارات باكتسييياب االهتميييام .ب 

   التطلعات. مع املتناسبة

 التسييياؤالت عييين جتييييب اليييت  املهيييارات باكتسييياب االهتمييام  .  

   .(املشكلة أحلُّ كيف ؟ أقرر كيف ؟ أفكر كيف) اآلتية

 والثقافييية عرفيييةامل مؤسسيييات عييي  اليييوعي ر ْفيييع قنيييوات فيييتح .د 

  النخب. وبني بينهم الفجوة لتجسري والفكر 

 الشياب،  تغي ي  الييت  احلاضنة ألنها باألسرة  والرعاية العناية .1

  عزعيية والعيياطفي  فبقييدر  النفسييي االسييتقرارين لييه وحتقِّيي 

 مزعزعيييية شيييياب شخصييييية تصيييينع األسييييرة بنييييية وتفكييييي 

 حتتيا   األسيرة  التطلعيات  لي ل    حتقي  ال تتحمل ومفككة

 وأمنييية وصييحية وتعليمييية واجتماعييية إعالمييية بنييا  نظومييةمل

   التطلعات. مع تتناسب

 الشيار   وقيرا ة  واخلارجي، الدا لي السياسي األدا  حتسني .2

 واملعرفية  التواصيل  لغية  مين  جعليت  قد فالعوملة بدقة، الشبابي

 فيرتة  كيل  حتسيينات  مين  صغرية، وما نلمسه قرية التشاركو

 امليييار وتنميييية محايييية يف اراتهييياوو  الدولييية إدارة جانيييب عليييى

اإلداري   الفسيياد أشييكار علييى والقضييا  احملاسييبةو العييام،

 ذات اهتمامييات شييابة شخصييية صييناعة يف يسييهم هيي ا كييل

  راسخ. وال  وذات مسؤولة،

 الشييياب بتعلييييم وذلييي  الكرميييية، للمعيشييية فيييرص تيييرمني .3

 ميييع يرتافييي  أن والبيييد  (،ير ييي  كييييف) ال( يعييييش كييييف)
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ميا   ميع  تتناسيب  اقتصيادية  وحاضينات  واتقني ( كيف) تعليمه

 سيمارسه.  وما يتعلمه،

 بدايييية اجملتمعيييية، وقدواتيييه وهويتيييه دينيييهو معتقيييده محايييية .4

 أسرته. فزعزتهاإىل  بلده ومفكري علما إىل  وطنه بقيادات

 نفسيييي، وقلييي   طيييري، عقيييدي اضيييطراب يف يعييييش جتعليييه

  الكثري. عالجه واجملتمع الدولة سيكلف عاطفي ت ب بو

   السعودي. الشباب يرتضيها واضحة وطنية موية نتما اال .5

 سينت  قيد  - ا  رعاهيا  - دولتنيا  أنإىل  اإلشارة أودُّ ًاوأ ري

 مواطنيهييا اهتمامييات بييه جتسيير مييا للحكييم األساسييي نظامهييا يف

 : نصه يلي فيما ًاجلي  ذل  تطلعاتها، وجند لتحقي 

 

 (( للحكم األساسي النظام)) 

 السعودي. اجملتمع تمقوما :الثال  الباب

 التاسعة: املادة

 عليييى أفرادهيييا وُيربيييى..  السيييعودي اجملتميييع نيييواة هيييي األسيييرة

  ، والطاعية  اليوال   مين  تقتضييه  وميا  اإلسيالمية،  العقييدة  أسا 

 اليوطن  وحيب  وتنفيي ه،  النظيام  واحيرتام ..  األمير  وألولي ولرسوله،

 . اجمليد وبتارخيه به واالعتزا 

 العاشرة: املادة

 قيمهيا  على واحلفا  األسرة، أواصر تو ي  على الدولة حترص

 الظيييروف وتيييوفري أفرادهيييا، مجييييع ورعايييية واإلسيييالمية، العربيييية

 . وقدراتهم ملكاتهم لتنمية املناسبة
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 عشرة: احلادية املادة

 حببيل  أفيراده  اعتصيام  مين  أسيا   عليى  السيعودي  اجملتمع يقوم

 وعييدم بييينهم يميياف والتكافييل والتقييوأ، اليي  علييى وتعيياونهم ا 

 . تفرقهم

 عشرة: الثانية املادة

 يييؤدي مييا كييل الدوليية ومتنييع واجييب، الوطنييية الوحييدة تعزيييز

 .  واالنقسام والفتنة للفرقة

 عشرة: الثالثة املادة

 الينش ،  نفيو   يف اإلسيالمية  العقييدة  َسْر إىل  التعليم يهدف

 نيافعني  أعضيا   ليكونيوا  وتهيئيتهم  واملهارات، املعارف وإكسابهم

 .بتارخيه معتزين لوطنهم، حمبني جمتمعهم، بنا  يف

 

 املداخالت حول القضية: 

o .مؤشرات الواق  وإشكاالته 

 االنتشيار  اجلميع على خيفى البا عي إىل أنه ال عليا . أ أشارت

 فئيييييات معظيييييم بيييييني شيييييات سيييييناب لتطبيييييي  السيييييريعو الواسيييييع

 مشياهري  وهنياك  ..حيدين  ذو سال  هو آ ر شي  أي ومثل...اجملتمع

 لزييادة  سيناب  اسيتخدموا  قبيل  مين  مشيهورين  إعالمينيو فنانني من

 ،أصيييياًل معييييروفني سييييري هييييم م ييييْن هنيييياكو شييييعبيتهم،و شييييهرتهم

الييبالد. وعلييى  ييالف مييا يييرأ      يف املشيياهري أشييهر ميين أصييبحواو

 صيحية،   كثريون، ميكن النظر م ه الظاهرة عليى أنهيا  ياهرة   

 كييل مثييل ابييياتإجيو سييلبيات مييا...العصيير أمنييا  ميين منيي  أنهيياو

 آ ر. شي 
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 تشيري إىل اجلنسيني   الشباب الرديعان أن كلمة  الد. وذكر د

 املوضييو  أن وحبكييم.. سيينة ٤٠ وحتييى ١٨ سيين ميين ًاوإنا يي ًاذكييور

 فمن املهيم الرتكييز عليى االحتياجيات     ،ًاكثري تناوله ومت متكرر

 وعيدم  احتياجيات،  أربعية  بتقيديره  وهيي  ،ًاعموم للشباب األساسية

 النحييو علييى املشييكالت، وهييي ميين ًاكييبري ًاعييدًد ليي خي حتقيقهييا

 :التالي

 .التعليم فرصة .1

 .العمل فرصة .2

 .الالئ  السكن .3

 .السعيد الزوا  .4

 بييل عينيهمييا، نصييب وفتيياة شيياب كييل يضييعها أساسيييات هيي ه

 وسيبل  االحتياجيات  بهي ه  يفكيرون  -مبكرة سن ومن  - إنهم

 قيور ال ميكين  حيد  أيإىل  نفسيه:  يطير   الي ي  والسيؤار .. حتقيقها

 هيي ا كحقييو ؟ بهييا ويفييي االحتياجييات، هيي ه يسييدُّ جمتمعنييا إن

 ميكن اإلجابة عنه فيما يلي: كبري سؤار

 التعليم:: أواًل

 يف مشيكلة  يوجيد  وال ،ًاتقريبي  املسيتويات  مجييع  يف متيوفر  هو

 عييين  ناهيييي  ) حكوميييية جامعييية  28 مييين  أكثييير فليييدينا  ذلييي ،

 نياملتقيييييدم مجيييييع  تسييييتوعب ( اخلاصييييية والكليييييات  اجلامعييييات 

 .استثنا  دون اململكة مناط  مجيع ويف واملتقدمات،

 مييين ًاكيييبري ًاعيييددأن  وهيييي األهميييية، سايييية يف قضيييية تبقيييى

إىل  حيتيا   الي ي  العميل  سو  يناسب يعد مل اجلامعية التخصصات

 يفكيييرأن  يفيييرت  هنيييا.. وباملهيييارات بالتقنيييية تتعلييي  ختصصيييات
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 زودهميييي الييي ي اليييتق  التعلييييم يف - وفتييييات شيييبان -اجلمييييع

 ا تييار  يف أعيينهم  نصيب  العميل  سيو   يضيعوا  وأن عملية، مبهارات

 يتعلي   فيميا أقيل   الفيرص  تكيون  قيد  الفتياة  خيص فيما. التخصص

 وهنييا الفتيييات، عيين حمجوبيية التخصصييات فييبع  بالتخصييص،

 يف بالشياب  ومسياواتها  الفتياة  أميام  التخصصيات  كيل  بفتح نطالب

 .الشرن ه ا

 العمل: فرص: ًا انًي

 يف الو يفيية عيين نتحييدا كنيياإذا  مرتفييع بطاليية توأمسيي لييدينا

 نفسه لدينا ففي الوقت.. اخلاص القطا  وحتى احلكومي القطا 

 القطييا  يف املهيين كييل يف يعملييون وافييد مليييون 14 عيين يزيييد مييا

 فنيية،  املهين  تلي   بعي  . األفيراد  قبيل  مين  بالتسيرت  وسالبا اخلاص،

 بشيير  بهييا لالعميي وفتياتنييا شييبابنا يسييتطيع ومكتبييية، وتقنييية،

 وفاعلية  حقيقيية  تشريعات ُتس نَّ وأن مناسب، تدريب على حصومم

 عييين نتخليييىأن  كمجتميييع علينيييا املقابيييل ويف. واإلحيييالر للسيييعودة

 سيري  وميا هيو   مناسيب  ميا هيو   حتدد اليت االجتماعية معوقاتنا بع 

 أليف  31  ضروات بائع د ل يكونأن  يعقل ال.. عمل من مناسب

 با درا  ننظر  م ريار، آالف مخسة مو ف وراتب الشهر، يف ريار

 ختلُّييف هيي ا.. مو ييف و يفيية علييى ونتهاليي  اخلضييروات، بييائعإىل 

 رؤييية  يل  يف منيه  نيتخلص أن  يفيرت   للواقيع  تقيدير  وسيو   وقصيور 

 يف بلييدنا نسيياعد وأن منييتجني، نكييونأن  منييا تريييد اليييت 2131

 تسيييتنزف الييييت الوافيييدة العمالييية مييين كيييبري جيييز  مييين اليييتخلص

 .مشروعة سريأو  مشروعة بطر  نااقتصاد
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 السكن:: ًا الث

 ا يرتا   أعييد  ولن معروف، فه ا السكن، أهميةإىل  أشري لن

 عين  والكيف   املسياكن،  بنيا   يف التوسع هو به نطالب ما.. العجلة

 آ ير  ًاشييئ  وليي   بنيا   وميواد  أر  هو املسكن.. باملعوقات الت رُّ 

 بعييي  ييية ملك نيييز  للحكوميية  ميكيين .. علييييه احلصييور  يصييعب 

 صيغرية  أرا إىل  وجتزأتهيا  بامليدن،  واحمليطية  الكيبرية  املساحات

 قييرو  وتقييديم عليهييا، مسيياكن لبنييا  فقيي  2م311 مسيياحتها

 انتهيييى والقصيييور الكيييبرية الفليييل عصييير. لبنائهيييا للشيييبان صيييغرية

 التكلفيية قليليية صييغرية مسيياكن يريييدون فهييم للشييباب، بالنسييبة

 النووية األسرة حنو ًاعام  ًاجهتو هناك أنَّ والسيما الصيانة، وسهلة

 .الصغرية

 وختيبُّ   للوقيت  مضييعة  جميرد  هيو  اإلسيكان  و ارة بيه  تقوم ما

 ًافسيياد تواجييه الييو ارة. البنييوك ومييالك العقيياريني مصيياح يراعييي

 ال مَلييْن منُحهييا مت واسييعة ألراضييي الييبع  متلُّيي  عملييية يف  ًاواسييع

 جهيد  يكيون أن  ُيفيرت   وبالتيالي  املاضيية،  السينوات  يف يستحقها

 املسيياحات تليي  ميين تسييتطيع مييا ملكييية نييز  علييى ًامنصييب الييو ارة

 مين  للمسيتحقني  وتقيدميها  ختطيطهيا    يمَّ  وِمين  أصحابها، وتعوي 

 وميكين . التجياري  لالسيتثمار  تكيون  وأال بنائهيا،  بشير   الشباب

 االمتيييداد مييين واإلفيييادة شيييق ، ذات طويلييية أبيييرا  بنيييا  كييي ل 

 .ًاجمان فالسما  العمودي،

 الزوا :: ًارابًع

 حسييييب ملفتيييية بصييييورة جمتمعنييييا يف العنوسيييية نسييييبة ترتفييييع

 اليييزوا  تكييياليف ترتفيييع الوقيييت نفسيييه يف.. األ يييرية اإلحصيييا ات
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 مين  وفشخرتنا هياطنا بع  عن قلياًل لنتخل.. االجتماعي واميا 

 وِمن للجنسني، والسكن العمل فرص ولنوفر وبناتنا، أبنائنا أجل

 األقيل  هيم  املتيزوجني أن  البح  من  بت وقد ..الزوا  أمر يسهل   مَّ

 .املتزوجني بغري مقارنة مشكالت

 ميين الشييباب بييار يشييغل مييا األربعيية هييي  االحتياجييات هيي هن إ

 مشييكالت مين  ًاكيثري  سييحدُّ  وتوفريهيا  بهيا  االهتميام و اجلنسيني  

 والتطييرف،  املخييدرات،  كتعيياطي  الشييباب: عنييد  جنييدها  أ ييرأ

إىل  تشييري مرضييية حاليية واأل ييري  االجتميياعي واالسييرتاب والفييرا ،

 .إليها نصل الأ نتمنى للمجتمع، انتما  عدم

 حيب  وتغير   األنيا،  تضيخم  االجتماعية وأضاف أن الشبكات

 مين  املزييد  ساياتيه  أكي  أحيد   لآل يرين  عمليه  ما ييتم  حتى.. ال ات

 تصينعها  اليت املتضخمة األناو الفردانية  ًاوالرتويت. وأيض اإلعجاب

 الييييت بالسيييرعة ميييا ًايوميي  سيييتخبو االجتمييياعي التواصيييل شييبكات 

 املنطقي.   الطبعي الصعود سوأ يبقى ولن بها، صعدت

 معرفية  املهيم  مين أن  وضيروري  كميا   مهم فهمها اجلوانب ه ه

إال  منهيا  اييدركو  مل الشيباب أن  يبيدو  الييت  2131 رؤيية  متطلبات

 هيي ه بهييم. وإدراك أضييرت سييلبية جوانييب يف خيتزلونهييا جعلييهم مييا

 اهتمامييات بييني  الفجييوة هيي ه جتسييري علييى للعمييل مهييم اجلوانييب

 عمليييية تيييتمأن  يرييييد ملييين هييي ا...  الرؤيييية متطلبيييات وبيييني الشيييباب

 إشكالياتنا. إحدأ ، وه ه واحد اجتاهأو  طري  من التجسري

 متطلبيات  يف مشيكلة  وجيود  يعي   الفجيوة  بوجيود  االعرتاف إن

 لتعيريفهم  السيناب  تو ييف  عمليية  وأن نفسيها،  الرؤيية  مين  الشيباب 
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 يشيعرون  ملين  ًا طاب سيكون إذ..  اجلدوأ عديم سيكون بالرؤية

 خبري. يبشر ال شعور وهو يعنيهم، ال األمر برن

 سييلوك نفهييمأن  أواًل احمليييا فإننييا حنتييا  مسيياعد. ويف تقييدير د

 نَّإ إذ..  االجتماعييية الشييبكات تطبيقييات يسييتخدم وهييو اجلمهييور

 جيييدون الكييثريون صييبحأ السييناب رأسييها وعلييى التطبيقييات هيي ه

 مييا لينقلييوا اجملتمييع يف ويتحركييون وشييابات، شييبابا فيييه أنفسييهم

 . واملترميل واستقبااًل إرسااًل عنه تنف  ال حياتهم أصبحت يرونه. بل

 وج َّرها. إذ الفردانية عمَّ  قد األ رأ الشبكات مع أنه جيد فيه

 عأشيب  حنيو  عليى  فيه ينداحون التطبي  ه ا يف أنفسهم النا  وجد

 مييين الكيييثري -لييي ل  إضيييافًة -ميييم وحقَّييي  عامييية، رسبييياتهم

 كيثري  مين  أقيوأ  إعالنيية  وسييلة  الييوم  أصيبح  إذ املادية  املكاسب

 بيئية  أصيبح  شيات  به. والسناب تعلقهم من ما  اد الوسائل  وهو من

 االفتخارية. والسلوكيات واملظاهر لالستعرا 

 حيب  ر وتغي  األنيا،  ُتضيخِّم  االجتماعية الشبكات أن وأضاف

 مين  املزييد  ساياتيه  أكي   أحيد  لآل يرين  عمله يتم ما حتى..  ال ات

 تصينعها  اليت املتضخمة واألنا الفردانية  وأيضا. والرتويت اإلعجاب

 الييييت بالسيييرعة ميييا ًايوميي  سيييتخبو االجتمييياعي التواصيييل شييبكات 

 .  املنطقي الطبعي الصعود سوأ يبقى ولن بها، صعدت

 معرفية  املهيم  مين  أن كميا  وضيروري   مهم فهمها اجلوانب ه ه

 ميا  إال منها يدركوا مل الشباب أن يبدو اليت ٢٠٣٠ رؤية متطلبات

 هييي ه وإدراك. بهيييم أضيييرت سيييلبية جوانيييب يف خيتزلونهيييا جعليييهم

 اهتمامييات بييني  الفجييوة هيي ه جتسييري علييى للعمييل مهييم اجلوانييب
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 عمليييية تيييتم أن يرييييد ملييين هييي ا...  الرؤيييية متطلبيييات وبيييني الشيييباب

 .إشكالياتنا إحدأ وه ه واحد، اجتاه أو طري  من التجسري

 متطلبيات  يف مشيكلة  وجيود  يعي   الفجيوة  بوجيود  االعرتاف إن

 لتعيريفهم  السيناب  تو ييف  عمليية  وأن ،نفسيها  الرؤيية  مين  الشيباب 

 يشيعرون  ْنمَلي  ًا طاب سيكون إذ..  اجلدوأ عديم سيكون بالرؤية

 .خبري يبشر ال شعور وهو ،يعنيهم ال األمر برن

 منيي  عشيير : حنييا  وال . أ وجهيية نظيير تسييويقية، قالييت   وميين 

 املنييت ، علييى ينصييبُّ للشييركات االهتمييام كييان مضييت سيينوات

 األمير  تطيور   م مميزاته، على الرتكيز  الر من يتم البيع وكان

 االجتمياعي  التواصيل  لغية  وميع ، العيام  بشكلها اموية عن للحدي 

 تسيوي   لأجي  من للمشاهري الشركات من العديد توجهت اجلديدة

 املشييياهري، ميييؤال  سيييوقت األمييير حقيقييية يف لكنهيييا، منتجييياتهم

 يقدمونه.  ال ي احملتوأ عن النظر بغ   قيمة منهم و لقت

  هو: سب  ما طر  من امدف

 شخصيييية  شيييابةأو  شييياب مييين خيلييي  الييي ي التوجيييه حتدييييد

 القطاعاتأو  الشركات هي هل: حمتوأ وجود دون مشهورة

  الكاريزما؟ هي أم ؟ اخلاصةأو  احلكومية

 وعيي  بيرسم  فياليوم : اجلمهيور  ليدأ  املشياهري  مصيداقية  تقييم 

 بشييكل يييؤ ر أنييهإال  األجيير مييدفو  اإلعييالن بييرن املتييابعني

  الشرا . قرار على كبري

 ميليي  كييان فلرمبييا: املشيياهري ميلكييه اليي ي احملتييوأ تفعيييل 

 يف امليثقفني  دور ييرتي  وهنا للثقافة، يفتقد لكنه الكاريزما

 بقيرار  ذلي   يظيلُّ  لكين . هيؤال   تثقييف   يالر  من جوةالف سد 
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 عنيييا  يسييتدعي  األميير أن  وجييد  حييار  يف نفسييه  املشييهور  ميين 

 اميادف  احملتيوأ إىل أن  إضيافة ، نظره وجهة من الأو  الثقافة

  ذل . يعلم منهم وكثري األسف، مع كبري مجهور له لي 

 متميييزة، لغيية ومييا فاعليية، فعييال ُطرحييت اليييت األمسييا  بعيي 

 جنيياحهم، هييم أدواتأ ولعييل الرتكييي، فييار أو  اجليي ين، :أمثيار 

 والفاعلية،  احلكوميية  اجلهيات  مين  قربهمو طرحهم، طريقة:  هي

 و قتهم اجلمهور لدأ قيمتهم ومن وطرحهم وعيهم من رفعت واليت

 .  بهم

 عليييى نفسيييها فرضيييت الييييوم التواصيييل مواقيييع أبينيييا أم شيييئنا

 وعليى  كوميية، واحل اخلاصية  والقطاعيات  واملؤسسات الشركات

 هيي ا وتوجيييه لتقيينني ضييرورة هنيياك بييات ليي ا. واجملتمعييات األفييراد

 اجلديد. التوجه

 النصييييب ميييين الكييييثري أن هنيييياك العثمييييان  الييييد. وذكيييير م

 واالسيتعطاف،  االسيتجدا ،  ذلي  إىل  أضف والك ب، واالحتيار

 مبيا  االجتمياعي  التواصيل  وسائل الكثري يف ذل  وسري والشحاذة،

 النيا   يسيتطيع  كييف  السيؤار:  ن   يمَّ يبقيى  ، ومي تسناب شيا  فيها

 تليي  يف ُيطيير  فيمييا والسييمني الغيي  بييني التمييييز الشييباب و اصيية

 اسيييتخدام عليييى الييينظري منقطيييع اإلقبيييار.. اخلالصييية الوسيييائل؟ يف

 ،ًاعمومييي النيييا  بيييني اململكييية يف االجتمييياعي التواصيييل وسيييائل

 متكينهم  الييت  القنيوات  لقصور نتيجة هو إمنا  صوصا  والشباب

 وشكاواهم. ومطالبهم وأفكارهم رؤاهم إيصار من

 ذليي  إىل  أضييف : الرديعييان علييى ذليي  بقولييه     الييد . وأكييد د

 سييوا  املسييؤولنيإىل  للوصييور االجتميياعي التواصييل وسييائل تسييخري
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 عنيدما  وذلي   العهيد،  وليي  ووليي  عهيده  ووليي  امللي   ًاوأحيان و را ،

 هيي ا.. اهييدره مت مييم ًاحقوقيي يرونييه مييا علييى احلصييور يف يفشييلون

 ًاقصييور يعنيييه مييا ضييمن ويعيي  للغاييية، مييزع  املقيياطع ميين النييو 

 الضيبطية،  واجلهيات  القضيا ،  و اصية  الدولية،  أجهيزة  يف ًاشديد

 بعضييهم وجنييد .للغاييية مقلقيية بصييورة منتشييرة الظيياهرة.. وسريهييا

 وهك ا. املقطع، تنشرأن  با  وحيلف  حيلف،

 عييين للغايييية سييييئة صيييورة يقيييدم املقييياطع هييي ه مثيييل انتشيييار إن

 هي ه .. اخلار  من لنا ينظر ملن  اصة مشوهة وصورة بل اململكة،

 شييات وسييناب االجتميياعي، التواصييل وسييائل سييلبيات ميين واحييدة

 .إحداها

 تعمييي  ُيضيياف كيي ل  ملييا سييب  : الشييريف فاطميية. أ وأضييافت

 لتقلييد  يعيشيه  اجلميع أصبح life style للحياة معني من  انتشار

 معينيية، مطيياعم ميين األكييل األميياكن، ليينف  السييفر، املشيياهري

 يف النمطيية  هي ه  ُتجي ِّر  الييت  اليوميية  املمارسيات  من كثري وسريها

 وتنشر. وتشارك، لتصور، حتيا الغالبية اجملتمع، وكرن

 يف تعقيبه: مجيل احلمود صاح بن ا  عبد. د ومن جانبه قار

أو  عمنياف  حتقِّي   ماداميت ، نوعهيا  كان ًاأي  أنشطة الشباب ينه أن 

 وقفية  مين  لنيا  البد إمنا. ًاوأ ري أواًل للوطن مواردها تعود مكاسب

 هييو ومييا، 2131 رؤييية مضييامني نييرب أن  أردنييا مييا، إذا حقيقييية

 وهنيا . الشيباب  بفئية  خييتصُّ  ميا  اخلصيوص  وجه وعلى، منها مؤمل

 االنفتيا   عين ، القضيية  هي ه  يف اجليا ي  .د إلييه  ذهبيت  ميا  مع أتف 

 ميا  ومنهيا ، احلديثية  التواصيلية  التقنييات   يورة  عليى  الواسيع  السليب

 الشييبابية اميواة  مين  بعي    جليو  وهيو  للنقياش،  أمنوذجيا  هنيا  ُحيدِّد 
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 ميين سييريه( أو  شييات سييناب) امسييه  تقيي  ل نييام  اخنييراطهم حنييو

 يشيكل  كهي ا  ًاتوجُّهي أن  اليبع   ويظين ، احلديثة التقنية ال ام 

 اليبع  أن  مين  مشاهد ما هو مع ًا صوص، للشباب ًامنفعي ًاتوجُّه

 شيييهرة  يييالر مييين اقتصيييادية جناحيييات حقييي  قيييد الشيييباب مييين

 كهيي ه تقنييية ميين سييوا ، وقتييية شييهرة بالشيي  وهييي، اكتسييبها

 بسيييبب وذلييي  كغريهيييا  املنسيييية الييي ام  ضيييمن ًاالحقييي سُتنسيييى

 ميين ُيالحييظ مييا، أو ًامتسييارع يييرتي دومييا واليي ي البييديل، حييدوا

 مليدد  ًاسالبي   ي ييرتي والي  التقنيية،  تلي   اسيتخدام  عي   شبابية جهود

 . للغاية حمددة

 وحنيين نييدعيها اليييت اخلصوصييية أييين: عقيييل مهييا. أ وتسييا لت

 حياتنييا تفاصيييل علييى ليطلييع بيوتنييا يف وند لييه العييامل أمييام نتعييرأ

 االجتميياعي التواصييل لوسييائل وعالقاتنييا؟ وأضييافت أن اسييتخدامنا

 شي   وال. نعيشيه  الي ي  واالنفصيام  التناق  مظاهر من آ ر مظهر

 الوسيييائل وهييي ه. علييييه ويتميييرد التنييياق  هييي ا يعيييي الشيييبابأن 

 له. صوت ال م ْن صوت إليصار الوسيلة أصبحت

 اجلدييدة  االجتماعيية  االتصار حبريي أنَّ وسائل حسام. ويرأ م

 النُّخييب  ألغييت ألنهييا والتواصييل  االتصييار عييامل يف  ييورة شييكلت

أن  ديريييي شيييخصأي  ًابعييييد ليييي  اليييزمن يف. التقليديييية اإلعالميييية

 وأْ ي   التقليدية، اإلعالم وسائل استخدام من له البد رسالة يرسل

 لنقيل  احلريية  عنيدهم  اجلمييع  الييوم , بشروطها وااللتزام موافقتها،

 معارك يف كانت القدرة ه ه بدايات. قيود بدون لديهم معلومةأي 

 الصييهيوني العييدو جييرائم نقييل ميين سييكانها متكيين عنييدما سييزة

 اعتيييدا ات تعريييية ومتيييت ،صيييحافة جيييودلو احلاجييية بيييدون للعيييامل
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 جها  هو املناضل حيتاجه ال ي كلَّ ألنَّ للعامل، بوضو  الصهاينة

 االعتيييدا ات، لتو يييي  بيييوك  فيييي أو  تيييويرت يف وحسييياب جيييوار،

 وسييائل نوعييية انتشييار مييع اليييوم. الصييهيوني العييدو كيي ب وإ بييات

 علييى القييدرة لييديهم اجلميييع أصييبح وتعييددها االجتميياعي االتصييار

   املعنية. املؤسساتإىل  اللجو  بدون االشتهارأو  معلومةأي  قلن

 ماهييية  علييى سييتعتمد  ًادائميي األشييخاص وشييهرة  انتشييار مييدأ

 يف وقبولييه موائمتييه ومييدأ ينقلييوه، اليي ي اخلطييابأو  توجهيياتهم،

 جناحهييا حيييدد إعالمييية، ةليبريالييي -با تصييار – هييي. اجملتمييع

 عمييا خمتلفيية  يياهرة رأنيي اليييوم. الرمسييية األجهييزة ولييي  اجملتمييع

 إعالميية  ميواد أو  ًاأ بيار  ينقيل  معيروف  مغمور سيري  شخص, عهدناه

 إعالميية  مؤسسية  مين  أكثير  متيابعون  وليه  اجملتميع،  عنيد  تقبُّيل  ما

 اجملتمييع  يف احرتامهييا مييا اعتبارييية شخصيييةأو  مرموقيية، قدمييية

أي  ونشير  التير ري،  تسيتطيع  إعالميية  قوة ذاته يف حد أصبح وب ل 

 بفعاليية  يرييدها  رسيالة أي  يوصيل أن  ويستطيع معلومات،أو  أ بار

 . ما لدولة تابعة رمسية تلفزيونية حمطة من أقوأ

 أصييبح واليييوم الظيياهرة، هيي ه تييدارك يف بييدأ العيياملي اإلعييالم

 الييت  رسيالته  لنقل االجتماعي االتصار وسائل حنو ًاتدرجيي  يتحور

 مع فق  ليست ميةاإلعال املنافسةأن  بسبب نقلها  يف صعوبة جيُد

 عنييدهم  األفييراد هييؤال   ميين والكييثري  أفييراد، ولكيين  مؤسسييات

 حصييل  كمييا اإلعالمييية  الوسييائل مصييداقية  ضييرب علييى  القييدرة

 نقيييل يف ًاكيييثري أد  أصيييبح اإلعيييالم نيييرأ الييييوم. ًاميييؤ ر ًاكيييثري

 االجتمياعي  التواصل وسائل لكن ،أكثر شفافية ولديه املعلومة،

 يف -وبقيوة  – ًاد تسيهم أيضي  حيي  قي   حيدين،  ذا ًاسالح أصبحت
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 وبسييرعة  أبريييا ،  برنييا   ًا لميي  التشييهري أو  مضييللة،  أ بييار  نشيير

 ميين تييتمكن مل اآلن حتييى القانونييية التشييريعات. كييبرية انتشييار

 يف بيدأت  الغربيية  اليدور  مين  والكيثري  املشيكلة،  هي ه  مع التعامل

 . الرأي حرية مع  ال تتعار قوانني لوضع املشكلة ه ه مناقشة

 لييي ام  اإلجيابييييات تعيييدد امليييزرو  أنيييه ميييع  محييييد .د وذكييير

 أوجزهييا متنوعيية، سييلبيات فهنيياك االجتميياعي التواصييل ومنصييات

 : يلي فيما

 .مصدرها ومعرفة املعلومة مصداقية من التحقُّ  صعوبة:   أواًل

 . واملثقفني للباحثني الفكرية احلقو  ضيا :  ًا اني

 . ياالجتماع واألمن التفكُّ  تعمي :  ًا الث

 حمتييوأ تقييديم طرييي  عيين الشييهرة ميين األفييراد متكييني :ًارابعيي

 . األحيان بع  يف سطحي

 وإرباك واإلشاعات، الفنت  ل  من املغرضني متكني: ًا امس

 . االجتماعي السلم

 وسييائل مشيياهري لييدأ هييل: البييا عي عليييا . أ علييى تسيياؤر ًاورد

 و...الشييييباب سييييلوك توجيييييه علييييى القييييدرة االجتميييياعي التواصييييل

 حبريي أنه يوجد بالفعل حسام. فقاعة؟ أوضح م أنها أم...وجهاتهمت

 حاليييا  فمشيياهري  فعيياًل حاصييل وهيي ا للتيير ري، قوييية قييدرة لييديهم

 ألييف 51إىل  تصييل طائليية مبييالغ مييم ُيييدفع كمثييار شييات السييناب

 األ بار انتشار.  انية 21 الي ال تتعدأ ما دعاية لعمل وأكثر، ريار

 الييرئي   اليييوم سييببها   العيياملي  اإلعييالم  امنهيي  يعيياني  اليييت  املضييللة

 املتيابعني،  من املالينيأو  آالف مئات لديهم يوجد ال ين األشخاص

 نشير أو  سيلعة، أو  معيني  موضيو   حنيو  متابعيهم توجيه ويستطيعون
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 أوسييييا  يف تيييير ري مييييا وسيييييكون بهييييا، اهتمييييام مييييم أ بييييارأي 

 مييا لييي  جديييدة  يياهرة االجتميياعي التواصييل وسييائل. جمتمعيياتهم

 هنياك  يكين  ومل اجملتمعيات،  عليى  قيوي  وقيع  وميا   منيية،  جتارب

 إذ بداياتيه . إليه تصلأن  ميكن ال ي التر ري ملدأ مسب  تصوُّرأي 

 يف األصييدقا  مييع والتواصييل شخصييية، أمييور يف حمصييورة كانييت

 األجهيييزة حنيييو التكنولوجييييا حتيييور وميييع حبيييت اجتمييياعي نطيييا 

 تتعيدأ  إمكانييات  ميا  أصيبح  بياد ي آ واليي  اجلوار، مثل: احملمولة،

 نقل يف حمدودة سري قوة مم األفراد وصار باألسا ، له ُصنعت ما

 .معلومةأي 

أي  أهيداف  احليار ي أنيه إذا وضيحت    عليي . ومن ناحيتيه ييرأ د  

هنيياك  لي ا الييزار  .  وسيلبياته  إجيابياتييه ميع  التعاميل  وضيح  موضيو  

 اتطبيقاتهيييف  و اصييًة اليي ام  هيي ه يشييوب الغمييو  اليي ي بعيي 

 االجتمياعي  التواصيل  إذ جانب. معها التفاعل الشباب من ُيراداليت 

 للجميييع ًاُمتنفسي  أصيبحت ( شيات  سيناب ) ومنهيا  الرحبية،  وبراجميه 

 جيرائم  نظيام  تنيت   الدولية  جعيل  ميا  وهيو  ميا،  حيدٍ إىل  اليرأي  حلرية

 الفجيوة  جتسيري  حماوالت تنجح ال قد اجلانب ه ا من  .. املعلومات

 2121 والتحيور  الرؤيية،  حتقيي   ومتطلبات الشباب اهتمامات بني

   -:أهمها متعددة،   ألسباب 2131و

 وبراجمهييا حتوالتهييا عين  الرضييا وعيدم  والتشييكي  الغميو   .1

 ًاذكيور  الشيباب  من وأسلبهم اجملتمع، من عري  قطا  عند

 .ًاوإنا 

 األهيييم املطليييب وهيييو الرؤيييية،يف  السياسيييي اجلانيييب إسفيييار .2

 .للجميع
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 التواصيييل بيييرام  ومنهيييا ميييية،اإلعال الوسيييائل تصيييدي  عيييدم .3

 بييل، فيهييا ًاضييلع للحكومييةأن  يستشييعروناليييت  االجتميياعي

 رؤأ بييييني املعتييييدلني علييييى سضييييبهم جييييام  يصييييبون جنييييدهم

 .  للحكومة أدوات ويعت ونهم النا ، ومطالب احلكومة

 وحتقيييي  القيييرارات،يف  اجملتميييع مشييياركةيف  هيييو اإلصيييال 

 ال، األنظمية  وكافية  احلكيم  نظيام يف  عليهيا  املنصيوص  املتطلبات

 فيرتةٍ  ومين  - يعت ونهيا الييت   واليرؤأ  واخلط  األنظمة إصداريف 

 ور . على ًاح  -طويلة

" الضيوحيي يف مدا لتيه حيور قضيية:      عبيد ا  . أ أشار ًاوأ ري

"، 2131 رؤييية ومتطلبييات الشييباب اهتمامييات بييني الفجييوة جتسييري

 ألنييه مغييٍر  ًاعموميي واإلعييالم إعييالم، وسيييلة شييات( إىل أن )سييناب

 بعييي  تشيييوبه ليييه الوصيييور كيييان السييياب  ويف الشيييهرة، جيليييب

 .واملؤهالت املهارات من ًاكثرًي ويتطلب الصعوبات،

أن  اللحيد إىل  املهد من فرد كل بإمكان أصبح اليوم عامل يف

 يكيييييون وأن التلفزييييييوني، وبرناجمييييه  إعالميييييه، وسييييييلة ميتليييي  

 .احلدا وينقل ،ًاصحفي 

 مين  ًاكيثري  جعيل  والفيرا   التقنية يف والتحور األحداا، تسار 

 التسييييلية بهييييدف العييييامل  ميييي ا يييييد ل( اجلنسييييني ميييين) الشيييباب 

 لييي ل  اليييبع   ليييدأ االحيييرتافإىل  حتيييوَّر  يييم واالستكشييياف،

 :فئات  الاإىل  شات السناب مستخدمي تصنيف ميكن

 ومتضييية للتسيلية  فقي   واضيح  هيدف  بيدون  لكين  هاويية  فئية  .1

 .الوقت
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 ميين د ييل مصييدرإىل  لييديها وروحتيي السييناب، احرتفييت فئيية .2

 .لغريها التسوي أو  منتجها، تسوي   الر

 دينييييية،) توعوييييية رسييييائل لتقييييديم السييييناب اسييييتثمرت فئيييية .3

 .(وسريها..  صحية اجتماعية،

 مشييياهري"  بييي  معروفيية  أصييبحت  كييثرية  أمسييا   بيير ت  وليي ل  

 :ناحيتني يف معظمها يتف "  ميديا السوشيار

 علمييية ألسي   خيضيع  ال نيه أ مبعنييى يقيدمون،  فيميا  االجتهياد  -

 .وإعالمية

 .والشهرة األضوا  عن البح  -

 االسيتما   فبمجيرد  مميل،  بعضيهم  أن طير   :ذلي   عليى  والدليل

 إمييا ًاكييثري حيييدا وهيي ا بإسالقييه، نقييوم املقطييع ميين  ييوان لبضييع

إال  لييه هييدف ال بعضييهم أو أن، املقطييع لطييورأو  التقييديم لطريقيية

 .ال ات عن البح 

o الشيباب  اهتماميات  بيني  تجسري الفجيوة التوصيات املقرتحة ل 

  الرؤية: ومتطلبات

 ًاتقني ييي ًامسيييار أ ييي ت القضيييية املنييييف فيييإن أجميييد. باعتقييياد أ

 ،"شيات  سيناب " املسيتخدم  األمنيوذ   عي   ًاوحتديد أك ، بشكل

 وميكن من وجهة نظره الرتكيز على النقا  التالية:

 اأنهيي علييى االجتماعييية الشييبكات مييع التعيياطي يييتم مييا سالبييا -

 ًابعييد  كواقع، معها التعامل يتمأن  واملفرت  طارئة، أدوات

 أنهيييا عليييى تصيييويرها وحماولييية والفزاعيييات، التيييوج  عييين

 وسلبياتها، إجيابياتها بني فباملقارنة. اجملتمعات مدم خملوقة
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 ويف وأكثييير، أمشيييل اإلجيابييييات سييينجد منظيييور،أي  ومييين

 .مستمر توالد

 يف" شيييييات بسييييينا" اسيييييتخدام يف تراجيييييع هنييييياك ًاميييييؤ ر -

 بسيبب  التقنيية   اليدوائر  نقاشيات  يف ُيتيداور  كما السعودية،

 هيييو ًاوضيييوح األكثييير والسيييبب للمليييل، ُيعيييزأ واضيييح، سييري 

 احملتييوأ، وتييدوير بييه، التفاعييل وصييعوبة التطبييي ، انغييال 

 كتييويرت، األ ييرأ، التطبيقييات مييع مقارنيية والييرد، والتحيياور

 .وسريه

 االسيتهالكية  يقيات التطب عليى  الرتكييز  جييب  ال أنه، األهم -

 البنييييا  وإمنييييا حلظيييية،أي ختتفييييي يف  قييييد اليييييت الوقتييييية،

 الييييييي كا "بيييييييي ُيعيييييييرف مبيييييييا املسيييييييتقبل، يف واالسيييييييتثمار

 التقنيية  ألن  "IOT األشييا   إنرتنيت " ًاوحتدييد  ،"االصطناعي

 احلييار يصييل حتييى األشيييا ، ميين للكييثري البييديل سييتكون

 ".الروبوتات" وجود  ل يف ًاشيئ يفعلوا برال بالنا 

 والتمياهي  اقتصياديا،  للتميدد  القابلية  التقنيية  الزواييا  أهيم  من -

 النييد القتصيياد الداعميية التطبيقييات هييي ،"2131 رؤييية" مييع

 ، واليييت Peer to Peer economyبييي ُيعييرف مييا للنييد،

 وعارضييها، اخلييدمات مقييدم بييني ،ًاوجسييور منصييات تكييو ن

 ميين لكييثري بييدائل خبليي  كفيليية صييرفة، تقنييية حلييور عيي 

 .اجاتاالحتي

 حكومية  وجيود   يل  يف الرؤيية  عين  نتحيدا  حنين  النهاية، يف -

 تعيييأن  ويفييرت  وحتلييل، وترصييد وتتفاعييل، تشييارك شييابة،
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 شيرنها  مين  اليت املبادرات تطل  وأن االحتيا ، قبل التحديات

 . ًاماضي احلاضرصار أفضل  ألن مستقبل بنا  على حتفزأن 

 مين  فهياد  حمتيوأ  بي    وجيوب  ومن ناحية أ يرأ فيإن افيرتا    

 عليى  حماسيبتهم  نفسه فإن الوقت وِفي  اطئ، شي  املشاهري قبل

 ال النهاييييية يف ألنهييييم عييييادر  سييييري - كمجييييرمني - التسييييوي 

 مشيكلة  هنياك  كانيت . إذا أ رأ تسويقية وسيلةأي  عن خيتلفون

 يالميوا أن  جيب فال الوعي، يف  للأو  االستهالكية، العادات يف

 القبيور  حي   وللمتلقيي  منيت ،  ،حمتوأ يقدمون هم النهاية يف. عليه

 .الرف أو 

 التواصيييل شيييبكاتأن  شييي  ال: الشيييراري حاميييد. د وأضييياف

 واملفياهيم،  والقيم، الشباب، سلوكيات على تر ري ما االجتماعي

يقيييع  الييييت الوطنيييية املؤسسيييات إحيييدأ واجلامعيييات. إخل... وامويييية

 ومبيييا ،ًاإجيابي ييي الشيييباب سيييلوكيات توجييييه يف كيييبري دور عليهيييا

 والوطن. اجملتمع دمخي

: السيؤار  الطيالب،  آالف بتخيري   اجلامعيات  حتتفيل  األيام ه ه

 عليييى احلصيييور الطيييالب جبانيييب  تعلمهيييا الييييت السيييلوكيات ميييا

 اجلامعيييات تصيييبح كييييف املهيييارات؟ بعييي  واكتسييياب املعرفييية،

 اجلانييب هيي ا ؟، وسييلوكه اجملتمييع  قافيية تغيييري يف ًاتيير ري أكثيير

 لو ييائف التقليييدي األكييادميي ماملفهييو ميين وأبعييد ،ًامتاميي مغيييب

  (اجملتمييع  دميية البحيي ، التيدري ، ) الييثالا الرئيسيية اجلامعيات 

 اجملتمييييع وسييييلوك  قافيييية ميييين تغييييريأن  جيييييب اجلامعيييياتأي أن 

 قييم  عليى  احلفيا   ميع  ،"رابعية  و يفية " وتل  تعيدُّ مبثابية   لألفضل،

 علييى املبنييية الرشيييدة القيييادة سياسيية ميين املسييتقاة النبيليية اجملتمييع
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 كمؤسسيات  - اجلامعيات  تكيون  حبيي   احلنييف،  ديننا باد م

 تقييود بييه، متيير رة ال اجملتمييع وسييلوك بثقافيية مييؤ رة -اجتماعييية

 :منها لألفضل، االجتماعي التغيري

 مقيييدرات عليييى واحلفيييا  الوطنيييية، الوحيييدة مفهيييوم ترصييييل .1

 الوجييه علييى وتطبيقهييا والقييوانني األنظميية واحييرتام الييوطن،

 .املطلوب

 واجلدييية العميل،  واحيرتام  وااللتيزام  االنضيبا    قافية  ترصييل  .2

 .مستقباًل العمل فرص  ل  على واملقدرة العمل، يف

 ونبيييي  والتسييييامح احلييييوار  قافيييية وترصيييييل الغييييري، احييييرتام .3

 .للمجتمع العليا واملثل القيم على احملافظة مع التعصب،

 وتعتي   املسيتقبل،  وكيوادر  القييادات  مصينع  اجلامعات وكون

 القائمية  والعصيرية  احلديثية  الدولية  بنيا   أركان من ًاأساسي  ًاركن

 واجليييل األ ييرأ، الثقافييات علييى واملنفييتح املتطييور الفكيير علييى

 فمن ل ا الساب   باجليل مقارنة للتغيري أك  بقبور يتميز اجلديد

 وإمكاناتهيييا اجلامعيييية البيئييية هييي ه وتسيييخري اسيييتثمار الضيييروري

 شييياب لبنيييا   2131 الرؤيييية وأهيييداف متطلبيييات لتحقيييي  املتاحييية

 باالبتكار. وشغوف ومنت ، ومثقف، وواٍ ،، متعلم

   :الشباب مبتطلبات لإليفا  املقرتحة التوصيات من ًاأيض

 الصينادي   صندو  تفعيل  الر من احلر العمل ودعم تشجيع .1

 .االبتكارية للمشاريع( اجلري  املار رأ )

 منيييياط  يف والو يفييييية االسييييتثمارية للفييييرص أطليييي  عمييييل .2

 .الشباب الستيعاب النامية  اص وبوجه ة،اململك
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 نسيييبة يف الزييييادة مييين للحيييد عاجلييية بيييرام أو  حليييور إجيييياد .3

 .وضبطها البطالة

 وسييائل مييتغريات مييع املتواكبيية والتنظيمييات التشييريعات سيين  .4

 حقييو  حبفييظ والكفيليية املتسييارعة، االجتميياعي. التواصييل

 .املستهل  ومحاية ما، واملسو  اخلدمة، ُمقدِّم

 األطيير إجييياد  ييالر ميين القييرار صييناعة يف الشييباب إشييراك .5

 والتنظيمية. التشريعية

 كافية  يف شبابية مجعياتأو  مؤسسات  إنشا  ودعم تشجيع .6

 اململكة. مناط 

 مؤسسيات  يف ومكثفية   مستمرة نوعية وأنشطة برام  إجياد .7

 السيييلوكيات وبنيييا  امويييية، عليييى للحفيييا  العيييالي  التعلييييم

 .معينة  طة وف  ة،الوسطي وترصيل اإلجيابية،

 توجُّيه  مين  جنعيل  احلمود: كيف صاح بن ا  عبد. وتسا ر د

 ميع كونيه ييدر    - سيريه ( أو  شات سناب)  تقنية الستثمار شبابي

أن  ُيفيرت   وطنيية  رؤيية  من ًايكون جز أن  من -ًاوقتي مم مبالغ

 عيين فضيياًل، بالدميوميية أشييبه ًاطابعيي تر يي  ليي ام  حامليية تكييون

 و قيييييايف، وتعليميييييي، اقتصيييييادي، نشيييييود:م متكاميييييل حمتيييييوأ

 جييل  بنا  هو الشباب، جتاه الرؤية من واجتماعي. ويرأ أن امدف

أن  ال ُيفيرت  ، عدييدة  جمياالت  يف الفاعيل  باحلضيور  يتسيم  شبابي

 حتيى  أصيالً  أييديهم أو  عقومم ُصنع من ليست تقنية عقومم تسر 

 البيد  ،األمية  عمياد  وهو فالشباب، مدحهمأو  مم بالتصفي  نسار 

 الدميومية،  طيابع  وتر   ملموسة بنماذ  ترتي عطا اتهم تكونأن 

 انييالو أنهيم  ميين فحسيب  بهييم نفتخير أو  مييم، حمفيزين  نكيون أن  ال
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فيإن   ًاأيض. سريهم ُصْنع من برام   الر من متابعني من مؤقته  قة

 ًا ياهر  يكيون  حقيقي ولبنا ، أجياله سواعد من يرتي الوطن بنا 

أو  تقنيية  حنيو  مرولية  ولي ، قادمة ألجيار ًادرصي وميثل، ًاملموس

 .حمدودة مبدد وتنتهيإال   ال تلب، برام 

 ضييد السييباحة ميين فائييدة ال حبييريي فإنييه  حسييام. ويف تصييوُّر م

 الييوم،  إعالمنيا  يف الرئيسية  القيوأ  أصيبحت  الوسائل فه ه التيار،

. أ طارهيا  من التح يرأو  هجومها من بدال معها التعامل من والبد

  ياهرة  أنها ًا صوص معها، للتعامل وتقنينات تشريعاتإىل  تا حن

 احلاضر. وقتنا يف حيصل مما ألكثر مستقباًل وستتطور جديدة،

 الشييباب  البكيير: حتييى نييدفع   فو ييية د.و ميين جهتهييا، قالييت أ  

 سيييتحق  وأنهيييا بهييا،  إقنييياعهم مييين فالبييد  الرؤيييية حنيييو لاللتفيياف 

 فالبطاليية. االجتميياعيأو  املييالي ألميينهم ًاتهديييد متثييل وال. أحالمهيم 

 يف والصيغرية  الكبرية املشاريع من الكثري انهيار بسبب ارتفا  يف

 ٤٠ يعيادر  اخنفيا   عين  يتحيد ون  النيا   بدأحتى  اخلاص القطا 

 أشعر كله وه ا احلكومي، التو يف وتقليص أكثر،أو  باملائة

  الرؤية. خيدم ال ما وهو حلياتهم، مباشر بتهديد النا 

 لنييا جنيياة كطييو  جييا ت -اجلييدر كييل رسييم -الرؤييية إن

 وهيييي والفسييياد،  واالسيييتهالك والتطيييرف اإلرهييياب  وابيييع وسييي 

 بقا نييا وهييددت بييل حياتنييا، منيياحي كافيية سطييت اليييت الظييواهر

 يف الواليييدين حتيييى اإلرهييياب الحييي  إذ كيييرفراد، حتيييىأو  كرمييية

 وعقالنيية  مقنعة تطبيقاتها هل. وقتها يف الرؤية جا ت ل ا  بيوتهم 

  ب ل . توحي اخلاصة اجملال  وأحادي  ،ًامتام  لي ؟
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 مييين  الشيييباب مييين  اآلالف مئيييات الرؤيييية بقطيييار  أحلقنيييا هيييل

 لسييتُ  ًاأيضيي ؟ احلدودييية  واملنيياط  واألرييياف  القييرأ يف اجلنسييني

 هييي ه إىل ذهبيييت حقيقيييية دراسييية عييين أمسيييعأو  أر ومل متركيييدة،

 ييية،الرؤ عيين يعرفييون عمييا واجلامعيية الثانوييية شييباب لتسييرر البقييا 

 ذل ؟ كل يف وما أدوارهم مم؟ ستحق  وماذا يرونها؟ كيفو

 أهميية  نعيي أو  نيدرك  ال ما لنيا  أننيا  عقيل مها. بينما أوضحت أ

 إعالميية  محلية أي  مين  ًاجز  االجتماعي التواصل وسائل تكونأن 

 بإبييداعاتهم واالسيتعانة  الشيباب  إشييراك وبالتيالي  تثقيفيية،  توعويية 

 والرؤية. التحوُّر برنام  حور ومنها املعلومات، نشر يف وفكرهم

 اليت الرئيسة األسباب الفيفي فإن من عبد الر ا . ويف تصور أ

 حتقيي   ومتطلبيات  الشيباب  اهتماميات  بيني  الفجيوة  جتسري ستفشل

   هيي ًاافرتاضيي   ًاعاملي  ليه  خيلي   الشيباب  جعليت  ، والييت 2131 رؤية

 النخيب  أطيياف  بني الوطنية االسرتاتيجية اجملتمعية القرارات تنا  

 وطنيييية موييية  حنتييا   القيييرار  ليي ل   صييانع  يف التيير ري  متليي   اليييت 

 موحدة. دا لية

 الضييييوحيي: فيميييا يتعليييي  بكيفييييية  عبيييد ا  . وبيييدوره قييييار أ 

 ورؤيية  الشيباب  بني اموة جتسري يف وتو يفه شات السناب استثمار

 مييدا لتها يف حنييا  وال  .أ ميكيين االنطييال  ممييا طرحتييه 2131

 :ذل  لتحقي  أمور  ة ال بتحديد

 .واملؤ رين الفاعلني األشخاص ا تيار .1

 .توصيلها املراد الرسالة نو  .2

 .املستهدفة الفئة حتديد .3
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 علييييا  .أ طرحتيييه الييي ي التسييياؤر عييين لإلجابييية يقودنيييا وهييي ا

 على القدرة االجتماعي التواصل وسائل مشاهري لدأ البا عي: هل

 ؟! عةفقا أنها أم...وتوجهاتهم الشباب سلوك توجيه

 كونهييا أمييا ذليي ، علييى القييدرة لييديهم نعييم، :أقييور ًاشخصييي 

، السيياعة مييدار علييى ويتطييور يييتغري عييامل يف نعيييش فيينحن فقاعيية

 اسيتثمار  ميكين  كييف  :أ يرأ  بصييغة  السيؤار  طير   متَّ ليو  لكن

 !الرؤية؟ وبني بينهم اموة وجتسري الشباب، سلوك توجيه يف هؤال 

 .أ مدا ليية ميين اسييتوحيتها اليييت الثال يية األمييورإىل  فباإلضييافة

 هيؤال   مين  عيدد  ا تييار  أرأ قلييل،  قبيل  ما وأشرُت النحا ، وال 

 التعاميل  على كيفيية  وتدريبهم والكفا ة، اخلامة ميلكون ال ين

 مينهم  الطليب    يمَّ  وِمين  اجلمهيور،  وخماطبية  اإلعالميية  الرسيائل  مع

 احرتافيية،  بصيورة  إعيدادها  ييتم  الرؤيية  حيور  معينية  رسائل توصيل

 .اإلعالمية الرسائل أهداف كلَّ ُتحقِّ  مشوقة وبطريقة

 ويتمنيى  بي ل ،  سيتشيرف  مجيعهم بل هؤال  من ًاكثري أنَّ أ ُ 

 .أ رأ ًاأبعاد له وسيضيف فيه، املساهمنيأحد  يكونأن 
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2030 

 بييين حممييد  طرحييه األميييري  الرديعيييان إىل أن مييا   الييد . أشييار د 

 آل ير ن آ من اجلمهور على يطلَّأن  ويفرت  للغاية، مطمئن سلمان

 حنييو إجيابييية توجهييات وخلليي  واطنني،امليي تسيياؤالت عيين لإلجابيية

 بيدائل  حيور  سيؤار  ويتبادر إىل الي هن  .وإجنا اتها وبراجمها الرؤية

 بيدائل،  ميا  ليي   أنه يبدو وال ي .موجودة تكن مل لو فيما الرؤية

 عليييى ج ريييية تغييييريات تتضيييمن شييياملة رؤيييية يتضيييح كميييا فهيييي

 ًاريكييث تير رت  الرؤيييةن إ بيل  واالجتميياعي، االقتصيادي  املسيتويني 

 .جا ت لكنها

 مؤملية  جوانبهيا  بعي   كانيت  مهميا  - الرؤية  لف الوقوف إن

 اإلعالميي  التشيويش  وقف يلزم إنه بل األهمية، ساية يف مسرلة -

 يف تسييييرُّ  واسييييتمرارها. و يييية جناحهييييا لضييييمان وذليييي  ضييييدها 

 الظليم  مين و وحوميا،  عنها ُكتب ما  الر من الرؤية على احلكم

  .معاملها تتضح لكي كافية فرصة إعطائها عدم

 بعي   ميا أن  يغفيل  ومل مبسي ،  بشيكل  شرحها حممد األمري

 متير  لن فهي الكبرية، التحوالت طبيعة من ه ا لكن السلبيات،

 تشييري كمييا مفيييدة البعيييد املييدأ علييى الرؤييية.  يين دون هكيي ا

أن  ُيفييرت  وبالتييالي املاضييية  الشييهور يف نتائجهييا وبعيي  أدبياتهييا

 لكننيا  ًاكيثري  ًا ري الرؤية من نترمل. فها ل اصطفاف ذل  يوا ي
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 بكييل الفسيياد وحتجيييم املييالي، امييدر وقييف -وبشييدة -نطالييب

 م ينْ  كيل  وحماسبة مستمرة، بصورة الرؤية برام  وتقويم الطر ،

 األمييريأن  كيي ل  ولييوحظ .إليييه املوكليية املهييام أدا  عيين يتقيياع 

 التواصييل وسييائل متارسييه اليي ي والتشييويش السييليب للييدور مييدرك

 ًامسيتنري  ًاعام ي  ًارأيي  يعكي   ال قيد  فيهيا  ييدور  ما وأن االجتماعي،

 .به االعتداد ميكن

 لشييركات املسيياهمة وفييتح أرامكييو، باكتتيياب يتعليي  وفيمييا

 تتمثيل  االقتصيادية،  سيري  إجيابيية  سياسيية  ًاآ يار  لي ل   فيإن  عاملية،

 ًاحب ي  ليي  .. عليهيا  االعتيدا   مت حيار  يف للمملكة احلماية توفري يف

 أ يرأ:  بكلمية .. الشيركات  ملصياح  محايية  ولكين  ململكة،يف ا

 .ًااسرتاتيجي  للمملكة مفيد أرامكو يف االكتتاب

 اقتصيادية،  وبيرام   طموحيات  مين  ميا حتمليه  إىل  إضافة الرؤية

 اجتماعييية تغييريات إحييداا يف للغاييية مهمية  آلييية كيي ل  تعييدُّ فإنهيا 

 مييياريف أع اجلنسيييني واخنيييرا  للعميييل، بيييالنظرة تتعلييي  ج ريييية،

 تقليص يف ًاحامس عاماًل ك ل  ستكون وهي منتجة، اقتصادية

 ُيسيمَّى  ما حتت السو  يف ضخها يتم واليت الوافدة، العمالة أعداد

 تغيييري مسيتوأ  عليى  للشييباب جدييدة  ًاآفاقي  سييتفتح الرؤيية .. بالتسيرت 

 البي    مستويات من ك ل  وستحدُّ والرمسلة، اإلنتا  حنو قيمهم

 .وعوائده النف  حببوحة بفعل عقود لعدة مارسناها اليت

 كييان عاميية بصييورة الضييوحيي أن اللقييا   عبييد ا . أ وأوضييح

 عين  سيلمان  بين  حمميد  األميري  العهيد  وليي  وليي  فييه  ، أجياب ًاإجيابي 

 وبيي َّ، الغميو   مين  كيثريٍ  عيين وكشيف  التسياؤالت،  مين  العدييد 
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 ومسيييتقبل مسيييتقبله حيييور امليييواطن رو  يف التفييياؤر مييين ًاكيييثري

 .املنطقة وأحداا 2131 اململكة رؤية  ل يف اململكة

مييا  يعييي جيييد متحييدا أنييه الثانييية للمييرة يثبييت حممييد األمييري

مييا  كييل علييى ومشييرف ومتييابع اإلقنييا ، فيياهم علييى وقييادر يقييور،

 امُلعييد ة  وسييري الطارئيية  التسيياؤالت بعيي   عيين إجابتييه  بييدليل يييدور

 ماعند النف  أسعار عن إجابته يف حاضرة البديهة وسرعة .ًامسبق

ومميا   .اقتصيادي  قيرار  أنها عليه فردَّ سياسي، قرار إنها داود: قار

 يلفت النظر يف املقابلة:

 13 منها ًامليار 31 يكلف السيارات استريادن إ األمري: قور -

 .احلكومة من ًامليار

 عليى  فرضيها  األميري  نفى عندما الضرائب على السريع املرور -

 .الكبرية الشركات

 ."الفساد هيئة" بي سادالف مكافحة هيئة تسمية -

 عييام بشييكل العسيياف أنَّ احلييدي   عبييد ا . د يف حييني يييرأ 

 مصيير، مييع العالقيية فيمييا خيييص  النييواحي السياسييية  ميين إجيييابي

 إييييران، والنيييواحي االقتصيييادية مييين واملوقيييف يف الييييمن، والوضيييع

 فيييو  هيييو مليييا البييييع وأن أرامكيييو ختصييييص ًاكييي ل  و صوصييي

   أكثييير يف جميييالي الصيييحةاألر ، وإن كيييان مييين املهيييم التعمييي

 فإنييه حباجيية  ًاحتديييد  والعمييرة واإلسييكان، وفيمييا خيييص احليي   

 للمراجعة.

 ًاكثري أوضحت عامة أن املقابلة مالئكة بصفة مجار. أ ويرأ

 هيي او األسييباب، أوضييحتو االقتصييادية، القييرارات" حيثيييات" ميين

 وليي  االجتماعيية، و السياسيية  الناحيية  من. للمواطنني مريح ًامبدئي
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 حقييور يييدع  ال حتييى ًادبلوماسييي  يكييونإال أن  يسييتطيع ال ألمييرا

 ًاجيد   ًاموفقي  كيان  أرامكيو  مين  جيز   بييع  موضو  شر ن إ .األلغام

 جيي ب وفيمييا يتعليي  مبييا ورد حييور العمييرة فييإن املفييرت    . كمثييار

 أعلنيت  الدولية أن  ميع  ًاسنوي  ًامليون ٥٠إىل  عددهم ليصل املعتمرين

 للعميييرة، حيضيييروا لييين ًامليونييي ٣٠ حتيييىو ،ًامليونييي ٣٠ هيييدف عييين

 ميييييين احمللييييييي االقتصيييييياد يف هائليييييية أمييييييوااًل يضييييييخون هييييييؤال و

 ياطئ. ومين    قيرار  هي ا  ولعيل . إخل مشرتوات.../نقل/فناد /إعاشة

 يف فإنهيييا سيييتكون  ناحيييية أ يييرأ، وفيميييا يتصيييل باالسيييتثمارات   

 .ًاجد  ضخمة أموااًل حتتا  قطاعات

 مييا حييور اجلييدر حسييم العثمييان أن احلييدي    الييد. م وذكيير

 مليي  واآلبييار األر ، بيياطن يف اليينف ..  أرامكييو طيير  سيشييمله

 عييين حديثيييه أ يييرأ يف جهييية الطييير . مييين ضيييمن وليسيييت الدوليية، 

 الينف  .. القطاعيات  أهيم  بعي   عين  ق  يتحدا مل احمللي احملتوأ

 تييوطني ميين أهييم كلييها.. املييياه حتلييية.. املتجييددة الطاقيية ..والغييا 

 االسييتثمارات صييندو  تييدعيم  أ ييرأ تتعليي  مبيينه الرتفيييه. ونقطيية

 ويعييدُّ توجُّهيييا  للخزينييية، مييوارد  ُيحقِّييي  للدوليية  اسيييتثماري كيي را  

 احملليييي، االسيييتثمار يف دوره تغيييوُّر مييين اخلشيييية لكييين..  ًاجييييد

 اخلاص. القطا  ومنافسة

 مصير  موضيو   ميع  تعامل األمريأن  احمليا مساعد. د ولفت نظر

 الصيخب  وجتاو  الظن، نحُبْس األمور ير   م ْن بطريقة واإلمارات

 اإلعيييالم رمييو   بعيي   ِقبيييل ميين  السيياحة  شيييهدته اليي ي  والضييجي  

 هامجييت اليييت اإلماراتييية السياسييية الشخصيييات وبعيي  املصييرية،
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 مين  الكيثري  امتصياص  يف أ يره  األسيلوب  مي ا  يكيون  هادي. رمبيا 

 املواقف.

 البيييا عي إىل أن األميييري حمميييد بييين سيييلمان   علييييا . أ وأشيييارت

 الشييريان لييه وجييهأن  بعييد القادميية الو يفييية صالفيير عيين حتييدَّا

اإلنفييا ،   فيي  لسييبب و ييائفهم تسييرحيهم ميين  متَّ عميين سييؤااًل

 ضييخمة مبييالغ باسييتثمار اجلانبييية، لكيين  األ ييار ميين إنهييا وقييار:

 أك . و يفية فرص هناك سيكون قطاعات عدة يف ًادا لي 

  تي   هنيا : القبياني بقوليه   احملسين  عبيد . ويف ه ا اإلطار عقَّب أ

 عين  االجتماعيية و النفسيية  اليرؤأ  سياب على مثار وهو إشكالية،

اآل يار؟!   هي ه  نتيجية  عالقاتهيا  يف سيتتر ر  أسيرة  مين  : كم  2131

 يصييياحبها مل مليياذا   ًاسييلف  معلوميية  هنييا  اجلانبييية  اآل ييار أن  وطاملييا 

 اجتماعية؟ أبعاد ذات عالجية برام 

 عليى  الرؤيية  حيرص  نتيجية  سييتغري  السيعودية  األسرة شكل إن

 النسيا   مين  املزييد  ضيخ   هناك: مثاًل .اجلاف االقتصادي األدا  ه ا

 تكيون أن  دون مين  اخلياص،  القطيا   ويف الرييادي  العمل سو إىل 

 صيييباحية  مراكيييز تيييوفري  مثيييل: الطفيييل،  لرعايييية بيييرام   هنييياك

 مين  األطفار ريا   رجياتن إ يقور: الواقعأن  ويبدو .للحضانات

 .القطا  ذل  يف املشاريع قلة بسبب العمل  عن العاطالت أكثر

 حممييد األمييري الغامييدي أن شخصييية  نييوف. وميين وجهيية نظيير د 

 برسييلوب واالقتصييادية السياسييية الكاريزمييا ميين بييالكثري تتمتييع

 البييدالت إعييادة قييرار جييا  البسيييطة. كمييا  اجملتمييع بلغيية خياطييب

 .ًاميؤ ر  اإلحبيا   أصيابها  الييت  اجملتميع  رو  لتغيري للشعب ًامطمئن

 . للمجتمييع  املعنوييية الييرو   رفييع ليكمييل  احلييوار هيي ا  ا جيي ًاأيضيي
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 هيو  مسعتيه  ميا  حقيقة! يشبهه ال الواقع ولكن ًاجد  مجيل الكالم

 مركيز  بشيكل  ولكين  التحيوُّر  وبيرام   الرؤيية  يف ُذكر ما نفسه

 الييت  التسياؤالت  عليى  وييرد  الشيعب،  احتياجيات  وخياطيب  أكثر،

 ًاعاطفي ي  ًاشعب ننكو عليه. قد متف  ب كا  الشريان داود طرحها

 ُتجييرِّد االقتصيياديني لغيية ألن ويطمئننييا  بلغتنييا خياطبنييا م يين نريييد

 م ين  حنيبُّ  ال عيادة  وحنينُ  احلقيقيي،  بشيكلها  وتظهرها احلقائ ،

 باحلقيقة. يواجهنا

 رفيييع وإعيييادة للمجتميييع، اإلجيابيييية اليييرو  لُتعييييد أتيييت املقابلييية

 مين  سلسيلة  بعد ًا صوص القادمة، باملرحلة والتفاؤر للتغري الرسبة

 الكيثري  ومحلتيه  وامليواطن،  اجملتميع  أحبطت اليت الضغ  قرارات

 .ًاضبابي كان ال ي للقادم املخاوف من

 ال هنييية للصييورة وحتسييني للمجتمييع، موجهيية كانييت املقابليية

 مل ًااقتصيادي   لكنهيا  برمتيه،  واجملتميع  امليواطن  على ا تلطت اليت

 لفييرتة وسيييعاني يعيياني مييا ار اخليياص فالقطييا  اجلديييد، حتمييل

 أدائييييه. علييييى ويييييؤ ر يقلقييييه، ًاشييييبح مييييا ار والركييييود قادميييية،

 مثييل: ،ًاجييد  حمبطيية كانييت األ ييرية الفييرتة يف الييو را  تصييرحيات

 ًاموقفي  تر ي   القييادة  جعيل  ميا  وهي ا  وسيريه،  املاليية،  و يير  تصيريح 

 أمييا جيييدة، الييو ارات بعيي   صخصيية الصييورة. لتصييحيح ًاجييدي 

 أر  علييى واضييحة سييري وما الييت ضييبابية، فالصييورة اإلسييكان

 الواقع.

 بنيييا  طيييور يف 2121إىل  الفيفيييي أننيييا عبيييد الييير ا . ويعتقيييد أ

 : من ،الرؤية لتحقي  الال مة التحتية البنية



26

 

 –2017     
88 

   وأنظمة. تشريعات .1

 إدارة يف واحملاسييبة والشييفافية للحوكميية ممارسييات .2

   العام. املار

   جمتمعية. قيم من مما يلز وتعديل بنا  .3

 الوطنيييةو الدينييية الدوليية هوييية إطييار يف مييادام مييا سييب   كييل

 وممارسيات  أفكار على ُنركِّزأن  وقوته. والبد ا  حبور سننجح

ميا   وأمجيل  .فر  التطوير، وبينهما وممارسات أفكار ال الترسي 

 بعيد  ًايوم تتسع الواحد والفري  اجلماعي العمل دائرةأن  الرؤية يف

 االجتهياد و والب ر التعاون األمر يول عليها ُيعو ر اليت والنُّخب ،يوم

 كفريي   اجلمياعي  العميل  دائيرة  اتسا  تبطيئأو  تسريع بيدها هي

 القرار. صاحب مع واحد

 بهيييا ُنعنيييىأن  البيييد الييييت الترسيييي  وممارسيييات أفكيييار ومييين

 :بال ات 2121إىل  كرولوية

 احلوكميية، وممارسييات وإجييرا ات تشييريعات وتطبييي  سيين  .1

 واجييب وهيي ا)  الفسيياد افحييةومك واحملاسييبة، والشييفافية،

 .( البح و الرقابة،و املالية،و القضا ، مؤسسات

 الشييباب، وباليي ات فئاتييه بكييل للمجتمييع حواضيين ترسييي  .2

 واليوعي،  والتعلييم،  املعرفية،  مين:  العقليي  املستوأ برفع تهتم

 مؤسسيييات واجيييب وهييي ا) الرؤيييية لتحقيييي  الال مييية املهيييارةو

 .(الرحبية وسري اخلاصة،و احلكومية، والتدريب التعليم

 تعيود  ومنتجيات   يدمات  تقيديم و الصحي القطا  كفا ة رفع .3

 احلكوميييية املؤسسيييات واجيييب وهييي ا) بييياأل ر امليييواطن عليييى

 .(الرحبية وسري واخلاصة، الصحية،
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  اإللكرتونية. للحكومة التحور .4

 واجلزائيية  والعالجيية  الوقائيية  األمنية املؤسسات كفا ة رفع .5

 الصييحية،و األمنييية، يييةاحلكوم املؤسسييات واجييب وهيي ا) 

 .( والفكرية

 اإلتقييييان،و واإلجنييييا ، واالسييييتقالر، العييييدر، قيييييم تعزيييييز .6

 واجييييب وهيييي ا)  والقضييييائي العييييدلي القطييييا  يف األمتتييييةو

  .( عدلية والشبه العدلية، املؤسسات

 وهيي ا) الوطنييية املسييلمة السييعودية األسييرة وقيييم هوييية محاييية .7

 .(واإلعالم واملدرسة، املسجد، دور

أي  احلميييود فإنيييه لتحقيييي  صييياح بييين ا  عبيييد. د صيييورويف ت

 61 -51 بنسيبة  وليو  - 2131 رؤيية  عين  احليدي   وعنيد ، رؤيية 

 لتحقي  األسا  تعدُّ اليت األعمار ترسي إىل  نسعىأن  البد -%

 مين  تبدأأو  تنتهي اليت الزمنية الفرتة تكون حبي ، إليه نصبو ما

 التطبييي  لييهأن جنييد ميين  ال  شييرنه ميين اليي ي املميير هييي، 2121

 .الرؤية ه ه لتحقي  السليم

 املطالييبأحييد  النقييد وفييرةأن  شيي  وميين ناحييية أ ييرأ، فإنييه ال

 عليى  أرامكيو   هور إمنا  .السعودية أرامكو من% 5 لبيع الرئيسة

 وإ هييار مناشييطها وإبييرا ، مهييم مطلييب والييدولي احمللييي املسييتويني

 ميين وطنييية مصييلحة هييي أ ييرأ، شييركة كييري ًاسيينوي  ميزانيتهييا

 ميا  حيد  وعليى ، اجلمييع  ليطميئن  قيار  األمري حمميد . األوىل الدرجة

 البيييع إمنييا، النفطييية للينييابيع لييي  البيييع يفهييم ميين اللقييا ، فييإن   

 . النف  وتدير تنقب، اليت للشركة
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 السيابقة  املرشد أنيه اتضيح أن القيرارات    مطشر. أ وبدوره أشار

 وفيير  والييدعم، البييدالت وإلغييا  احلكييومي، اإلنفييا  كتقليييص

 مت قيد  والرؤيية  التحور برنام  انطالقة مع تزامنت واليت، ضرائب

 : عن اإلعالن مت اللقا  عنها. ويف التخلي

 اليييثالا  يييالر ملييييار 711) احلكيييومي عيييودة اإلنفيييا   -

 .(القادمة السنوات

 عودة البدالت. -

   الشركات. على ضرائب ال -

 نفسييية آ ييار التلميحييات هيي ه ملثييل سيييكون اعتقيياده وحسييب

 برسير   ميثال  القصيري  امليدأ  عليى  سييوله  لضخ حتتا  وقد ،إجيابية

 اجلهييييات مييييع واملتعاقييييدين للمقيييياولني املسييييتحقات لييييدفع وقييييت

 احلكومية.

 حييدي  حيور  االنطباعييات الواييل إىل أن   عبيد السييالم . د وأشيار 

 إملاميه  حيور  تتمحيور  تيويرت  يف تبيدو  كميا  سيلمان  بين  حمميد  األمري

 جدييدة  اجتماعيية  لفئيات  دصيعو   ية . تفاصييله و االقتصادي بامللف

 اقتصيييادية رؤأ حتميييل لقييييادة تتطليييع عمليييية ذهنييييات  عييين تنبيييئ

 االقتصييياديات ذات اليييدور يف السياسييييني لغييية تيييتكلمو واضيييحة،

 .الناجحة
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  :عبداهلل بن صاحل احلمود. دالورقة الرئيسة. 

أحيد   ُيعيدُّ  الي ي  التعليميية  الروافيد  كرحيد  العيالي  التعليم يرتي

 االجتماعيييية للميييتغريات ًاونظييير، جمتميييع ألي احلضيييارية املشييياهد

 واسييتجابة، السييعودية العربييية اململكيية تعيشييها اليييت واالقتصييادية

 ترسيي  أو  إنشيا  إىل  احلاجية   هيرت ، املضيطرد  السكاني للنمو

 اجلييامعي)  بشييقيه العييالي بييالتعليم ُتعنييى أهلييية تعليمييية مؤسسييات

 العيالي  التعلييم  مؤسسات مع صف ًاصّف وتقف العليا(، والدراسات

 سيييو  الحتياجيييات مطلوبييية تلبيييية عييين فضييياًل هييي ا، احلكيييومي

 للتنمييية السادسيية اخلطيية ًاحتديييد متليييه كانييت مييا وهييو العمييل،

 مين  العيالي  التعليم قاعدة بتوسيع تنادي واليت(، 1421 – 1415)

 امليدني  اجملتميع  مؤسسيات  حتيى أو  اخلياص،  القطا  إشراك  الر

 التنميييوي  البنيييا  مسيييرية لتلبيييية أهليييية وكلييييات جامعيييات الفتتييا  

 . متكاملة تنميةإىل  للوصور

 حديثية  و طيوة  نوعيية  نقلة يعدُّ األهلي العالي التعليم فإن وم ا

 .جمتمعية الحتياجات ًاوملبي، البالد تنمية يف سهمي لتغيري داعمة

ميا   مثيل  -األهليية  التعليميية  املؤسسيات  هي ه  واجهيت  ه ا ومع

 وذليي ، أ ييرأ تعليمييية وسييري تعليمييية مؤسسييات ميين لغريهييا حييدا

 ًانظير  اجملتميع   قبل من متفائلة سري نظرة - انطالقتها بداية عند
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 التعلييييم ذات ييييةاألهل التعليميييية املؤسسيييات تلييي  ترسيييي  حلدا ييية

 .العالي

 اخلصيوص  وجيه  عليى  حتيد نا  ماإذا  ًا صوص طبعي أمر وه ا

 يف اجلديييية  فييييه  تكيييون أن  ُيفيييرت  الييي ي  العيييالي  التعلييييم  عييين

، فييه  االنطالقية  أسي  أحيد   وهيي ، املخير   واجلدارة يف التطبي ،

 عيين ًابعيييد، العمييل سييو  ملتطلبييات املخرجييات موائميية عيين فضيياًل

 ليييدأ قائمييية التيييزار الييييت العيييالي التعلييييم تقليدييييةأو  التكيييرار،

أن  البييد جديييد كييلَّن فييإ احلييار وبطبيعيية، احلكومييية اجلامعييات

أو  التخيييوُّف ييييرتي وبالتيييالي، خمتلفييية جمتمعيييية نظيييرة ليييه تكيييون

 ميي اأن  شيي  اجملتمييع. وال يعهييده مل حييدي  تنظيييم ميين التييوج 

 طويلييية ولعقيييود -اعتييياد قيييد اجملتميييعأن  وهيييو، يييي ره ميييا األمييير

 للتعليييم واأل ييري األور احلاضيينأن  -ًاتقريبيي عقييود سييتة او تجتيي

 .احلكومية والكليات اجلامعات هو العالي

 والكليييات للجامعييات تنظيييم صييدور صيياحب مييا أمييام ولكيين

 واإلجييرا ات، تنفي ييية وقواعييد تنظيمييية لييوائح ميين وذليي ، األهلييية

 لي  ذ أسيهم ، األهليية  واجلامعيات  الكليات لالئحة والفنية اإلدارية

 حتيييى، العيييالي التعلييييم مسيييرية ملتطلبيييات و يييادم قيييوي حضيييور يف

 جامعييات( 11و) كلييية( 41) األهلييية إىل الكليييات أعييداد وصييلت

 . أهلية

، 1435 – 1434 لعييام التعليييم لييو ارة إحصييائية يف أنييه كمييا

إىل  األهليية  واجلامعيات  الكلييات  يف املقييدين  إمجيالي  وصيل  فقد

 األعييداد أن  ذليي  يعيي  مبييا ،التعليمييية املراحييل لكافيية 74569

 .املرحلة تل  عن بكثري تفو  أضحت احلالية
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 العييييالي التعليييييم يف بييييالتنوُّ  االستشييييهاد ميييين البييييد هنييييا ميييين

، حتقيقها ُيفرت  وطنية مسرية ذل  باعتبار واألهلي، احلكومي

 ُيعيدُّ  ذل  فإن، التعليم  صخصة حنو السعي 2131 رؤية من وألن

 توجييدأن  مين  احلاليية،  املرحلية  يف تعلييم ال و ارة مسيؤوليات  أحيد إ

 وهيي ا، واألهلييي احلكييومي بييني العييالي التعليييم يف تنافسييية بيئيية

 يسيهم  مبيا  اجلمييع،  على واإلشراف التقنني يف عدالة يتطلب األمر

 تتطلبيييه وميييا تتفييي  جامعيييية، تعليميييية مؤسسييياتإىل  الوصيييور يف

 .للبالد التعليمية السياسة

 ًاعامي  عشيرون  ميرور  وبعيد  األهليي  العيالي  التعلييم  مؤسسيات  إن

 لقيرا ة  وقفيات  حتتا  إىل، أهلية وجامعات لكليات ترسيسها على

 تلييي  بييه  أتييت  ميييا علييى  والتعييرُّف  وقواعييد،  تنظييييم ميين  صييدر  مييا 

 :ومنها القرارات، تل   فاعلية ومدأ، ومساندة دعم من الضواب 

 احلكومييييية األراضييييي كتييييرجري احلكومييييية التسييييهيالت .1

 .رمزية برسعار

 .امليسرة القرو  ديمتق .2

 هييي،18/18/1427 بتيياريخ الكييريم السييامي القييرار صييدور .3

 لطييييالب الدراسييييية امليييينح مشييييرو  علييييى املوافقيييية املتضييييمن

 .األهلي العالي التعليم وطالبات

 العيالي  التعلييم  مؤسسات فإن، والقواعد التنظيمات تل  وأمام

 أن ًا صوصي ، الستئجارها أراضي على باحلصور حتظ مل األهلي

 عييين حديثييية كلييية  لكيييل األر  مسييياحة تقييل ال أ الضيييواب  ميين 

 . أهلية كليات ترسي  عوائ أحد  تعد وه ه، مربع مرت 21111
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 تييزار وال قائميية سياسيية فهييي امليسييرة بييالقرو  خيييتص ومييا

 الرئيسية  العوائ أحد  تعد اليت القضية، إال أن املالية و ارة تقدمها

 املينح  مسيرلة  هيي ، هليي األ العيالي  التعلييم  مؤسسيات  أنشطة ملسرية

 صييدور فمنيي ، األهلييية واجلامعييات للكليييات الدا لييية الدراسييية

 امليينح برنييام  توقييف، هييي1427 العييام منيي  السييامي التوجيييه ذليي 

 اخنفييا   يف تسييبب  األميير وهيي ا ، ًاتقريبيي  عييامني منيي   الدراسييية

 واجلامعيات  الكلييات  يف اجلامعيية  دراسيتهم  يف اليراسبني  اخنرا 

 اجلامعيييات يف للدراسييية ًاقبوًلييي جييييد مل ممييين ًا صوصييي األهليييية،

 . احلكومية

 اليبالد،  بهيا  متيرُّ  الييت  املالية الظروف وأمام، ذل  من وبالرسم

 - أحلظ، األهلي العالي التعليم قطا  يف املستثمرينأحد  وألن 

 التيير ري تتيير ر مل األهلييية والكليييات اجلامعيياتأن  -احلمييد و 

أن  بسييييبب الكيانييييات  تليييي  إسييييال إىل  بهييييا يصييييل قييييد اليييي ي

، مدروسية   طي   وفي   تسيري  - مجيعهيا  يكن ملن إ -سالبيتها

 طيالب  مين  إليهيا  املنتمني  قة ذل  أكسبها واضحة واسرتاتيجيات

% 91 قرابية  تشيكل  كانيت  الدراسيية  املنحأن  العلم مع، وطالبات

 ًاُيشييكِّل وقوفيي أن  ميكيين ال ذليي ، إال أن املسييجلني طالبهييا ميين

، املؤسسييات ميي ا ًاوصييارم ًاقوييي ُيعييدُّ حتييٍد أمييام ًامسييتمر ًاحقيقييي

 أن ًا صوصي ، اإلسيال  إىل  فييه  تضيطر  الي ي  الييوم  يرتي قد واليت

، السيعودية   يار   الدراسةإىل  والطالبات للطالب متاحة اخليارات

 فقيد  .باخليار   اليدا ل  يف الدراسية  كلفية  قورنيت  ميا إذا  ًا صوص

 توجيه  وهي ا ، اخليار   يف الدراسية  األكثرية رمباأو  البع  يفضل

 علييى األهلييية والكليييات اجلامعييات قييدرة عييدم يف ًاسييبب سيييكون

 . الال م احلكومي الدعم جتد ملإذا  أطور لفرتات الصمود



26

 

 –2017     
96 

 مؤسسييات كافيية بييه تقييوم مبييا االستشييهاد ميين البييد ًاوأ ييري

 :وهي أكادميية، من جهود األهلي العالي التعليم

 يف بيييييالتنوُّ  هتميييييتا األهليييييي العيييييالي التعلييييييم مؤسسيييييات أن .1

 سيو   واحتياجيات  يتوافي   ميا  عين  فضيالً  التعليميية،  خمرجاتها

 .العمل

 تعليمييية، ختصصييات األهلييي العييالي التعليييم مؤسسييات قييدَّمت .2

 .احلكومية اجلامعات بع  لدأ يتوافر ال منها البع 

 ابتعيياا  ييالر ميين األهلييي العييالي التعليييم مؤسسييات احتضيينت .3

 اجلامعييييات قبييييل ميييين املاجسييييتري طييييالب ميييين لعييييدد دا لييييي

 بتخصصيات  املاجسيتري  بيرام   يف للدراسية  الناشيئة  احلكومية

 .املؤسسات م ه ك أ مفخرة يعدُّ وه ا، متعددة

 وُأنشييئت، بيياجلودة األهلييي العييالي التعليييم مؤسسييات اهتمييت .4

 منهييا ًاإميانيي التعليمييية  بيياجلودة ُتعنييى دا لييها إداراتأو  أقسييام

 .األهلي يالعال التعليم برسالة

، العلميييي بالبحييي  األهليييي العيييالي التعلييييم مؤسسيييات اهتميييت .5

 اجلامعيييية الدراسيييات علييييه تقيييوم الييي ي األسيييا  يعيييد والييي ي

 . العليا الدراسات ًا صوًص

 

 خالد بن دهيش. التعقيب األول: د. 

 للتعليييم التنظيمييية والقواعييد اللييوائحو األنظميية صييدرت عنييدما

 عييييدد كييييان (األهلييييية وللكليييييات للجامعييييات)  العييييالي األهلييييي

 البنيات  لكلييات  باإلضيافة  جامعات،  اني احلكومية اجلامعات

 تتمثيل  مشيكلة  هنياك  كانيت  الوقيت  ذل  يفو املعلمني، وكليات
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 والكليييات  اجلامعييات  يف الثانوييية خلرجيييي  القبييور  حمدودييية يف

 لاللتحيييا  يييي هبون اخليييرجيني بعييي  كيييان كميييا، احلكوميييية

 بيير ت ليي ل  اجمليياورة  الييدور يف األهلييية والكليييات باجلامعييات

 األهلية والكليات اجلامعات بافتتا  السما  مقرت  إلقرار احلاجة

 يف التنظيميييات تلييي  صيييدرت حيييي ، املشيييكلة لتلييي  كمعاجليييه

 للشييركات أصييبح  ييم الرحبييية، سييري للجمعيييات بالسييما  البداييية

 إنشيا   ميع  التنظيميات  تلي   صيدور  تيزامن  الرحبيية. حيي    التعليمية

 وضيم   اجلامعيات  فيرو   فصيل   يالر  من جديدة كوميةح جامعات

 عيدد  و يادة، جديدة جلامعات وحتويلها والبنات، املعلمني كليات

 مثييل: األهلييية، الكليييات ختصصييات متا ييل بتخصصييات كلياتهييا

، والطب وامندسية، والصحية، اإلدارية، والعلوم اآللي، احلاسب

  ييم خلييارجي،ا لالبتعيياا ا  عبييد املليي  برنييام  إنشييا  وكيي ل 

 اليي ي سيينوات، خلميي  الييدا لي لالبتعيياا ا  عبييد املليي  برنييام 

 العيييالي التعلييييم يف التوسيييع هييي ا.  أ يييرأ سييينوات خلمييي  ُميييدِّد

 املتابعية  عليى  اليو ارة  قيدرة  عيدم  صياحبته  الصورة به ه احلكومي

 وجييييودإىل  أدأ ممييييا األهلييييية  للجامعييييات والكليييييات الكافييييية

 إسييال  نتيجتهيا  مين  كيان  هلييية،األ الكلييات  بعي   يف احنرافيات 

 األهليييية الكلييييات بعييي  يف القبيييور وإيقييياف أهلييييتني، كلييييتني

 .جديدة كليات إنشا  تصاريح إيقاف مع دراسي، عامأو  لفصل

 مسيرية  يف االرتباك بع  اجلديدة التنظيمات تل  صاحب لقد

 تصييحيح يف العييالي  التعليييم و ارة وبييدأت، العييالي األهلييي التعليييم

 األكادمييية،  العملية جودة من والتركد املتابعة، تكثيفب املسار
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 االعتمييييياد عليييييى باحلصيييييور العيييييالي األهليييييي التعلييييييم ومطالبييييية

 .احلكومية باجلامعات أسوة( وال اجمي املؤسسي)األكادميي 

 الييدا لي االبتعيياا بإيقيياف الكيي أ املشييكلة بيير ت ًاومييؤ ر

 معظيم  علييه  تعتميد  كانيت  الي ي  واحليالي   املاضيي  الدراسي للعام

 للعييامني اإليقيياف هيي ا اسييتمر ولييو، األهلييية والكليييات اجلامعييات

 الركييود مييع  اصيية العييالي األهلييي التعليييم يتيير ر فسييوف التيياليني

 النيو   هي ا  إلبقيا   حليور  إجيياد  مين  البيد  ل ل  احلالي  االقتصادي

 ًاحقيقيي  ًاداعم يكون حتى عالية  وجبودة ًاقائم األهلي التعليم من

 :باآلتي التوصية أرأ  ال .للتنمية

 ًاعيييدد الدولييية تبتعييي  حبيييي  اليييدا لي، االبتعييياا مراجعييية 

 حتصيل  الييت  والكليات للجامعات ًادعم -عام كل ًاحمدد

 مييين  ٪31 نسيييبة عييين يقيييل ال -األكيييادميي االعتمييياد عليييى

أو أي  ،ًامثًلي  امليالي  التوا ن ب نام  املشمولة األسر من الطلبة

 .أ ر معيار

  واخلاصييية احلكوميييية الكيي أ  شيييركاتوال البنيييوك تقييوم 

 ُتيو َّ   حتتاجهيا،  الييت  للتخصصيات  ًاوفقي  دراسيية  منح بتقديم

 .األهلية والكليات اجلامعات على

  ييار  ميين الطييالب السييتقطاب طالييب ترشييرية مب ييْنح السييما  

أو  باململكيية، يعملييون أمييورهم أوليييا  مليين  اصيية اململكيية،

 .ناتهمب  اصة السعودية الثانويات من املتخرجني

 السيعوديني  التيدري   هيئية  أعضيا   بعي   لرواتيب  الدولة دعم 

 .األهلية والكليات باجلامعات العاملني
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 طلحة فدعق.. التعقيب الثاني: د 

 هيي ا  مؤسسييات ميين  االجتماعييية التوقعييات  علييى هنييا  سييرعل 

 وماهييية منهييا، امُلتوّقييع االجتميياعي الييدور آ يير مبعنييىأو  القطييا ،

 والتعاميل  تفنييدها،  ينبغيي  والييت  اليدور،  هي ا  تعيي   الييت  العراقيل

 .القرار وصنَّا  املستثمرين ًا صوص عالقة، مم ممَّن معها

 شييجون ذات قضييية ليسييت هييي األهلييي العييالي التعليييم قضييية

 القطيا   مي ا  تنظير  معينية  اجتماعية فئات" ًاشجون" وتثري بل فق ،

 - ريالتعيب  جا ن إ - ال جوا ية بالطبقة  اص وأنه خنبوي، أنه

 دفيع  ًاسالبي  تسيتطيع  ال الوسيطي  للطبقية  تنتميي  الييت  األسر فمعظم

 عليى  حاصاًل الطالب يكن ما مل التعليم، من النو  ه ه تكاليف

أو  لسيبب  األسير  تلي   اضيطرت  وإن معينية،  جهية  مين  دعمأو  منحة

 ماليية  قيرو   أعبيا   وطيرة  حتيت  ذلي   فتتحميل  أبنائهيا  لتعليم آل ر

 التعلييم أن  أعتقيد  ال السيبب  مي ا  هر الد من حينا فلكها يف تدور

 سييييكون - اليييراهن الوقيييت يف األقيييل عليييى - األهليييي العيييالي

 العامييييل هييييو رئييييي  لسييييبب احلكييييومي  ليييينظريه ًاقوي يييي ًامنافسيييي

 .العالية والتكلفة املادية الرسوم به واملقصود االقتصادي،

 مغرييية ختصصييات وتقييديم"  التعليييم يف اجلييودة"  لعامييل أنتقييُل

 يطيير  اليي ي السييؤار لكيين حمورييية، نقطيية هيي ه ل،العميي لسييو 

 األهليي  العيالي  التعلييم  مؤسسيات  جنحيت  ميدأ : إىل أي هو نفسه،

 توضِّيييح دقيقييية إحصيييا ات هنييياك وهيييل اميييدف؟ هييي ا حتقيييي  يف

 سيو   الحتياجيات  تغطيتيه  وميدأ  ونوعيتهيا،  القطا  ه ا خمرجات

 العمل؟
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 رةالفكي . السيا  ه ا ضمن رئي  العب وهو للمستثمر، نعود

 -أ يرأ  وقطاعيات  التعلييم  يف اخلصخصية أن  ًااجتماعي ي  السائدة

 عليى  سيليب  أ ير  كثرية أحيان ما يف يكون قد -مثاًل كالصحة

 يف املسيتثمر  عليى  هنيا  نفسيه  يطير   الي ي  والسيؤار  ،" املنت  جودة"

 ومييا معييايري  جودتهييا؟ اليي ام  حققييت مييدأ: إىل أي القطييا  هيي ا

 اجلامعيييات ما اليييت. ؟ ا ُتقييي وكييييف ومؤشيييراتها؟ هنيييا اجليييودة

 تسيييتقطب -الكيييثريين نظييير وجهييية مييين -األهليييية والكلييييات

 معيييايري يف حتيييى ،" النيييو " حسييياب عليييى" الكيييم" عليييى وتركيييز

 مسييتثمر فهنيياك تييدفع طبقيية هنيياك دام فمييا للطييالب، ا تيارهييا

 وتيرتي  اليرئي ،  اميدف  هيو  اليربح  حتقيي   ويبقى! يستقطب ذكي

 شييييائعة  االنطبييييا أو  الفكييييرة هيييي ه. األ ييييرأ األهييييداف بعييييده

 هيييو عليهيييا والقيييائمون املؤسسيييات تلييي  حتتاجيييه وميييا ،ًااجتماعي ييي

 البسيي   فاملواطن العام، الراي أمام وتفنيدها املسائل تل  توضيح

 يهيتم  ال كثرية أحيان ويف األمور، تل  من الكثري تعقيدات جيهل

 اليدفع،  عليى  قادر سري مادام يعنيه ال املوضو  ألن مبعرفتها  أصاًل

 بالطبقيية ذهنييه يف تييرتب  اليييت املؤسسييات، تليي  ميين واالسييتفادة

 املييدعوم احلكييومي يف تتمثييل أمامييه اخليييارات ًا. إذًامادي يي املقتييدرة

 !حني حتى األقل على -

 فيييه، واملسييتثمرين القطييا  هيي ا علييى نفسييه يطيير  آ يير سييؤار

 ميييع شيييراكات عقيييد مييين التعلييييم مييين النيييو  هييي ا دور أيييين: وهيييو

 العلميي  للمنيت   اجليودة  لتحقي  عاملية  – سساتمؤأو  - جامعات

 بييل األكييادميي؟ التعليييم يف جوهرييية فروقييات وإحييداا واملعييريف،

 !ًاعاملي  عريقة مبؤسسات بارتباطها املؤسسات لتل  للتسوي  وحتى
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 اليييت الكييوادر نوعييية مييا: آ يير سييؤااًل يطيير  التو يييف قطييا 

 عيين ختتلييف رالكييواد تليي  وهييل ؟ًاو يفي يي القطييا  هيي ا يسييتقطبها

 العلمييي، الترهيييل حييي  ميين احلكومييية، اجلامعييات يف املوجييودة

 نفي   يف تيدور  ما اليت  املؤسسات تل أن  أم ؟ واخل ة والكفا ة،

 فيهييا املوجييود والرتهييل احلكومييية، األكادميييية املؤسسييات فليي 

 ومين  العربيية،  اجلامعيات  و رجيي العربي، العنصر استقطاب من

 !ومعروفة؟ حمددة بلدان

 ميييين ًا صوصيييي السييييعودية للكفييييا ات االسييييتقطاب وضييييو م

 قضيية  هيي  العائيدين  املبتعيثني  مين  واليدكتوراه  املاجسيتري   رجيي

 بعييدم االجتميياعي التواصييل وسييائل عكسييته ادعييا  هنيياك أ ييرأ،

 تو ييف  إ ا  االجتماعيية  ملسيئوليتها  األهليية  املؤسسيات  تلي   حتميل 

 تلي   تفنييد  نميكي  ميدأ أي  فيإىل .. املؤهلية  الوطنيية  الكيوادر  تل 

 ؟ االدعا ات

 العيالي  التعلييم  مؤسساتأن  على التركيد أودُّ تعقييب نهاية يف

 حاجيية يف هييي -االجتميياعي ودورهييا ألهميتهييا ًاودعميي -األهلييي

 التنميية،  يف اجملتمعية ومشاركتها لدورها واضح إطار حتديدإىل 

 بصيفة  واجملتميع   اصية  للمسيتفيد  ًاواضيح  اإلطار ه ا يكون وأن

 التضيحيات  بع  وب ر مصداقيتها، لدعم حباجة هي ًاأيض. عامة

 يسيييتطيع ال الييييت الييي ام  ليييبع  التكلفييية خبفييي  يتعلييي  فيميييا

 للمتفييوقني، ميينح تقييديم األقييل علييىأو  حتملييها، البسييي  املييواطن

 وبالتييييالي. التنمييييية يف فعلييييي كشييييري  واجملتمييييع الدوليييية ودعييييم

 عييين تليييفخت ال األهليييي العيييالي التعلييييم ومؤسسيييات فاجلامعيييات

 بيل  اجملتميع،  جتياه  منهيا  بالتوقعات يتعل  فيما احلكومية نظريتها
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 املسييؤولية، قييدر علييى أنهييا إل بييات هنييا ًامضيياعف يعتيي  دورهييان إ

 شييركا إىل  الدوليية فيييه حتتييا  اليي ي الييراهن الوقييت يف ًا صوصي 

 .2131 الرؤية توجهات إطار يف التنمية لعجلة ودافعني فاعلني
 

 ة: املداخالت حول القضي 

o :مالمح الوض  الراهن للتعليم العالي األهلي 

 ميين كييثريإىل  ننظييرأن  البعيييز إىل أنَّييه جيييب إبييراهيم. د أشييار

 والنقيل،  والصحة، التعليم، مثل:) اجملتمع حيتاجها اليت اخلدمات

 جمييييااًل بالضييييرورة وليسييييت اسييييرتاتيجية، كخيييييارات( وسريهييييا

 واخلسييارة، ربحاليي العتبييارات ختضييع اليييت التجارييية لالسييتثمارات

 سيري  املؤسسيات  لتشيجيع  وتشيريعات  أنظمية  سين   عليى  الدور وتقوم

 ُيسييتثنى ال العييالي التعليييم وجمييار. اخلييدمات هيي ه لتقييديم الرحبييية

 .  ذل  من

 البعيييد عليييى األهليييي ملصيييطلح فهمنيييا نقصييير أننيييا إشيييكاليتنا

 احلكيومي  سيري  بيه  املقصيود أن  وننسيى  فقي ، " التجياري " واحملور

 .الرحبية سري الوقفية ؤسساتامل يف ذل  مبا

 صيدر  فقيد  األهلي، العالي التعليم ملؤسسات للرت يص بالنسبة

سيييري  املؤسسيييات عليييى لقصيييره اليييو را  جملييي  قيييرار البدايييية يف

 والسيما   ذلي ،  يلغيي  قيرار  صيدر  أشيهر  عيدة  بعيد  لكن الرحبية،

 .  التجارية والشركات للمؤسسات

  ييادة  ميع  ليفالتكيا   في  ) للنجيا   ومعيايريهم  التجيار  د ور

 للمتطلبيات  والتقيييم  اجليودة  معيايري  أبسي   ميع  تتس  ال( اإليرادات

 .االسرتاتيجية التنموية
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 وبريطانييييا، املتحيييدة، الوالييييات) رأمساليييية دور  يييالا هنييياك

 وتسيتقطب  جامعتها، يف للدراسة وبناتنا أبناؤنا يتساب ( وأسرتاليا

 القاسيييم. العيييامل يف األجانيييب الطيييالب مييين% 51 عليييى يزييييد ميييا

 . للتجار العالي التعليم ترتك مل أنها الدور ه ه بني املشرتك

 اليثالا،  اليدور  هي ه  يف العيالي  التعلييم  جنا  عوامل وأهم أبر 

 للشيركات  اجلامعيات  تيرتك  مل أنهيا  الرأمسيالي  العامل تقود واليت

 اجلامعيييييات لتييييياريخ الطويلييييية السييييينوات مييييير وعليييييى التجاريييييية،

 حكوميية،  جامعات السنوات ه ه طوار  لت أنهاإال  ال يطانية،

 رحبيية  جتاريية  جلامعية  ًاميؤ ر إال  ال يطانية احلكومة تسمح ومل

 للشيركات  التابعية  اجلامعات عدد يتجاو  ال أسرتاليا ويف واحدة،

 .اليد أصابع التجارية

 املتحيدة،  الوالييات  يف واضح بشكل تنتشر اخلاصة اجلامعات

 املتميييزة، اجلامعييات قائميية علييى ترتبييع اليييت هييي اجلامعييات وهيي ه

 والتقنيية  العلمية واإلنتاجية الريادة يف الواضح األ ر ما كان واليت

 مؤسسيات  تتبيع  األهليية  اجلامعيات  هي ه  كل املتحدة، الواليات يف

 الطييالب، ميين دراسييية ًارسييوم تتقاضييى أنهييا صييحيح رحبييية، سييري

 إيييييرادات ميييين% 51 الغالييييب يف تتجيييياو  ال الرسييييوم هيييي ه لكيييين

 التكلفييية مييين% 61 تغطيييي ال الرسيييوم هييي هأن  كميييا عييية،اجلام

 مين  لعيدد  السينوية  للتقيارير  سيريعة  مبراجعية  وأنيه  للطالب، الفعلية

 ،Harvard هارفيارد  مثيل  املتحدة، الواليات يف األهلية اجلامعات

 عليييى متاحييية هيييي والييييت اجلامعيييات، مييين وسريهيييا ،Yale ويييييل

 والت عيييات امبييياتأن  يتضيييح اإلنرتنيييت، شيييبكة عليييى مواقعهيييا
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 ميييي ه األساسييييية للمييييوارد املشييييرتك القاسييييم تشييييكل واألوقيييياف

 .اجلامعات

 اسييتقطاب علييى تعمييل أنهييا اخلاصيية للجامعييات األ ييرأ السييمة

 مييين العدييييد تقيييدر ال ممَّييين واألسيييات ة، الطيييالب مييين املتمييييزين

 الييت  واألكادمييية  العلميية  البيئة توفري على احلكومية اجلامعات

 وجنيا  . العلميي  اإلجنيا   يف وطميوحهم  بداعيية اإل وقدراتهم تتناسب

 مؤسسيات  كونهيا إىل  األور املقام يف يعود اخلاصة اجلامعات ه ه

 اليربح  مؤشيرات  عليى  فيهيا  النجيا   مقيايي   تعتمد وال رحبية، سري

 اجلامعييات هيي ه. اإليييرادات و يييادة التكيياليف تقليييل علييى القائميية

 .العلمية وإجنا اتها خبرجييها، جناحها تقي 

 تسييتح  الييت  املبييادرات مين  عييددر هنياك  احمللييي، املسيتوأ  ليى ع

 وجامعية  سيلطان،  األميري  جامعية  أبر هيا:  ومين  واالهتميام،  التقدير

 منيياذ  متثييل والتقنييية، للعلييوم عبييد ا  املليي  وجامعيية الفيصييل،

 رحبيية،  سيري  ملؤسسيات  مبيادرات  فهي ُتحت أ، اخلاصة للجامعات

 تسياعد  تنظيميية  لبيئية  عامية ال األسي   وضيع  يف نبيدأ أن  بنيا  وحري

 القيدرة  مين  وتيتمكن  املرجيوة،   ارهيا  تيؤتي أن  املشياريع  ه ه مثل

 املؤسسيي  بالعميل  تتسيم  قنيوات   الر من املالية مواردها  يادة على

 سييري األهلييية للجامعييات وامبييات الت عييات تشييجيع وعلييى. امليينظم

 منيه  املطليوب  حيي   الشيورأ،  جملي   اجلهيات  هي ه  ومن الرحبية،

( تلييزم  بالضييرورة  ليسييت) ُتشييجِّع  وأنظميية  قييوانني بتييب   يبييادرأن 

 للجامعييات امبييات وميينح التيي  ، علييى اخليياص القطييا  مؤسسييات

 املاليية  التزاماتهيا  ضيمن  ذلي   ميا  ولُيحسيب  الرحبيية،  سري اخلاصة

 .السنوية
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 ًاحموري يي الضييوحيي يف بداييية النقيياش سييؤااًل عبييد ا . وطيير  أ

 أنييه األهليي؟! أم  العيالي  التعلييم إىل  ليد ور ا يف تر رنيا  ميؤدَّاه: هيل  

 ! املناسب؟ الوقت يف جا 

 بني دهيش أننا بالفعل تر رنا بن  الد. د ويف ه ا السيا  يرأ

 ًاملزمي  األمير  أصيبح  حتيى  اجليامعي  األهليي  للتعلييم  ومعيار   مؤيد

 املزييد  قبيور  عليى  احلكيومي  العيالي  التعلييم  مؤسسات قدرة لعدم

 اليدور  يف عنيه  للبحي   هجيرة  هنياك  أصيبح و، الثانويية   رجيي من

   .املتقدمة الدور يف تلقيه على القدرة يستطيع ال ملن اجملاورة

 ًاحمققي  يكون الأ من التخوُّف بسبب كان التر ر ش  وبدون

 املطلوبية  والنوعيية  للجيودة  ُرقييه  حيي   مين  القيرار  ُمت  ِخ  لطموحات

 االعتميياد و للتقييييم هيئييات إنشييا  عييدم  ييل يف التنمييية، لتحقييي 

 .الوقت ذل  يف األكادميي

 يف جييا  األهلييي اجلييامعي الرديعييان أن التعليييم   الييد. د ويييرأ

 حيتاجهيا  الييت  التخصصيات  على تركيزه بدليل ممتا  وأنه وقته،

 فقيي  ولييي  التنموييية، للعملييية قييوي رافييد أنييه يعيي  هيي ا.. السييو 

 ظرنيا وليو ن . احلكوميية  اجلامعيات  يف قبيومم  ييتم  ال م ْن الستيعاب

 جييد  و رجيهيا  ممتيا ة،  فتخصصياتها  سيلطان  األميري  جامعية  ملثار

 .احلكومية اجلامعات خبري  مقارنة بسهولة عماًل

 حباجية  حنين  هيل  السيؤار: : الشيراري  حاميد . د ومن جانبيه قيار  

 احلاضيير، الوقييت يف األهلييي العييالي التعليييم مؤسسييات يف للتوسييع

ره د. البعييز مين أن   وحيور ميا أ يا    العلييا؟  الدراسيات  برام  فيها مبا

 رحبيية  وسيري  جتاريية  سري الغربية الدور يف العالي التعليم مؤسسات

 إخل، ..والت عات الطالب، ورسوم احلكومي، الدعم على تعتمد



26

 

 –2017     
106 

 عييدد ييي   سييؤار مهييم، وهييو: كييم  .التشييغيلية التكيياليف لتغطييية

 يف الرحبييييية وسييييري الرحبييييية األهلييييي العييييالي التعليييييم مؤسسييييات

 اململكة؟

املتعلقييييية  النقطييييية األ يييييرأ الييييييت أ ارهيييييا د. البعييييييز   وحيييييور

 .األهليي  العيالي  بيالتعليم  العالقية  ذات احلاليية  واللوائح بالتشريعات

احلاليية؟   الليوائح و التشيريعات  يف  ليل  يوجيد  : هلًاي   سؤار أيض

 اخللل؟ ه ا يكمن وجد، فرين وإن

 اململكية  يف العيالي  التعلييم  ومن املالئم التوضييح أن مؤسسيات  

 :إىل تنقسم

 احلكومي. العالي التعليم مؤسسات

 للنقاش. املطروحة وهي -األهلي العالي التعليم مؤسسات

 عبييد ا  املليي  كجامعيية اخلاصيية العييالي التعليييم مؤسسييات

 والتقنية. للعلوم

  اليد  .احلميود عليى ميا طرحيه د     صياح  بين  ا  عبد. د وعقب

 االعتمييياد باعتبيييار أن  األكيييادميي،  االعتمييياد حيييور  دهييييش بييين

 وإمكانيية  كفيا ة  إل بيات  الرئيسية  األسي  أحيد   يعيدُّ  األكادميي

 ًاتنافسيي نلحييظ جيعلنييا كمييا وهيي ا، املعنييية اجلامعييةأو  الكلييية

 وهنياك ، واألهلي احلكومي العالي التعليم مؤسسات بني ًامشهود

 ودوليية،  حمليية  أكادميية اعتمادات نالت أهلية وجامعات كليات

ن إ -بقييوة قييادم أنييه نعتقييد أهليي،  عييار يملتعليي مفخييرة يعييدُّ وهي ا 

 . -ا  شا 

ال  قد األهلي العالي من أن التعليم طلحة. وحور ما أشارت له د

 أمير  فهي ا ، ماليية  برسيوم  كونه، معينة فئاتإال  ًااقتصادي  بيناس
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 ترسيسييه أسييبابأحييد  أتييت األهلييي العييالي التعليييم كييون طبيعييي 

 الييييت األهليييية ليييياتوالك اجلامعييياتأن  حتيييى رحبيييية، ألهيييداف

 ًارسيوم  تفير   ًاأيضي  هي األصل، يف رحبية سري أنها على ترسست

 اجلامعييييات ميييين قيمتهييييا يف أعلييييى تكييييون مييييا سالبييييا دراسييييية،

 .الرحبي الطابع ذات األهلية والكليات

 والطالبييات الطييالب السييتقطاب صييعبة ليسييت احللييور ولكيين

 األهلييي التعليييم قطييا  يف الدراسيية ميين  ييروفهم ال متكيينهم األىل

  اليد  .دو طلحية  .د ذكيرت  كميا  وهيو  اقتصيادية،  ألسباب العالي

 و ارة جانب من دعمها يتمأن  ُيفرت  الفئة ه هأن  من، دهيش بن

 دا لييية ميينح  ييالر ميين وذليي  ،( العييالي التعليييم قطييا ) التعليييم 

،  الييد .د مقييرت  وكيي ا، عيينهم التعليييم نفقييات لتحمييل مييم ُتعطيى 

، ًامادي يي القييادرين سييري الطلبيية ملسيياندة ةالتجارييي البنييوك مبشيياركة

 .بها اإلتيان ُيفرت  اجتماعية مسؤولية وهي

 بعقيييد املطالبييية خبصيييوص، طلحييية .د ذكرتيييه مليييا وبالنسيييبة

جتيدر  ، عاملية جامعات مع األهلية والكليات للجامعات شراكات

 ًادوميي تسييعى األهلييية والكليييات اجلامعييات اإلشييارة إىل أن سالبييية

 ًاكسيييب  ًاأيضييي وعاليييية عامليييية جامعيييات ميييع تشيييراكا عقيييدإىل 

 والكلييات  اجلامعيات  أفضل صفاف يف جيعلها أكادميي العتماد

 العربي الشر  كليات)  حصورإىل  متكن اإلشارة وهنا، األهلية

 عليييى -الرييييا  مدينييية ومقرهيييا - ًاأ يييري(  العلييييا للدراسيييات

 .الفرنسي األكادميي االعتماد

 إبيراهيم  .على ما ذكره د احلمود صاح بن ا  عبد. د وعقَّب

 بالدراسييات لاللتحييا  مفرتضيية رحبييية وجييوب عييدم حييور البعيييز
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 مسييرلة أمييا الطيير ، مييع هيي ا ًاجزئي يي معييه برنييه يتفيي  -اجلامعييية

 سييري بكونييه واالكتفييا  القطييا ، ميي ا الرحبييية جمييار عيين البعييد

 ًاتوجُّهي أن  حبكيم ، منيه  النييل  السيهل  مين  ليي   أمر ف اك، رحبي

 مظلية  حتت األهلي العالي التعليم مؤسسات انضمام تطلبي كه ا

 فيصييييل املليييي  مؤسسيييية) كمثييييل املييييدني، اجملتمييييع مؤسسييييات

ال  ذلي   ، ومع(فيصل املل  جامعة) ًامؤ ر ُأنشئت واليت ،(اخلريية

  رييية   ملؤسسية  تبعيتهيا  حبكيم إال  رحبيية  سيري  أنهيا  على ما ُينظر

أو  اجلامعيات  اهيتضي  كيبرية  ماليية  ًارسيوم  تقاضييها  بسبب وذل 

 .  الرحبي الطابع ذات األهلية الكليات

 من تقدميه ما ُيفرت   الر من ذل ، حيار احللور ترتي وهنا

 مين  دراسيية  مينح  وكي ا ، حكوميية  دراسية منح شكل على دعم

 مين  تقيدميها  نلحيظ  والييت  نفسيها،  األهليية  الكلياتأو  اجلامعات

 وهنييا. صييلاأل يف سييري الرحبييية  ًا صوصيي اجلامعييات، بعيي  لييدن

 تشيجيع  ، واخلاص مبسرلةًامناسب البعيز إبراهيم .د مقرت  يكون

 .سري الرحبية األهلية الكلياتأو  للجامعات وامبات الت عات

إىل  حباجيية حنيين هييل الشييراري: حامييد .وخبصييوص تسيياؤر د 

اإلجابييية: ، ؟ًاحالي ييي األهليييي العيييالي التعلييييم مؤسسيييات يف التوسُّيييع

 : هي واألسباب(، نعم)

 كافيييية يف احلكييييومي اجلييييامعي التعليييييم يف القبييييور نيتييييد

 ًا صوصي  العلميية،  التخصصيات  يف القبور ندرة مع التخصصات،

 .منها الطبية

 اجلامعييات يف العليييا للدراسييات بييرام  فييتح يف ملحييو  تييدن -

 .  الدكتوراه برام  ًا صوص احلكومية،



26 

–2017  2015  
109 

 والييت  اجلامعيية،  الدراسيية  القاعيات  يف الطلبة أعداد كثرة -

 وهيي ا اجلامعييات، بعيي  يف طالبييةأو  ًاطالبيي 71إىل  وصييلت

 (. عارأو  عام)  تعليم ألي مقبور سري ًامعيار يعدُّ

 ورد فقييد األهلييية والكليييات اجلامعييات أعييداد خبصييوص أمييا

 11و كلية 41) وهي القضية، م ه الرئيسة الورقة يف ذل  ذكر

 (.جامعات

 حنين : الضيوحيي يف قوليه   عبيد ا  . أ وحور مضمون ما طرحه

 األقسيا  )  األهلي واجلامعي العالي التعليم أسعارأن  على متفقون

 : تساؤر ي   هنا ومن(  الدار  يدفعها اليت

 ! ؟ اجلودة عن حب  هو هل -

 ! ؟ فق  للنُّخبة خمصصة لتكون أم -

  ! ؟ حبت جتاري مدف أم -

، اجليودة  أنيه وخبصيوص   احلمود صاح بن ا  عبد. د وأوضح

 إنييه نقيور:  لعلنيا أو  اجلمييع،  مين  أساسيي  طليب م اجليودة أن  الشي  

 تكيون أن  بالضيرورة  ال يعي   بيه. إمنيا   اإلتيان ُيفرت  أساسي أمر

أن  إمنييا، فحسييب اجلييودة ألجييل هييي الدراسييية التكيياليف طبيعيية

، النخبييية أميييا بشيييرن مسيييرلة. األسيييباب أحيييد هيييي اجليييودة تكييون 

فحسييب،  للنخبيية هييي األهلييية اجلامعييية الدراسيياتأن  احلكييمو

 تغيييريات حبكيييم، االعتقييياد أنهيييا سيييري منطبقييية يف هييي ا اليييزمن   ف

 . األوجه متعددة اقتصادية

 اسيتثمار هيو  أي  أهيداف  مين أن  ومن ناحية أ رأ فإنيه والشي   

 حسييياب عليييى ذلييي  يكيييونأن  ال ميكييين إمنيييا، الرحبيييية حتقيييي 
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 ناحيية  مين  اهتمامهيا  التعلييم  و ارة تولييه  ميا  وهي ا  النهائي، املخر 

 .األهلي العالي التعليم مؤسسات أدا  على املستمرة الرقابة

  ييل يف دهيييش علييى النقطيية األ ييرية برنييه   بيين  الييد. د وعقَّييب

 إيقافيييه قبيييل)  األهليييية والكلييييات للجامعيييات اليييدا لي االبتعييياا

  للنُّخبية  اجليامعي  األهليي  التعلييم  يعيد  مل(  عيامني  قبل للمستجدين

 .القبور شرو  عليه تنطب  ملن بل

 العيام  التوجُّيه  حور مسيرلة  احلمود صاح بن ا  عبد. وأشار د

 سيري أو  رحبيي  هيو  هيل  اململكة، يف األهلي العالي التعليم قطا  يف

سيييري الرحبيييية يف   والكلييييات  ليييي ؟ إنَّ اجلامعيييات ... أو  رحبيييي

 اململكة هي كما يلي:

   سلطان. األمري جامعة -

  فيصل. املل  جامعة -

   والتقنية. للعلوم عبد ا  املل  جامعة -

  عفت. كلية -

 احلكمة. دار جامعة -

 وكالية ، التعلييم  ليو ارة  التنظيمي اميكل ضمن كما أنه من

(، األهلييي  للتعليييم  الييو ارة  وكاليية ) هييي  األهلييي،  للتعليييم   اصيية 

 علييى العييام باإلشييراف وختييتصُّ . مباشييرة بييالو ير ًاإداري يي مرتبطيية

 املييييدار إىل  إضييييافة األهلييييية، والكليييييات اجلامعييييات مناشيييي 

 .يةاألهل

 إيقياف  مين  سينتني  قرابية  مرور وبعد -ومن ناحية أ رأ فإنه 

 عييدد مسييرية علييى تييؤ ر املالييية األحييوار بييدأت -الدراسييية امليينح

 متثييل مالحظيية وهيي ه، األهلييية والكليييات اجلامعييات ميين كييبري



26 

–2017  2015  
111 

 عليى  املؤسسيات  تلي   مين  العديد قدرة عدم ناحية من كبرية عقبًة

 ويف، تشيغيلها  عليى  ُتنفي   الييت  املاليية  املبيالغ  ضخامة أمام الصمود

 أمييام -القييور صييحن إ -ًاحرمانييأو   سييارة تعييدُّ نفسييه الوقييت

 اجلامعييييات لييييدأ القبييييور يف احلييييظ حيييييالفهم مل اليييي ين الطلبيييية

 .احلكومية

 األهلييية للجامعييات يكييون ال مليياذا وحييور تسيياؤر مهييم مفيياده:  

 سياسييةإىل  يعييود منييه؟ فييإن هيي ا اسييتثمارات أ ييرأ تنفيي أو  وقييف

 وضواب  شرو أن  هنا املشكل . حدة على كليةأو  معةجا كل

 علييى -للغاييية  منهييا  مكلفيية شييرو  هييي أهلييية كلييية ترسييي 

 عيين الواحييدة الكلييية مسيياحة تقييلال أ :-للحصيير ال املثييار سييبيل

 كييي والتجهيييزات البنييا  عملييية تييرتي وميين، مربييع مييرت 21111

 يسييتل والقضييية. األكييادميي مبفهومهييا التعليمييية املؤسسيية تظهيير

 رأ  اسرتداد من التوقُّع قضية ماهي بقدر ،ًاأيض مار وفرة قضية

 بيري  أتيى  ماليه أن  املسيتثمر  تشيعر  -نسيبية  وليو  - أربا  مع املار

 العمليية  أصيبحت  الدا ليية  املينح  توقيف  ميع  واآلن، قلييالً  وليو  عائد

 .للغاية عسرية

 التعليييييم مؤسسييييات الضييييوحيي أن عييييدد عبييييد ا . أ وأوضيييح 

 جامعييييات بييييني تعليمييييية منشييييرة 81 يتجيييياو  اليوالعيييي اجلييييامعي

 والكلييات  املعاهيد  ميا  أضيفتإذا  111 الي يقارب وقد وكليات،

 سيكان  وعيدد  يتناسب العدد ه ا هل :اآلن العسكرية، والسؤار

 هيييي ه تقدميييه  ميييا  يتناسيييب  وهييييل ؟ فيهيييا  املقييييمني أو  ؟ اململكييية 

( مسيتواها  عين  النظير  بغي  ) كفا ات من العمل لسو  املؤسسات

 العدد؟  م ا حباجة حنن ؟ وهل السو  متطلبات مع
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 احلمود أن التو ييع  صاح بن ا  عبد. د ويف ه ا اإلطار ذكر

 أنيه  احلار، بطبيعة احلكومية واملقصود اجلامعات م ه اجلغرايف

 للطبيعييييية  االعتبيييييار  يف األ ييييي   ناحيييييية  مييييين  ًاموفقييييي  يكييييين مل

 مييع أنييه اآل يير األميير. املنيياط  حتييىأو  للمحافظييات الدميوسرافييية

 أتييت اآلن حتييى ناشييئة تعييد اليييت احلكومييية اجلامعيياتأن  األسييف

 ونيو   عدد لدينا أضعف ما وه ا القدمية، اجلامعات من كنسخة

 احتياجيات  وفي   تكيون  بيرن  نناشيد  ًادومي  اليت التعليمية املخرجات

 .العمل سو 

 للجامعيات  اجلغيرايف  التو ييع  البعييز أن عدالية   إبراهيم. ويرأ د

 الثانويية  املرحلية  طيالب  رقميني: عيدد   مبقارنية  إليه لوصورا ميكن

  فيها. املتاحة اجلامعية املقاعد وعدد املنطقة،/احملافظة يف

يف حديثه عن التعلييم األهليي إىل    العثمان  الد. وبدوره ذهب م

 وهيو  اململكية،  يف ًاعمومي  االستثمار طبيعةإىل  األمر أنه سيسحب

 مين  ًاكيثري  جيعل ما وهو.. فرديأو  عائلي استثمار األعم سالبه يف

 الفردييييية  والقناعييييات الشخصييييي للييييهوأ  اضييييعة االسييييتثمارات

 أحيانييا املعرفيية وعييدم ،ًاأحيانيي اجلشييع يشييوبها واليييت.. املسيييطرة

 علييى ينسييحب عنييدما  طييورة أكثيير يصييبح الواقييع هيي ا.. ًاكييثري

.. ًا صوصي  العيالي  والتعلييم  ًاعموم التعليم ومنها القطاعات، بع 

 والتهيياون عنييه التنييا ر يصييح ال ًاملحيي ًامطلبيي اجلييودة تكييون حييي 

 فيه.

 هيو  العيالي  و اصية  األهليي  جنيا  التعلييم   عوامل أهم.. أحد ًاإذ

 الفرديييية السييييطرة مييين وإ راجيييه القطيييا  هييي ا مرسسييية ضيييرورة

 وفعاليييية حوكمييية تضيييمن حاكمييية تشيييريعات ووضيييع والعائليييية،
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 أمنيا ،  جمال  ر ال من األهلية، اجلامعات ه ه إدارات وكفا ة

 مييين ذلييي  وسيييري واسيييتثمار، أوقييياف وجميييال  علميييية، وجميييال 

 األمريكييية األهلييية اجلامعييات يف نراهييا اليييت املتطييورة امياكييل

 .ًامتت اإلشارة إليها سابق اليت الناجحة

 ميييدار  هنييياك يكيييونأن  ميكييين كييييف وال ميكييين تفهُّيييم

 اجلييامعي يف التعليييم التوسييع فجييرة تقييرر  ييم العييام، للتعليييم  اصيية

 اإلداري واميكيل  االسم بنف  جامعة  م كليات وتفتتح اخلاص،

 اال تالفيات  فهيم  يف واضيح   ليل  العائلية  فه ا املركزية والسلطة

 اجلييودة ومعييايري العمييل، وطبيعيية التشييغيل، متطلبييات يف والفييوار 

 القطاعني. بني

 اخلياص  التعلييم  فكيرة  احملييا أن  مسياعد . د ومن جهته يعتقد 

 اليدور،  مين  كيثري  يف بيه  العمل يتسع مما هي اجلامعية حلةاملر يف

 حقهييا،  ميين  هييو اجلامعييات  عنييه تبحيي   اليي ي الرحبييي  وامييامش

 مييع العييام التعليييم يف جتربتنييا املعرفيية. لكيين  يف ًااسييتثمار بوصييفه

 اجليامعي  التعلييم  يف تكيراره  ييتم  منهيا  عدد أصبح اخلاص التعليم

 الطير   أقصير  ألبنيائهم  يرييدون  ال ين األسر أرباب بع  من سوا 

 مقيدمي  بعي   ِقبيل  من وك ل  اجلامعية، الشهادة على للحصور

 التعليييم خمرجييات ميين يف العديييد تفتقييد الثقية  التعليييم. وليي ا  دمية 

 األميير ويييزداد ،فعيياًل متييدن الطييالب فمسييتوأ اجلييامعي، اخليياص

 يف كوار ييه  فقليلييون ميين كار يية السييطح علييى تطفييو حييني ًاسييو 

 بنييا  علييى ويعملييون مسييؤوليتهم، حيرتمييون  يناليي اخليياص التعليييم

 ومواطنيه. بالوطن يرتقي تعليم
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وصم اجلامعات األهليية  أن  احلمود صاح بن ا  عبد. د ويرأ

 بييي "الييدكاكني" علييى حنييو مييا ذكيير د. مشيياري النعيييم، وصييم        

 نشييا  كييل (.. بعيي ) بييي القييور األجييدر ألييي ، العاميية حبكييم

 درجيية حسييب وصييفه ميكيين امييإىل  والسييلبية العيييوب ميين حيتييوي

 العري  سوا  احلكومية اجلامعات بع  حتى..  أ طائهأو  ضعفه

 قييد مييا واإلهمييار األ طييا  ميين فيهييا مييا فيهييا، احلييدي أو  منهييا

 (. مدرسة)  بدرجة توصف

ميييا  ًاسالبييي الييي ي هيييو نشيييا أو  مهنييية ألي الرمسيييي النظيييام إن

 ريسي أو  مقصيودة  أ طيا   احتضيان أو  ضيعف  نشيو   يف ًاسبب يكون

 واإلمكانييات ، الرقيييب  كفييا ة نَّإ لنقييور:  نييرتي وهنييا  .مقصييودة

 اجلمييع  يرجيو  ،ًاإجيابي ي  ًاوإ راجي  ًاتغيري  ميا حتيدا   ًاسالب له املتاحة

 األك  الواجبأن  من -ش  أدنى ودون - ه ا ومع .يتحق أن 

 برمانيية األعمييار تردييية هييو كتنفييي يني نشييا أي  علييى للقييائمني

 للجميييع مييا ُيييراد يتحقيي  ليين -اراحليي وبطبيعيية -وميي ا وشييرف 

 مرسسية  رو  عليى  املبنيية  املتكاملية  املنظومة باكتمارإال  حتقيقه

 .األعمار

 البنييية يف تكميين املشييكلة النعيييم فييإن  مشيياري. ويف تصييوُّر د

 لييو فحتييى اجلامعييات، هيي ه يف اجلييودة بضييمان املرتبطيية اإلجرائييية

اف: الييدا ل. وأضيي  ميين  وتت كييل تنهييار  مييا فسييرعان  قوييية بييدأت

 جامعيية، ترسييي  يف شيياركُت -ذكييرت وكمييا - ًا"شخصييي 

 العيييالي، التعلييييم يف أمريكيييية مبعيييايري ًاجيييد  قويييية بدايييية وبيييدأنا

 ونظييرا  أمريكييي، فرييي  تشييكيل  ييالر ميين اجلامعيية ونشييرت

 مشييياورات بعيييد ومناهجهيييا اجلامعييية سياسييية وبنييييت سيييعوديني،
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 نفرادبيياال اجلامعيية مييدير بييدأ التطبييي  الطييرفني. وعنييد ودراسييات

 املوضو  ترك -الربح همها يكن ومل -شركة وألنها بالرأي،

 األمريكيان،  اإلدارييني  مجييع  ا تفيى  وجييزة  فرتة و الر للمدير،

 أسيييييات ة تسيييييتقطب ومل  الييييي ، عييييياملإىل  اجلامعييييية وحتوليييييت

 أعظم". كان  في سعوديني، وما

أن  جيييب األهلييية العسيياف فييريأ أن اجلامعييات عبييد ا . د أمَّييا

إذا  األوىل بالدرجية  رحبيية  جامعيات  فهيي  اإلنصياف   بعيني  ام ننظر

 مطليوب  فهيو  ،ًاعيًب لي  والربح سلطان، األمري جامعة استثنينا ما

 اجلامعيييات هييي ه بعييي  لكييين والتطيييوير، االسيييتمرار أجيييل مييين

 يلجير  اخلاصية   امليدار   مين  مطيورة  نسيخة  هيي  األهلية والكليات

 ًاباحثي أو  احلكوميية،  ةجامعي  31الي تستوعبه مل م ْن ًامضطر إليها

 ميا  املينح  تشيكل  حيي   دراسية  منحة على حاصاًلأو  شهادة، عن

 تيير ر واليي ي األهلييي، العييالي التعليييم طييالب ميين  % 81 علييى يربييو

 ومييييا متميييييزة، كليييييات وجييييود ينفييييي ال وهيييي ا بتوقفهييييا، ًاسييييلب

 عليى  متفوقية  األكيادميي،  االعتمياد  عليى  حصيلت  وقيد  معايريها،

 أهلييية أسيينان طييب وكمثييار فييإن كلييية   .ةاحلكومييي اجلامعييات

 وهيي ، معميل  وال الطيالب  فيهيا  يتيدرب  عييادة  لديها ولي  افتتحت

أحييد  رد وكييان خمرجاتهييا؟ سييتكون فكيييف تطبيقييية، كلييية

 ليسيييوا األوىل اليييثالا السييينوات يف الطيييالبأن  فيهيييا املسيييتثمرين

 !نظرية دراستهم ألن التطبي  إىل  حباجة

 بتخصصييياتها والكلييييات اجلامعيييات هييي ه ستسييياهم كييييف

 دعييم يف وسريهييا اإلدارييية، والعلييوم وامندسييية، والطبييية، املالييية،

 أربياب  ِقبيل  ِمين  الثقية  بعيدم  خمرجاتهيا إىل  والنظير  ؟ التنمية عملية
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 البح  النظر ألهمية دون فق ، بالربح تفكر كانتإذا  العمل،

 فقييي ، التعلييييم عليييى تركيييز حيييي  وتشيييجيعه، ودعميييه العلميييي

 جييل لييدأ مشييكلة وهييي العلمييي، البحيي و التعليييم ةجييود وإهمييار

 !ًاأيض احلكومية اجلامعات

  ضيييعت ميييا متيييى صيييحية  ييياهرة وتنوعهيييا اجلامعيييات تعيييدد

 التعليييم و ارة بعييودة مرهييون وهيي ا املسييتمر، والتقييويم لإلشييراف

 باألعبيا ،  ًاجيد   متخمية  التعليم و ارة ألن -تعود وسوف- العالي

 5-3 كيييل تراجيييع لمييييةع وشيييراكات وأنظمييية ليييوائح ووجيييود

 سنوات.

 العنيييوان احليييار ي: هنيياك تسييياؤر خبصيييوص  عليييي. وأضيياف د 

 الثانويية  فيو   ما التعليم يشمل العنوان هل ،(األهلي العالي التعليم)

 اجليامعي  فيو   ميا  العالي التعليمإىل  إضافة ،(والدبلوم اجلامعي،)

 هيييو وميييا للييي هن، منصيييرف هيييو كميييا( ودكتيييوراه )ماجسيييتري،

 اجليامعي؟  فيو   ميا  التعلييم  فقي   بيه  املقصيود أن  أم ،عليه متعارف

 ونظاميييه ووسيييائله، وبراجميييه، وأهدافيييه، مقوماتيييه، لُكيييل ألن

 احليييوار طييير يف  دقييييقني نكيييون واملرجعيييية  حتيييى األكيييادميي،

 حييور النظيير وجهييات ا ييتالف، آ يير جانييب. الفكرييية مبوجباتييه

 اجلميع   مينيع  يوجد ما فال، رحبي سريأو  ًارحبي  التعليم ه ا كون

 االرتقيييا  بغيييري تسيييمح ال موحيييدة وأنظمييية ضيييواب  حتيييت بينهميييا

 .  احلكومي التعليميف  املتميز مع حتى والتناف  باجلودة

 احلمييود علييى مييا طرحييه د. علييي صيياح بيين ا  عبييد. د وعقَّييب

 :قسمنيإىل الثانوي، برنه ينقسم  ما فو  احلار ي حور التعليم
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 :احلصيور  بهيدف  كيان إذا  الثانوي، التعليم ما فو أن  األور 

 ملييدة  فيييه  الدراسيية تكييون  سالبييا  واليي ي، عييار  دبلييوم  علييى

 وآ يير، الثييانوي مييا بعييد ًاعالييي ًادبلوميي)  ُيسييمَّى فهييو سيينتني،

 ميا بعيد   ًاعاليي  ًادبلومي )  وُيسيمَّى ، املدة لنف  عار دبلوم ًاأيض

 بعي   يف العامية  اإلدارة معهيد  ميا يقدميه   كمثار(، اجلامعي

 .  أقصى كحد سنتنيإىل  صلت واليت براجمه،

 اجلامعيييييية الدراسييييية وهيييييو اآل ييييير املفهيييييوم ييييييرتي بينميييييا 

 تيييرتي طبيعييييا وهيييي البكيييالوريو  درجييية عليييى للحصيييور

(، ًاجامعي يييي ًاعاليييي  ًاتعليمييي ) وُتسييييمى، الثانويييية  املرحلييية  بعيييد 

 ُيسيييمَّى ، واليييدكتوراه  املاجسيييتري  درجييييت  عليييى  وللحصيييور

 التعلييييم مييين درجييية أعليييى لكونيييه(، العيييالي التعلييييم) ذلييي 

 .اجلامعي

 األهليي  العيالي  التعلييم  مؤسسيات أن  الغاميدي  أمسهيان . أ وتيرأ 

أن  ميين الييرسم علييى احلكومييية، املؤسسييات علييى ًاكييثري تفوقييت

 يف أكييادمييون هييم..  اخلاصية  اجلامعييات يف األكييادمييني سالبيية 

 يكيون  قيد  التعاون  لكين أو  اإلعارة بنظام احلكومية اجلامعات

 إعطيا   يف الكيبري  فاليدور  األهليية  اجلامعات يف ةالبريوقراطي لقلة

 تواكيب  الييت  التخصصيات  تنيوُّ   لإلبدا ، إىل جانيب  مرنة مساحة

جاذبييية. وباعتقادهييا أن   أكثيير جيعلييها اليي ي األميير العمييل  سييو 

 مييا ُقييدمت حييار يف التنمييية يف كييبري دور مييا األهلييية اجلامعييات

 ومتويليها  لطيالب، ل املينح  بيرام   إعادة حكومية، مبعنى تسهيالت

 جامعاتنييييييا يف اإلبداعييييييية جتربتهييييييا ميييييين واالسييييييتفادة ،ًاجزئي يييييي

 وإداري ميادي  اسيتقالر  دون اجلامعيات  كما أن بقيا   ،احلكومية
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 التنموييية مسيياهمتها سيييؤ ر مظلتهييا حتييت بقائهييا مييع الييو ارة عيين

 .ًامطلب باتت اليت

 عبييد تسييعريتني"، كتييب د األهلييي بييني وحتييت عنييوان: "التعليييم

 مين  بشيي   تناوميا  مت الرؤية  وايا من احلمود: كثري ناصر بن ا 

 طير   دون تيزر  مل مهمية   اويية أن  ولك  أعتقيد  والتحليل، النقد

 ركابي.  أخنت.. الزاوية ه ه ويف .ومتحيص

إىل  اخلياص  القطيا   يف التعليميية  للعمليية  الناقدة املراجعة تقود

 :رئيستني نتيجتني

 :طبيعيييا ًاتطييوُّر اخليياص القطييا  يف التعليييم يكييونأن  األوىل 

  قافيييية اجتماعيييية وضيييرورة..  اجملتميييع يف التنميييوي للحيييراك

 جمييياالت شيييتى يف التقيييدُّم مظييياهر إليهيييا قيييادت واقتصيييادية

 حي   يف أولوياتهيا  وتغري احلياة، تعقيدات بها ودفعت..  احلياة

 اليدور  منظومة احلالة ه ه األفراد. ومتثل ح  ويف املؤسسات

  وم.الي املتقدمة

 :ودوليية ،ًاجتاري يي ًامشييروع اخليياص التعليييم يكييونأن  الثانييية 

 يف متسييقة سييري شييتى منيياذ  يف فجييرة يظهيير.. األسنيييا  بييني

 ويكيون .. االقتصيادية  االجتماعيية  الثقافيية  بيئتها مع جمملها

 املراقبيية آليييات يف ضييمور مييع.. أوال الييربح مبييدأ علييى ًاقائميي

 النامية. الدور احلالة منظومة ه ه واحملاسبة. ومتثل

 بييني مباشيير عضييوي ارتبييا  يوجييد..  كلتيهمييا احلييالتني ويف

 فكيل  .ذاتيه  العليم ( تسيعرية ... و) اصية  مؤسسة يف التعلُّم( تسعرية)

 عنيدما  أنيه .. ذلي   ومعنى .األصل يف تسعريية قيمة ذو منت ..  منهما

  (الييتعلُّم قيميية) أمامييه تتضييا ر.. ل اتييه عالييية( العلييم قيميية) تكييون
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 مرحليية بعييد ًاجييد  منتجيية ملرحليية يقييود سييوف القيميية ذا العلييم ألن

 ميا ( قيمية ) دفيع  الي ي ( امليتعلم ) بإمكان سيكون وبالتالي التعلم،

 سيييو  يف اخنراطيييه بعيييد مضييياعفة القيمييية تلييي  اسيييرتجا  لتعلميييه

 تكييياليف)املاليييية  التعلييييم( تكييياليف) تكيييون وبييي ل  العميييل،

  حني. بعد بالضرورة( مسرتجعة

 نفسيه  العليم ( تسيعرية ) تيدني  مين  تعياني  الييت  معيات اجملت يف أما

 التعلييم (  سيعر ) ألنَّ بالفعل، لي  باهظة( التعلُّم) عملية فستكون

اجملتمييع  يف النفعييية القيميية متييدني( العلييم) سييعر ألن ولكيين عييار،

 .أصاًل

أن  ًامسييتغرب يعييد مل اجملتمعييات ميين الفئيية هيي ه يف وبالتييالي،

 القطياعني  متخرجيي  بيني  البطالية  را دهيا  مع التعلم،( قيمة) ترتفع

 .واخلاص العام

 املؤسسيييات جشيييع سيييري أ يييرأ حالييية اجملتميييع يواجيييه..  هنيييا

 ينعتهيا  بيل  ،أصيالً  جشيعة  تكيون  ال رمبيا  الييت .. اخلاصية  التعليمية

 قيمية   بيني  الكيبرية ( اإلحصيائية  الفيرو  ) نتيجية .باجلشيع   اجملتمع

 .املتعلم عليه حيصل ال ي العلم( قيمةو)، (التعلم)

 اخلياص أصييبح  الغامييدي فيإن القطييا   نيوف . د ومين وجهية نظيير  

 أسلبهيا  تكون وقد.  العالي التعليم يف االستثمار يف ًااهتمام أكثر

 واجلامعييات الكليييات بعيي أن  ميين وبييالرسم عائلييية، اسييتثمارات

 قييد بعضييها، إال أن احلالييية اجملتمييع احتياجييات راعييت قييد األهلييية

 واجلامعيات  الكلييات  فيهيا  عيت وق نفسها الييت  املشكالت يف وقع

 عليييييى والرتكييييييز التيييييدري ، طييييير  حيييييي  مييييين احلكوميييييية،
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 التعليييييم تواجييييه اليييييت الصييييعوبات وميييين، النظرييييية التخصصييييات

 :  ما يلي األهلي اجلامعي

  قيية كسييب اآلن حتييى األهلييي اجلييامعي التعليييم يسييتطع مل (1

 اجلييييامعي للتعليييييم ًامنافسيييي يصييييبح حبييييي  فيييييه، املييييواطن

 .  اجلامعي بالتعليم االرتقا ىل إ ويؤدي احلكومي،

 مييدأ علييى التركيييد دون األهلييية اجلامعييات فييتح يف التوسييع (2

 مبسييتوأ التعليييم لتقييديم الال ميية الضييرورية الشييرو  تييوفُّر

 معييدة سييري مبييان يف جامعييات افتتييا  عنييه نييت  ممييا أفضييل 

 سييييكنية، ًاشييييقق لتكييييون ُبنيييييت وإمنييييا التعليييييم، لتقييييديم

 .  العالي ليمالتع مسعة على ًاضرر فشكلت

 التعلييييم عليييى اإلشييراف  عمليييية يييينظم اليي ي  التشيييريع سييياب  (3

 بهيا،  االلتيزام  علييه  الييت  الضيواب   وحيدد األهلي، اجلامعي

 يتحييور ال حبيي   لييه، املرسيومة  األهيداف  عيين  روجيه  وعيدم 

 .رئيسة بدرجة الربح يستهدف جتارية سلعةإىل 

 يف الييراسبني قييدرة تفييو  حبييي  الدراسييية، الرسييوم ارتفييا  (4

 التعليم يف امللتحقني عدد قلة ذل  على وترتب، فيها الدراسة

 اجلييامعي التعليييم علييى الضييغ  واسييتمرار األهلييي، اجلييامعي

 شيرا   عليى  املواطن تعوُّد عدم جانب، إىل اجملاني احلكومي

 الدوليية مسييؤولية ميين ذليي  بييرن واعتقيياده التعليمييية، اخلدميية

 . وحدها

 أعضيا   على واالعتماد تفرسة،امل التعليمية اميئات توفُّر عدم (5

 وبعضيهم  احلكوميية،  اجلامعيات  يف العياملني  التدري  هيئة

 منيه،  مطليوب  هيو  مبيا  خييل  مما، الساعات بنظام يكون قد



26 

–2017  2015  
121 

 القيدرة  ويفقيدون  التدريبيية،  العمليية  عليى  دوره يقتصير  حي 

 مبستوأ االرتقا  يف واملساهمة البحثي، بالنشا  القيام على

 .  اجلامعي التعليم

 لقليية ًانظيير النظرييية  الدراسيية جميياالت فييتح علييى لرتكيييزا (6

 .  تتطلبها اليت التكاليف

 املقبيولني،  وأعيداد  اجليودة  بيني  املعادلية  هو الرئي  اماج  إن

 اخلطييي   وفييي   التعليميييية  املنشيييرة سيييري  لضيييمان  الرسيييوم  وتيييوفر

 ييؤ ر  سوف املعادلة ه ه عناصر من أيٍّ ا تالف وإنَّ.  ما املرسومة

 ميين وذليي  احلكييومي، الييدعم ولكيين املخرجييات جييودة يف ًاسييلب

 عليى  تركيز  بيرن  يسيهم  فسيوف  احلكومية، الدراسية املنح  الر

 الرسييوم ألن ًانظيير املخرجييات  جييودة وضييمان التعليمييية، النييواحي

 يكيون  لين  وبالتالي احلكومي، الدعم  الر من دفعها يتم سوف

 تنفييي أو  التعليمييية، املتطلبييات وتييوفري الصييرف، يف تيير ري هنيياك

 يتعلي   فيميا  أما احلديثة، التعليمية املنش ت م ه التوسعية اخلط 

 ألن ًانظر مميزون   رجيون فيوجد واإلدارية التقنية بالتخصصات

 سييو  احتيييا  وحتييري اإلجنليزييية باللغيية التييدري  علييى الرتكيييز

 مييين الغالبيييية لتيييب  وذلييي  واعيييد  العميييل سيييو  ولكييين العميييل،

 عاملية. جامعات مع التوأمة هليةاأل والكليات اجلامعات

 للمشييرو   أر  علييى احلصييور : منهييا املعوقييات،  بعيي  تبقييى

 املسيتثمر  فيرص  يقليل  مميا  أسعارها  وارتفا  املطلوبة، باملواصفات

 الكفيا ات  اسيتقطاب  تقلييل  يف وييؤ ر  املناسيب،  املكيان  تهيئة يف

 مييع والتنسييي  بالتعيياون -العييالي التعليييم و ارةأن  لييو ليي ا املميييزة 

 مشييرو  مقير  تيوفري  تتبنييى -البلديية  الشيؤون  وو ارة املاليية،  و ارة
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 بنياؤه  وييتم  اسيتثمارية،  شركة طري  عن جتهيزه ويتم الكليات،

 .الو ارة متطلبات مع يتطاب  مبا املواصفات أفضل على وتصميمه

 األهلية يف اململكة: العالي التعليم مقرتحات لتنمية مؤسسات 

 تسيهم  قد اليت موعة من األفكارالشراري جم حامد. د ذكر 

 :األهلي العالي التعليم مؤسسات تنمية يف

 وبرنيييام   ،2131الرؤيييية تطبيييي   مييين اإلجيابيييية  االسيييتفادة (1

 االقتصيييادية، لإلصيييالحات نتيجييية  2121 اليييوط  التحيييوُّر

 يف اجلامعيية  املرحلية  يف الطيالب  قبيور  تقلييص  سياسية : مثاًل

 فرصييية كيييونت قيييد احلكيييومي العيييالي التعلييييم مؤسسيييات

 اجلامعيية  الدراسيات  برام  من املزيد افتتا  يف ًاُقدم للمضي

 .العمل لسو  واملطلوبة

  ططهيييياأن  مبعنييييى باملرونيييية  براجمهييييا تتسييييمأن  ضييييرورة (2

 الوقيييت يف تنفيييي ها املمكييين مييين بيييرام  تشيييمل املسيييتقبلية

 حسييب مسييتقباًل تنفيي هاأن  املمكيين ميين وبييرام  احلاضيير،

 وأال ،2131الرؤيية  مرحلية  ر يال ...احلاجية  وحسيب  الظروف

 اخلدمية  و ارة يف اليو يفي  بالتصينيف  ب اجمها التوسع ُتقيد

 .املستطا  بقدر املدنية

 الكييبرية لألعييداد املسييتقطبة اليي ام  يف والتوسييع الرتكيييز (3

 أقل. تكلفة ذات الطالب، واليت تكون من

 العليييا، الدراسييات بييرام  يف ًا صوصيي براجمهييا، تضييمن أن (4

 تتطليييب وال ومطلوبييية، مغريييية جدييييدة التجمييياأو  مسيييارات

 :املثار سبيل على مكلفة، معملية جتهيزات
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  بييياإلعالم عالقييية ميييا بيييرام  :ميييثاًل -اإلعالميييي القطيييا 

 .(social media) االجتماعي التواصل وسائل اجلديد،

   بييييإدارة عالقيييية مييييا : بيييرام   مييييثاًل - امندسييييي القطيييا 

 املنش ت. وإدارة والصيانة، التشغيل

 بالترمني. عالقة ما برام  :مثاًل – املالي طا الق 

  قيييادات بترهيييل عالقيية مييا بييرام  :مييثاًل – اإلداري القطييا 

 واالستشارات. العليا لإلدارة

 التمويليية  والصينادي   والبنيوك  التعليم و ارة مع العمل ضرورة (5

 وضييع مييع الدراسيية، لييراسيب ميسييرة قييرو  بتييوفري احمللييية،

 .ل ل  تنظيم

 يف الرديعييان أنييه ال توجييد مشييكلة    الييد. د يييرأ وميين جانبييه 

 ليييديها األهليييية   فاجلامعيييةًارحبي ييي األهليييي العيييالي التعلييييم كيييون

 بنييية  وعنييدها  مرتفعيية،  مبرتبييات  أسييات ة  وتسييتقطب  مصيياريف، 

.. العيياملني مجيييع نفقييات ولييدفع كاملبيياني، صيييانة حتتييا  حتتييية

 فيهيا،  ودةاجلي  مسيتوأ  عليى  الرقابية  يف الرمسيية  اجلهات دور يبقى

 الدرجيية يسييتحقون ال م يين لتخييري  ًاسييبب الييربح يكييون ال حبييي 

 شيييرو  دون ًاجزافييي هكييي ا اليييدرجات تعطيييي أنهييياأو  العلميييية،

 .كافية

 التعلييم  و ارة يف وكالةأو  فر  إجياد اخلصوص به ا وميكن

 عيدم  تضيمن  معينية  شيرو   وتطبيي   اجلامعيات،  هي ه  عميل  ملراقبة

 الغربييية  اجلامعييات  ميين كييثري . ةاألهلييي  للجامعييات الفسيياد  تسييلل

 دعيم  على يف الوقت نفسه وحتصل  اص، قطا أو  أهلية املرموقة

 اجلامعيات  يف كميا  الفيدراليية  احلكومةأو  احلكومة من جزئي



26

 

 –2017     
124 

 اجلهيييات  تفييير  أن  بيييداعي  رمبيييا اإلجيييرا   هييي ا و األمريكيييية،

 خمرجاتها تتناسم لكي اجلامعات  ه ه على شروطها احلكومية

 .احلكومية اجلامعات جيي ر مع و رجيوها

 الطبيييية الكلييييات دهييييش أن  رجييييي  بييين  اليييد. د وأوضيييح

 السييييعودية  اميئيييية  ا تبييييارات  اجتيييييا   اخلييييري   يلييييزم  والصييييحية

 للتقييييدُّم تؤهلييييه علييييى شييييهادة للحصييييور الصييييحية  للتخصصييييات

 وهيي ، واخلياص  احلكيومي  القطا  يف والصحية الطبية للو ائف

  رجييي  جلودة  اص تقييم كهنا، والعمل على قدرة إ بات مبثابة

 اجتيييا  نسييبة علييى يعتمييد والطبييية الصييحية الكلييياتو اجلامعييات

 .وللثانية األوىل للمرتني اال تبارات م ه طالبها

  يري   مزايا من سيكون القباني أنه احملسن عبد. أ بينما يرأ

 يلجير  الطاليب  ذلي   كيان إذا  اخلري ، إنتاجية هو األهلية اجلامعة

 .نفقاته بع  تدبري أجل من  ًامبكر زئياجل العمل لسو 

 طييييالب حييييوي أن  يسيييتطيع  اجلزئيييي  العميييل  سيييو  أن  ويبيييدو 

 احلكوميية  اجلامعيات  طيالب  فاستناد. بهم الدفع مت لو اجلامعات

 اخليي ات  مييم  يييوفر  ال احلكوميية  ومكافييرة  العائليية  رعوييية  علييى 

 مسيتبعدة  أعياله  املثاليية  الفكرةأن  يبدو العملية، لكنو احلياتية

 عيائالت  طيالب  هيم  األهليية  باجلامعيات  يلتحي   م ين  معظيم أن  املاط

 سنية.

 العيالي   التعلييم  و ارة لعيودة  احمليا أننيا حباجية   مساعد. د ويرأ

 للطيييالب العيييام التعلييييم وأرهقهيييا وقتهيييا اسيييتوعب التعلييييم فيييو ارة

 احلكوميية  اجلامعيات  واخلاص، حتيى  العام التعليم يف والطالبات

 تغيييب أضييعف. حييني  واملسييتوأأقييل  يهيياف اجلييودة أصييبحت اليييوم
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 والعبي   االجتهادات من ًاأدوار الكثريون ميار  الرقابية املؤسسة

 أقسييام افتتييا أو  الدراسييية املنيياه  عيي  سييوا  التعليييم، جييودة يف

 إخل... مناسبة علمية كفا ات وجود دون علمية

 عليى  الواجيب  احلمود على أن مين  صاح بن ا  عبد. وأكد د

 -التعليييم، وحييزم قييوة بكييل أعمامييا تييؤديأن  لرقابيييةا األجهييزة

أن  البيد  -ًاوأ القي ي  ًافكري ي  اإلنسيان  بنيا   أسي  أحد  يعد وال ي

 الرتا يي ، للطالب ًاقومي منهجا منه جتعل ضواب   الر من يترتى

مييا  همييا، املييدمرة احملسييوبيات عيين فضيياًل، الرقييابي الضييعفأو 

 .معاجملت سلوك يدمر فشلإىل  بيئة بري يصالن

 عين  ًااحلميود بعييد   ناصير  بن ا  عبد نظر د يف ويكمن احلل

 العيام ( قيمية ) تكيون .. أن ًاشييئ  األمير  مين  يغيري  فلين  .اليتعلم ( قيمة)

 بيد  ال  اآلن، بيل  علييه  هيي  مميا  -مثاًل –%( 31 ًاناقص) الدراسي

 العليم ( قيمية ) مسيتوأ  وا تبار للمجتمع، العامة احلالة( سربلة) من

 فسيتكون ( العليم ) فكيرة  عليى  يقيوم  اجملتميع  أن  بيت  نفسه، فإذا

 احلييراك كييانإذا  أمييا .ارتفعييت مهمييا  هيييدة،( الييتعلم) تكيياليف

( العليييم) متواليييية سيييري أ يييرأ مبتواليييية املؤسسيييي يسيييري اجملتمعيييي

 يتداوله حم ، جتاري مشرو  جمرد اخلاص( التعليم) فسيكون

 اآل ييرين، مييد رات ميين حصييص لسييحب النييا   ميين( األسنيييا )

ألنيه    (قيمية ) ذي سيري  منهم كبري جز  يبقى سوف بدورهم  ال ين

 ر ييص  العليم  وهي ا  ،(العليم ) سيري ( التسيعري ) مقومات من حيمل ال

 يف ولييي  العلييم،( قيميية) رفييع يف.. با تصييار احلييل .ذاتييه يف الييثمن

 .التعلم( قيمة)  ف 
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إىل  أشيار  عندما العساف أن ه ا ما قصده  عبد ا . د وأكد

 جبودتييه  ال بييالتعليم واألهلييية احلكومييية امعيياتاجل جييل  اهتمييام

 سيري  تناف  هناك أصبح حي  التعليم، خمرجات يف ملمو  وه ا

 املعرفييية تبسيييي  يف التيييدري  هيئييية أعضيييا  بعييي  بيييني مقصيييود

 وال ال تؤسييي  الييييت املييي كرات عليييى واالعتمييياد خميييل، بشيييكل

ومين   !ينسيى   يم  يفهم، وال حيفظ" ًابصمجي" ًاطالب ُتخرِّ  بل تب ،

 احللور املقرتحة:

 العالي. التعليم و ارة عودة 

  اجلودة. برام 

 ارجي. طرف من واملراقبة املراجعة  

  عريقة. جبامعات االرتبا 

 اخلياص أو  األهلي التعليم املوسى إىل أن منوذ  مسفر. أ وذهب

... املنافسية  عليى  املعتميد  السيو   منوذ  ميثل ال( ًاسالب) السعودية يف

 العقييود ميين البيياردة األربييا  جليي  مسييارأو   منييوذ با تصييار هييو

 .احلكومية

 االعتميييياد سيييييجلب م ييييْن( وحييييدها) هييييي( التنافسييييية) قيميييية

 أكادميييية شييراكات عيين والبحيي  اجلييودة، ورفييع األكييادميي،

 أمييام حنيين وصييناعية، وبالتييالي مهنييية أ ييرأ وشييراكات عاملييية،

 :التنافسية لتحقي  شرطني

 بالشيرائح  تهيتم  حبيي  .. اسيية الدر املينح  معيايري  صيياسة  إعادة (1

 نسيييبة تتعيييدأ احمليييدود، وأال اليييد ل وذات ،ًاجيييد  املتفوقييية

  .٪11 اجلامعة يف متثيلها
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 وهيو  للتنافسيية،  ضامن ولكنه ًاحاد  يبدو قد الثاني الشر  (2

 هي ه .. اجلامعية  بعيد  املهنيية  اال تبيارات  لشهادات ميزة إعطا 

 وميا .. اليية ع مسعية  ذات حماييدة  أطيراف  بها تقوم اال تبارات

 ميين جمموعيية تكييون فقييد.. مهنيية كييل تناسييب اليييت آلياتهييا

 .متكاماًل ًامشروع تكون قدأو  اال تبارات،

 تسييمية يف ًاشييرط الشييهادة هيي ه اجتيييا  يكييون والتمييييز بييرن 

 سبيل على - ُتضاف حبي .. اخلري  حيملها اليت العلمية الدرجة

( مكتمييل سييريأو ) اجملتييا ، للخييري ( مكتمييل) مفييردة -املثييار

 القييم  هي ه  فيإن  يتقيدم. وبالتيالي   مل الي ي أو  اجملتيا ،  سيري  للخري 

 جامعياتهم  حياسيبون ( الطيالب ) العميال   سيجعل من هي التنافسية

 اجلامعيات  عين  االنصراف احملاسبة ه ه أنوا  وأقسى وأسات تهم،

 الوهمية.

 حيييور، احلميييود ناصييير بيين  عبيييد ا  .د مدا لييية عليييى وتعليقييا 

 اليدور  يف اجليامعي  للتعلييم  وتصنيفه، اجلامعية الدراسة تكاليف

 تفيير  اليييت اجملتمعييية واحلاجيية، تقييدما األقييل واأل ييرأ املتقدميية

احلميود إىل أنيه    صياح  بين  ا  عبد. األفراد. أشار د بني احتياجها

  بيوت  وميدأ ، عامية  التقينني  حور إليه ذهب ما جزئية يتف  معه يف

 ًاحمققي  يكون ماإىل  نصل كي عامة  فهنا العالي التعليم إجيابية

 املييادي الييدعم يسييتجوب بييل يتطلييب األميير فييإن، حقيقييية ألهييداف

، والتعليييم املالييية و ارتييي يف ممثليية احلكوميية، قبييل ميين واملعنييوي

أن  أردنييا ميياإذا  نتجاهلييهأن  ال ميكين  وطيي  مطلييب بالفعييل وهي ا 

 مييا هييو  وحسييب إمنييا .للييوطن إجيييابي مييردود ذو تعليييم لنييا يتحقيي 
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 مين  يصيعب  إلييه  ما نصيبو  حتقي ن إ القور: فنستطيع اآلن مشاهد

 .ًاحالي القائمة التعليمية السياسة  الر

فهنياك عيدة وقفيات،     املوسيى  وفيما يتعل  مبا ذكيره أ. مسيفر  

 احلمود فيما يلي: ناصر بن عبد ا  .عددها د

(،  احلكوميية  العقود من الباردة األربا  ج )  عن احلدي  (1

أو  اجلامعيات  ميع  احلكوميية  بيالعقود  ُيسمَّى ما ال يوجد أواًل

 املكافيرة  تلي   هنيا  املقصيود  يكيون  وقيد ، األهلية الكليات

 مبقيدار  طاليب  كل عن األهلية للمدار  ُتعطى اليت احملددة

أو  ًامسيتمر  ذلي   كيان ن بغي  النظير إ  ، ًاأيضي  حمدود معني

 العيالي  للتعلييم  الدا ليية  املينح  بيرام   ما توقفت كمثل توقف

 . األهلي

 اعتمييياد اكتسيييابأو  نييييل وجيييوب مسيييرلة هنييياك اتفيييا  يف  (2

 مبزيييد لتحظييى، األهلييية الكلييياتأو  للجامعييات أكييادميي

 . لديها التعليم وجودة االعرتاف، من

فهنيياك ، الشييرطني ذلكمييا مت طرحييه ميين مييا خبصييوص أمييا (3

 تصيل إىل أن  النسيبة  يف  ييادة  ميع  األور الشر  لتفعيل تواف 

 أسليب  يف املتفيوقني  أعيداد  رةكثي  بسبب%،  11 ولي %  31

 أعييداد  يييادة مييع ًا صوصيي األهلييية، والكليييات اجلامعييات

 .  الثانوية املرحلة  رجيي

فهيو  ، اجلامعية  بعيد  ميا  مهي   ا تبيار  شهادة إصدار وخبصوص

 احلكوميية  للجامعيات  ذلي   يكيون أن  عليى  ولكين  أمر مناسيب، 

 .سوا  حد على واألهلية
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 الصيحافة  جميار  يف توقيع ن كنيا : املوسيى  مسيفر . أ وبدوره قيار 

 حتيت  مين  البسيا   سلمان بن أمحد األمري معهد ير  أن  واإلعالم

 احلكومييية عقيييود  يييل يف ولكنيييه.... احلكوميييية األكادميييييات

 نسيمع  نعيد  مل اجمليار  هي ا  يف أننا درجةإىل  ًامتواضع  ل... العالية

 الدوحية   يم  املطيار، إىل  مقيره  أميام  مين  يي هبون  األفيراد  حتيى ... به

 اجلزيرة. معهد دورات حلضور

 إنشيا   من بدال يطالب ًارأي هناك احمليا برنَّ مساعد. د وأضاف

 للجامعيييات فيييرو  افتتيييا  يف التوسيييع ييييتمأن  اخلاصييية اجلامعيييات

 عليى  للحصور الدا ل من ما االبتعاا يكون وأن املميزة، الغربية

 احتياجييياتهم الطيييالب مييين للكيييثري حتقييي  بيئييية يف أفضيييل تعلييييم

 أفضل. ملنتجات ه ا يقود قد إذ واالجتماعية، اجملتمعية

 إصييدار بييد  أنييه عنييد احلمييود صيياح بيين ا  عبييد. د وأوضييح

 الييو ارةأن  شيي  ال ،ًاسييابق العييالي الييتعلم و ارة قبييل ميين تييرا يص

 لترسيييي  والضيييواب  الشيييرو  إصيييدار يف عهيييد حديثييية كانيييت

 التعليييم يف كمسيتثمرين   -نلحيظ   بيدأنا  ولكين  .أهليية  كلييات 

 العالي التعليم قيمة من ترفع جديدة ضواب  سن -األهلي ليالعا

 مستشييفى إنشييا  وجييوب -املثييار سييبيل علييى - ذاك ميين، عاميية

 مسيياحةأن  ذليي إىل  أضييف الصييحية، للكليييات تعليمييي جييامعي

 عييين تقيييلال أ جييييب الواحيييدة الكليييية عليهيييا سيييتقام الييييت األر 

 يتفي   يالي   الدا لي التصميم ذل  يف ويراعى، مربع مرت 21111

 .التعليمية بالبيئة والظهور

 للجامعيييات  يسيييمح  النظيييام  البعييييز فيييإن  إبيييراهيم . د ويف  ييين

 الفير   شيهادة  تكيون أن  يشيرت   لكن ما، فرو  بافتتا  األجنبية
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 يف اليييت اجلامعييات ميين األم، وبعيي  اجلامعيية جمليي  ميين معتمييدة

 معتمدة ليست براجمها لكن االسم األم اجلامعة من تر   اخللي 

 جتارييييية مشيييياريع وهييييي ،األم اجلامعيييية يف علمييييية جمييييال  ميييين

 هي ه   انيية  ناحية اجلامعات. ومن تل  أوقاف تدير اليت للشركات

 ممييا  ًاجيد   عاليية  التكياليف  ألن  ًااقتصيادي   جمديية  ليسيت  الفيرو  

 أرسييلنا أننييا لييو ميين مضيياعفة ًاأضييعاف سييتكون الرسييومأن  يعيي 

 إليهم. أبنا نا

 تتبيع  األجنبيية  اجلامعيات  يعيان إىل أن  الرد  اليد . د بينما ذهيب 

 .جمتمعنييييا يف متحقيييي  سييييري ، وهيييي اCoeducationalسياسيييية 

 اجلامعييييات معهييييا تتوافيييي أن  يصييييعب  صوصييييية لييييه فمجتمعنييييا

 .أجلنا من و صائصها مستها عن تتنا ر لن فهي األجنبية،

 البيئة يهمها األصلية اجلامعاتأن  احمليا مساعد. ويف اعتقاد د

 الظييييروف أمييييا ،حتقيقهييييا ميكيييين وهيييي ه إلداريييييةوا التعليمييييية

 ميا  سيتتحم   فمن سري املتوقع أن اجلامعيات  والثقافية االجتماعية

 .ًاكثري

 أجنبيية  جامعة أرادت لو الرديعان أنه  الد. د ومن جديد ذكر

 حييرمني) عمييل يلزمهييا أنهييا يعي   فهيي ا عنييدنا، مييا ًافرعيي تفتيتح أن 

 جامعييياتهم. ميييا فمكلييي وهييي ا والطالبيييات، للطيييالب( جيييامعيني

، وعملييية ًامادي يي مييم أوفيير املختلطيية القاعيياتأو  والفصييور خمتلطيية

 يف وضييعها يييتم مادييية تكلفيية لييه املسييرلة هيي ه يف اجلنسييني فصييل

 وآ ير  للرجيار،  أحيدهما  مستشيفيني،  تب  كرن ًامتام .احلسبان

 .مكلف للنسا ، وه ا
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 لي  امل جلامعية  ميكين  احمليا برنه كيان  مساعد. د وبدوره عل 

 وجيود  عيدم  ميع  واحيدة  قاعية  يف للتعلييم  ًاأمنوذج تقدمأن  ا  عبد

 لدرجييية والفتييييات الشيييباب بيييني العالقيييات فيهيييا ُتبتييي ر بيييرام أي 

 عيي  اليييت املشييروعة سييري" العاطفييية"  والعالقييات املخييتل  الييرقص

 وانتشييرت. األمنييوذ   حسيياباتهم يف األجانييب الطييالب بعيي  عنهييا

 أفضل. ذهنية لصورة يؤس أن  ميكن اجليد

 قطييا إىل  النظير  البكير فركييدت عليى ضييرورة   فو ييية د.أميا أ 

 يف اجلييامعي التعليييم يييدعم مهييم كرافييد العييالي األهلييي التعليييم

 عييين خيفييف  مبييا  االجتماعييية  التوقعيييات بعيي   وحيقيي   اململكيية، 

 قيد  ميالي  اسيتثمار  أنيه  عليى  إليه النظر ًاأيض لكن. الدولة كاهل

إىل  حيتييا  التعليييم يف االسييتثمار نَّأل أوال. األصييح ًادائميي يكييون ال

 االسييتثمار ذهنييية خيييالف مييا وهييو العوائييد، علييى للحصييور صيي 

 القطيا   هي ا  يف يسيتثمرون  م ين  أعيداد  ييزداد أن  نتمنيى  ل ا احمللي 

 العيامل  جامعيات  من الكثري يف احلار هو كما رحبي سري بشكل

 ألن ؟ يةاالسييتثمار النظييرة تييؤ ر مليياذا املتحييدة. الواليييات يف  اصيية

 تسييوياتإىل  يييدفع قييد سييريعة عوائييدعلييى  احلصييور يف الييتفكري

 هيييو كميييا التعلييييم صييياح يف تكيييون ال قيييد التكييياليف خلفييي 

 والتسيياؤر لييدينا، الطبييية الكليييات بعيي  يف -مييثاًل -احلييار

  خمرجاتها. طبيعة حور الكبري

أو  األهلييي العييالي التعليييم دهيييش أن وضييع  بيين  الييد. د ويييرأ

وتقيييم،   مراجعية إىل  حيتيا   -ووضيو   احةصر بكل -اخلاص

 طموحيات إىل  ترقيى  ال واجلامعيات  بل الكليات بع  فعاًل فهناك

 وليو  .عيار  أهليي  تعلييم  بإنشيا   القيرار  ُمت  ِخي   طموحاتو بل الوطن،
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 ليتم  للطموحيات  حتقيقهيا  ميدأ  من للتركد والتقييم املراجعة متت

 أهمية فإن هناك ل ا أوراقها  ترتيب تعيد حتى منها العديد إيقاف

 جبامعيييات - التعليييم  و ارة جلييان  وأن تعرفهييا  - بعضييها  لييرب  

 الييت  األكادميية األقسام ذات والكليات اجلامعات من حكومية

 االعتمييياد عليييى واحلاصيييلة األقيييل، عليييى ًاعاًمييي ٣٠ قبيييل ترسسيييت

 .واخلارجي الدا لي األكادميي بنوعيه

ر أن الضييوحيي لنقطيية مهميية، حييي  ذكيي   عبييد ا . أ وتطيير 

 بياخل ات  االسيتعانة  تشيرت   األهليي  اجليامعي  التعليم تنظيم الئحة

 األهليييية والكلييييات اجلامعيييات دعيييا ممَّيييا املؤهلييية، والكفيييا ات

أو  حكوميييية جامعيييات ميييدرا  مييين املتقاعيييدين بيييبع  االسيييتعانة

 اجلامعيييات هييي ه مييين تيييدري  هيئييية أعضيييا أو  كلييييات عميييدا 

 للتقاعييد بعضييهم تييدفع ورمبييا كلياتهييا، علييىأو  عليهييا لإلشييراف

 احلكييومي  التعليييم بثقافيية التعليييم ميي ا  يييرتون هييؤال  .. املبكيير

 ًاوإجيابي  ًاسيلب  ذل  تر ري مدأ ما: والسؤار .احلكومية واجلامعات

   اخلاص؟ اجلامعي التعليم على

 نييوعني فييدع  إىل أن هنيياك طلحيية. د ويف هيي ا الصييدد أشييارت

 األوىل بالدرجية  هي ا  تميد ويع إجيابي،أو  سليب تر ري التر ريات: من

 وعليييى البيئييية ناحيييية، مييين والكيييوادر اخلييي ات تلييي  نوعييييهعليييى 

 معييايري  وأيضييا  أ ييرأ،  ناحييية  ميين  مييا  املتاحيية  الييتمكني وأدوات

  الثة. ناحية من واال تيار االنتقا 

 مبعنييى اال تيييار، جتييد أن  األهلييية والكلييات  اجلامعييات عليى 

 سينوات  وعيدد  املؤهيل  على فق  لي  مب  انتقا  هناك يكونأن 
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 ومييدأ الفكيير، ونوعيييه الشخصييية، منيي  ًاأيضيي وإمنييا اخليي ة،

 املؤسسات. تل  يف العمل بيئة ملتطلبات مال مته

 طاملييييا وعقليييييات لشييييخوص النميييياذ  نفيييي  تكييييرار ال نريييييد

 األكادمييية   مؤسساتنا فساد ورمبا ختلف، سبب برنها اشتكينا

 ًاوقيادر  بيل  ًاخمتلفي  ًاأكادميي ي و ًاوإداري ي  ًاتنظيمي ي  ًافكير  نريد وإمنا

 أيضيا .. التنميية  وأهيداف  الرؤيية  متطلبيات  ميع  السيريع  التيوائم عليى  

 تليي   المييا ميين تيي   تنافسيييه بيئيية و ليي  حييوافز إجييياد ميين البييد

 تليي  كفييا ة بقييدر واملميييزات احلييوافز تكييون الكفييا ات، وأن

 ميي والتنظي واإلداري املعيريف  املنيت   - خمرجاتهيا  وفعاليية  النماذ 

 املؤسسيات   الميا  مين  صياست  الييت  املوحيدة  القولبة عن ًابعيد -

. والتمييز  لإلبدا   انقة كوادرها بطريقة احلكومية األكادميية

 نغيري  ما مل إجيابيةأو  سلبية نتائ  نتوقع لن أننا وهي أ رأ، نقطة

 تليي  إدارة كيفييية مبعنييى ذاتهييا، للمؤسسييات التنظيمييي الفكيير

 تلي   ليدأ  سييكون  فهيل !  املسيتقطبة  رالكواد قبل من املؤسسات

 نفسييها سييتجد أم التنظيمييي، القييرار اختيياذ يف احلرييية الكييوادر

 هيي  وتصيبح  واملتنف ة، املركزية اإلدارات قالب نف   ضمن تدور

 جامعييياتهم يف أسلبييييتهم كيييان مثلميييا ديكيييور،أو  واجهييية جميييرد

 ك ل . أنهم األسلب يدعي كماأو  احلكومية،

 ضييمن تييدويرها إعييادة ميين البييد حلكييوميا التعليييم  قافيية ًاإذ

 املؤسسيييات يف الثقافييية تلييي  ووجيييود األهليييي، التعلييييم مؤسسيييات

 ج يية  تكيون  قيد  وإمنيا  انتقائية، أحيانا ال تكون قد احلكومية

 كميا  واجلماعيات  األفيراد  عليى  اخليارجي  القهير  مين  ًانوعي  ُتمار 

 ميين األهلييية املؤسسييات سييتتمكن فهييل. دور كييايم إمييييل يييدعي
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 جهية  مين  الثقافية  تلي   تيدوير  وإعيادة  جهية،  مين  املؤهلني اباستقط

 .ذل  أ رأ؟ نتمنى

 ًانهائي ي  واملهملية  املهمية  األبعياد أحيد  النعييم أن   مشاري. د وأكد

 جتاريية،  مؤسسيات  ألنهيا  العلميي   البح  هو األهلية اجلامعات يف

وعليه فمين املهيم   . الباهظة تكاليفه له تكون قد العلمي والبح 

أن  ًاعلمي  األهليية،  اجلامعيات  يف العلميي  النشير  ملعدر ةدراس إجرا 

 هيئيية أعضييا  ميين والنطيحيية للمرتدييية اجلامعييات هيي ه اسييتقطاب

 ندر. ماإال  التدري 

 الئحيييية ميييين الثانييييية تيييينص املييييادة: الشييييراري حامييييد. د وقييييار

 اجلامعيية بإنشييا  الرت يييص يييتم"علييى مييا يلييي:   األهلييية اجلامعييات

 الشيركة، أو  اخلرييية  املؤسسية  طليب  عليى  بنيا   اجمللي   مين  بقرار

 بغاليب  مرتبطية  املادة ه هأن  ويبدو ." اجلامعة إنشا  الو ارة وترييد

 مؤسسية  مين  فالطليب  ،الرحبيية  وسري الرحبية خبصوص النقاشات

 للرحبيية. ميا   التوجيه  يعي   شيركة  من أما رحبية، سري يع   ريية

أو  ةاجلامعي  تكيون  ال يف ضو  ذلي ، أنيه وحتيى    توصية قد يكون

 العييالي التعليييم يكييون ال وحتييى حبتيية، جتارييية اخلاصيية الكلييية

 صيرامة  أكثير   ضيواب   هنياك  يكونأن  يفرت  -جتارية سلعة

 يف  اصية  كليية أو  جامعية  افتتيا   يف الراسبية  الشركة من للطلب

 التمويلييية والصيينادي  البنييوك مييع ميين املهييم العمييل  ًاأيضيي .الالئحيية

 تنظيييم وضييع مييع الدراسيية، يبلييراس ميسييرة قييرو  لتييوفري احمللييية

 .ل ل 

 وحتيييدي  لتطيييوير الشيييريف أن احلاجييية تييي   فاطمييية. أ وتيييرأ

 الفعَّيار  احملرك باعتباره مستمرين، ًاوحتديث ًاتطوير العالي التعليم
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 مكونيات   ال ية  أهيم  عليى  الرتكييز   الر من اجملتمع،يف  للتنمية

 : التعليمية للعملية

  ًاومعلوماتي  ًايً مهار وتطويرهم التدري  هيئة أعضا. 

 ، العمل سو  حاجة مع مناسبتها ومدأ املناه. 

 ًاومعلوماتي  ًامهاري  متكنهم ومدأ الطالب. 

 اجملار ه ا يف املقرتحة التوصيات أهم ولعل : 

 تعليييم كمراكييز العييالي التعليييم مؤسسييات ودور قيميية رفييع 

 .حب  ومراكز وتثقيف،

 اليييت  اليزيييام مثييل: األ ييرأ، الييدور جتييارب ميين االسييتفادة

 التعليييم مسييتوأيف  نييوعي وتطييوير تغيييري إحييداايف  جنحييت

 .املاضية العشر السنوات مدأ على

 اجلامعييات وتييب  ُبعييد، عيين التعليييم تقنيييات ميين االسييتفادة 

 التعلُّم. يف للراسبني أك  فرصة يعطي مما املفتوحة 

 واجليييامعي العيييالي التعلييييم ارتبيييا  ضيييرورة عليييى التركييييد 

 بينهما. التكامل وحتقي  مستمرة، عملية يف العمل حباجة

 عين  اجلامعيات  طيالب  ليدأ  االبتكار و قافة االبتكار تعزيز 

 تنميييي الييييت واليييورش النقييياش وحلقيييات امليييواد تيييوفري طريييي 

 اإلبداعية. األفكار بتطبي  وتسمح لديهم، االبتكار

 اجلهييا  عيين مسييتقلة هيئيية ترسييي  الرديعييان  الييد. واقييرت  د

 األهليييية،  اجلامعيييات وضيييع مييين  التركيييد مهمتهيييا احلكيييومي،

 اجلامعييية والتقاليييد األكادميييية للشييرو  تطبيقهييا ميين والتركييد

 أكيادمييني  مين  اميئية  تتكيون . األ يرأ  اجلامعيات  يف بها املعمور
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 شييهادات إعطييا  اميئيية ميي ه وميكيين. التخصصييات خمتلييف ميين

 .اميئة تفرضها معينة ومعايري مواصفات حسب جامعة لكل جودة

 عليى  ًاالضيوحيي إىل أن  ية اتفاقي    عبيد ا  . أ اخلتام أشار ويف

 روافيييد مييين كرافيييد وضيييرورته اخلييياص العيييالي التعلييييم أهميييية

 : ذل  يتطلب أهدافه وحيق  يستمر ولكي التنمية،

 فيهيييا، القصيييور جوانيييب ومعاجلييية الئحتيييه يف النظييير إعيييادة (1

 . أهدافه وحتقي  جبودته  ما يتعل  اصة

 السيعودية  الكفيا ات  من القطا  ه ا استفادة على التركيد (2

 جمييار يف سييوا  التخيير  حييديثي  اصيية ،ًاأكادميي يي املؤهليية

 .تدري  هيئة كرعضا أو  اإلشراف،

 أنييهإال  املشييرو ، الكسييب يف املسييتثمر حبيي  اإلميييان ومييع (3

 بيني  املوا نية  وجيب ،ًاجتاري  ًاعمًل لي  التعليمأن  إدراك جيب

 .وذاك ه ا

 التعلييييم دعيييم يف ألهميتيييه اليييدا لي ااالبتعيييا برنيييام  إعيييادة (4

 .به العمل وآلية أسلوبه ومراجعة اخلاص، العالي

 العيالي  التعليميي  القطيا   بيني  تعاون قنوات فتح على التركيد (5

 وترهييييل شيييراكات،  يييالر مييين اخلييياص والقطيييا  األهليييي

 القطيا ،  هي ا  ومتطلبيات  يتوافي   مبيا  العميل  لسيو   الدارسني

 .  التنمية يف ةاملساهم الك أ والشركات البنوك  اصة

 للطلبييية اخلييياص العيييالي التعلييييم يف دراسييية ترشيييريات مييينح (6

 السيييعوديني سيييري أبنيييا  مييين اخليييار  يف واملقييييمني الدارسيييني

 اجلامعيييات يف بالدراسييية ميييم تسيييمح اململكييية، يف العييياملني

 بهييا، ُيسيتهان  ال شيرحية  ميثلييون كيونهم  احملليية   والكلييات 
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 هييي ه دعيييم تتجييياو  ابييييةإجي مييين اخلطيييوة هييي ه ومليييا متثليييه 

 إجيابييية صييورة ونقييل احمللييي، االقتصيياد دعييمإىل  املؤسسييات

 .اململكة عن

 للطيالب،  ةوالترهيليي  التدريبيية  الي ام   أهميية  على التركيد (7

 وباليييييي ات التخصصييييييات، مجيييييييع يف توفريهييييييا وضييييييرورة

 التعليميية،  والعييادات  كاملستشيفيات،  العلمية: التخصصات

 .وسريها

 قيرو   لتيوفري  احمللية  التمويلية والصنادي  البنوك مع العمل (8

 .ل ل  تنظيم وضع مع الدراسة، لراسيب ميسرة

 العالقية  ذات أ يرأ  وجهيات  لالسيتثمار  العامة اميئة تكليف (9

 التعلييييم  قطيييا   فيييتح وتشيييريعات  وضيييواب  فيييرص  بدراسييية

 متليي   كيانييات  ميين  األجيينيب لالسييتثمار  اخليياص  اجلييامعي

 ليييي  فاميييدف هدف،املسيييت القطيييا  يف والتخصيييص اخلييي ة

 .السعودي السو  يف أموار ضخ جمرد

 مين  وإ راجيه  اجليامعي،  اخلياص  التعلييم  مرسسة على العمل (11

 الفردية. واإلدارة العائلية البيوتات سطوة

 التركُّد مهمتها احلكومي اجلها  عن مستقلة هيئة ترسي  (11

 للشيرو   تطبيقهيا  من والتركد األهلية، اجلامعات وضع من

 اجلامعييات يف بهييا املعمييور اجلامعييية تقاليييدوال األكادميييية

 ،التخصصيات  خمتليف  مين  أكادمييني من تتكون األ رأ،

 جامعييية لكييل  جيييودة شييهادات  إعطييا   اميئييية ميي ه  وميكيين 

 .اميئة تفرضها معينة ومعايري مواصفات حسب
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عبييد . يييرأ د العييالي التعليييم يف اجلييودة حتسييني ألهمييية ًاونظيير

مين منطلي  أن    د على قضية اجلودةالتركي أهمية  امدل  الرمحن

 .واخلياص  احلكيومي  العالي التعليم يف التطوير جوهر اجلودة هي

 يف احلكومييية السييعودية اجلامعييات بعيي  يف اجلييودةأن  ولألسييف

 الييت  اخلاصية  اجلامعات وضع سيكون فكيف متدنية، اململكة

 بييرام  لييديها كييبرية حكومييية للييربح؟! وهنيياك جامعييات   تسييعى

 وميي كرات مهربيية، )أسييئلة مهزليية: النهائييية راتهيياا تبا انتسيياب

 شيبه  والنجيا   ورقية،  الثال ني صفحاتها عدد يتجاو  ال وملخصات

 بعيي  يف اجلييودة مسييتوأ يكييونأن  نتوقييع ًاإذ فكيييف مضييمون( 

  اصية  جامعيات  هنياك أن  ولألسيف  الرحبيية؟!  اخلاصية  اجلامعات

  . أعاله املمارسات نف  متار 

 لضيمان  أنظمتهيا  وتطوِّر تفعِّل" أن التعليم تقويم هيئة" على ول ا

 املعايري ووضع العالي، التعليم مؤسسات يف التعليمية ال ام  جودة

 مبسيييييتوأ يتعلييييي  ومييييا  املؤسسيييييات، تليييي   اعتمييييياد يف الصييييارمة 

 اليييدعم  تيييوفري ميييع مسيييتمرة، بصيييفة ذلييي  وتقيييويم خمرجاتهيييا،

 .الدا لية براجمها جودة من للرفع املؤسسات لتل  واملساندة
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 النعيم: مشاري. الورقة الرئيسة: د 

 تتنياور  وواسيعة  شيائكة  قضية عن أكتبأن  م  ُطلب عندما

 لييت ا النظريات كل ت كرت بالعمران وعالقته اإلنساني السلوك

" نيوميان  أوسيكار " أمثيار:  املوضو ، ه ا تناولوا من أوائل طرحها

 آمييو " وكيي ل  م،1972 عييام Defensible Space كتابيية يف

 عيييام Human Aspects of Urban Form كتابيييه يف" رابيييابورت

 بييل و" ،"ألتميان  إرويين " بهيا  قيام  دراسيات  من تالهما وما م،1977

 واسييع لقطييا  تتعيير  دراسييات وكلييها كييثري، وسريهمييا ،"هيييلري

 علييى أ ييرت اليييت الشييائكة والسييلوكية االجتماعييية القضييايا ميين

 .  ساكنيها لدأ ال هنية والصورة املدينة عمارة

 وجيدت  اجملار ه ا يف العلمي البح  أدبياتإىل  رجعت عندما

إىل  ينقسيييمون والسيييلوك األ يييال  يف العميييران بتييير ري املهيييتمنيأن 

 تير ري  حبتميية  ييرأ  كان ي ًاتارخيي  قدماأل وهو ي أومم: أقسام  ال ة

 ،Deterministic Approach النييا  سييوك علييى العمرانييية البيئيية

 تعي   هنيا  احلتمية ألن املختصني  قبل من ًاكبري ًاحتدي واجه وقد

 هيي ا  نؤكييد  جيعلنييا يقييني  يوجييد  ال العمييران جمييار  ويف اليييقني،

 األ رييين،  القسيمني إىل  يي هبون  املختصني جعل ما وه ا التر ري،

 السييييييلوك يف العمييييييران تيييييير ري" احتمالييييييية: "يقييييييور وأحييييييدهما

Probabilistic Approach، تييير ري" إمكانيييية: يؤكيييد واأل يييري 

 واحلقيقية   Possiblstic Approach السيلوك  عليى  العمرانيية  البيئية 
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 التير ري  ربي   كونيه  كيبرية   برهمية حيظى صار األ ري التوجهأن 

 سييلوكي، تغيييري إحييداا جييلأ ميين العمرانييي  املخطيي  بقصييدية

 سيلوك  تغييري  فإمكانيية " تريانيا " األلبانيية  العاصيمة  يف حدا كما

 هييي وهي ه  ممكيينر، أميرر  املدينيية ختطيي   إعييادة  يالر  ميين النيا  

 القضييية، هيي ه يف عليهييا أؤكييدأن  أريييد اليييت اجلوهرييية النقطيية

 البيئييية  يييالر مييين تنميييوي حيييراك إحيييداا باإلمكيييان أنيييه وهيييي

 يف كي ل   بيل  الفيزييائي،  امليادي  جانبهيا  يف فقي   ليي   العمرانية

 جمتميع  إشيراك   يالر  من والثقايف، والسياسي االجتماعي جانبها

 .  العمراني القرار صنع عملية يف املدينة

 الثياني،  التوجيه  يي  أرأ ميا  حسيب  يي  اآلن السيعودية  املدينية  تعيش

 وأ القهم، سكانها سلوك يف املدينة عمران تر ري" احتمالية" وهو

 وحيوَّر  سيلبية،  وأ القيية  سيلوكية   يواهر  أوجيد  الي ي  األمر وهو

 عليى  النيا   فيانغل   ومغلقية،  ومتقطعية  معزولة فضا اتإىل  املدينة

 فييييرص وتقلصييييت االجتماعييييية، املسييييؤولية وحتجمييييت أنفسييييهم،

 التخطيطييييية، القصييييدية ينقصييييه االحتمييييالي التوجييييه. التواصييييل

 انتظيار  عليى  ميد يعت توجُّيه  هو ل ل  الواضحة  اجملتمعية واألهداف

 الضييرورة ميين فإنييه وليي ل  الصييحيح، التوجيييه يوجههييا وال النتييائ 

 توجيههييا وإعييادة احلالييية، العمييران حاليية يف النظيير إعييادة مبكييان

 .  املدينة يف" إجيابية أ ال " بتطور تسمح بصورة

 يف اإلجيابيية  األ يال   ب  مببدأ القضية يف النقاش أبدأ سوف

 اليييت هييي اإلجيابييية فيياأل ال  مييية،للتن أساسييي كإطييار املدينيية

 نفكير  جيعلنيا  سيوف  ذاتيه  حد يف ه ا. وتولدها التنمية على حت ُّ

 يتجياو  أن  جييب  الي ي  العمرانيي  التخطي  دور يف خمتلفة بطريقة
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 أهيم  أحيد إىل  أعيود  هنيا  ولعلي. للمدينة الفيزيائي التخطي  جمرد

 فهيي ا ،"املسييتقبل استشييراف" أو "التوقُّييع" وهييو التخطييي ، مبيياد 

 أ القيي  كمخت  املدينة مع يتعاملأن  املخط  على يفر  املبدأ

 إجيابيية،  نتيائ   ميا  تكون عمرانية ًاحزم يطوِّر حبي  وسلوكي،

 الرصيد  ه ا. وحتولت األمر تطلب كلما وتطويرها بتعديلها ويقوم

 املراصييد" يف نفكيير بييدأنا عنييدما حتييى لييدينا ًاأبييد موجييود سييري

 يف ًاأبييد تسييهم ال" معلوماتييية سييرف" جمييردإىل  حتولييت" احلضييرية

 .  املدينة يف اإلجيابية األ ال  تطوير

 البحيي  بداييية هييو اجتماعييية/عمرانييية مشييكلة بوجييود الييوعي

 عليييه اعتمييد اليي ي األسييا  هييو وهيي ا املشييكلة، ميي ه حلييور عيين

 التخطيطيييية القصيييدية ألن  "اإلجييييابي التييير ري إمكانيييية" مفهيييوم

 امليدن  مين  وعدد لندن مدينة يف مثاًلف األسا ، هي ذكرت كما

 اعتبارهيييا يف تضيييع بيييدأت اليابانيييية وحتيييى واألمريكيييية األوربيييية

 العيام،  الفضيا   اسيتخدام  يف اجملتميع  فئيات  كيل  مشياركة  أهمية

 لي ل   فقي    األصيحا   عليى  ًاحكير  ليسيت  االجتماعية فالعالقات

 للمعيياقني االسييتخدام سييهلة تكييون كييي العمرانييية البينيية طييورت

 اميييدف؟ هييي ا حتقيييي  مت كييييف هنيييا، املهيييم. ًاوبصيييري  ًاحركي ييي

 وجه على احلركة البصر لفاقدي املدينة فضا ات أتاحت وكيف

 عمرانية لعناصر املرور وإشارات األرصفة حتولت فقد اخلصوص؟

 حليور  وكليها  الشار ، يع  ومتى يقف، متى األعمى تنبِّه ذكية،

 شيعور  نميسيت  احلليور  هي ه  -شي   دون -ذكية لكنها بسيطة

 الثقافييية مييين ًاجيييز  وسيييتجعلهم املعييياقني، حنيييو اإلجييييابي اجملتميييع

 . حنوهم االجتماعية املسؤولية وستعم  اجملتمعية،
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 دون إجيابيية  ًاأ القي  تصينع  ال املدينية أن  هنا أؤكدهأن  أودُّ ما

 وحتدييدها،  املشياكل  تشخيص على مب  مقصود ختطيطي فعل

 وإذا. وتطويرهيا  كارهيا ابت ميكين  ولكين  جاهزة ليست فاحللور

 بعيي ، عيين بعضيهم  سييكانها وتعييزر مغلقية،  مييدنناأن  نييرأ كنيا 

 فيإن  التعدديية،  فقدان من وتعاني ،ًاوحمدود ًامغلق العام وفضا ها

 لييي  مييا حلييور ووضييع العمرانييية األمييرا  هيي ه تشييخيص إعييادة

 هي ا  ألن األوىل  بالدرجية " سياسية" إرادة يتطلب لكنه ،مستحياًل

 املدينة وفتح ،تالقرارا من حزمة بإصدار مرتب  لوراحل من النو 

 .الطبيعية للحياة

 السييعودية املدينيية يف اإلجيابييية األ ييال  بيي إىل  نصييل وحتييى

 هيي ه منهييا تعيياني اليييت الشييائكة القضييايا مبعاجليية نبييدأأن  جيييب

 فرنانيييديز" يؤكيييد. التنميييية يف مباشييير بشيييكل وتيييؤ ر املدينييية،

 ،"اجملتميع إىل  العشيرية  مين  اإلنسيان   يرو  " هيي  املدينة" أن توني 

" اجلماعيية" هيمنيية ميين الييتخلُّص يف يبييدأ فييرد كييلَّأن  يييرأ فهييو

 فهييل ،ًامييديني ًاإنسيياًن يصييبح عنييدما الفردييية االسييتقاللية وترصيييل

 اإلنسييان تعطييي اليييت الفردييية هيي ه حققييت املعاصييرة مييدننا فعيياًل

 للمدينية  قلنان أننا أم ؟" العشرية" عن واالنفصار باحلرية، ًاإحساس

 جمتمعاتنيييا بهيييا وشيييكلنا ،"املمتيييدة األسيييرة" و"اجلماعييية"  قافييية

 واجمليياالت اإلدارييية اليينظم بهييا تيير رت اليييت الدرجييةإىل  املعاصييرة

 هيو  السيلوك ن إ: نقور احلالة ه ه يف عام؟ هل بشكل االقتصادية

 مفييياهيم معهيييا نقليييت السيييعودية فاألسيييرة العميييران؟ صييينع الييي ي

 ًاجيييز  وشيييكلت امليييدن،إىل  والتكتيييل ب،واالسيييتقطا القبيلييية،

 تليي  استنسييا   ييالر ميين املييدن هيي ه يف احلييياة منيي  ميين ًاكييبري
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 بشيكل  التنميية  تعيي   سيلوكيات  كلها وهي. البالية السلوكيات

 .    ب  رأو 

 حالية  ليسيت  ألنها  ًاجد  معقدة" املدن قبلية"  اهرةأن  احلقيقة

 تستشيري أن  دبعي إال  اكتشيافها  ميكين  وال تتخفيى  فهي  اهرة،

 اليي ي للييوطن هييو فهييل االنتمييا ، سييؤار تييثري إنهييا. الضييرر وحيييدا

 املصييييلحة علييييى العاميييية املصييييلحة يقييييدمأن  الفييييرد ميييين يفييييرت 

 يسيييتح  ال ميييا عليييى حصيييوله تسيييهل الييييت للقبيلييية أم الشخصيييية،

 العمييران معنييى يف أفكيير دائمييا جيعليي  السييؤار هيي ا. ؟( ًاأحيانيي)

 ًاعمرانييي كيييانإذا  ًا صوصييي دأ،املييي البعييييد االقتصيييادي وتييير ريه

 حسيياب علييى القليية ملصيياح وينحييا  االجتماعييية، العداليية يتحييدأ

 .          الكثرة

 وعالقة اإلنساني، السلوك عالقة لتر ري آ ر ًابعد أطر  سوف

أن  عرفنيا  ميا إذا  ًا صوص العمرانية، والتشريعات بالعمارة الطاقة

 وبالتيالي  كهربائية ال الطاقة من% 81 من أكثر يستهل  العمران

 بشيييكل الكهربيييا  تعريفييية يف التغييييري هييي ا ميييع التعاميييل جييييب

 اليي ي التغيييري هيي ا مواجهيية ميين النييا  يييتمكن حتييى  "تشييريعي"

 تغييييري بإعييادة  للنييا   السييما   ييييتم ملإذا  ًاجييد   ًامكلفيي  سيييكون 

. املنخفضييية الشيييرائح ضيييمن تكيييون كيييي ومسييياكنهم  مبيييانيهم

 احلالييية القيييود ميين العمييران حترييير جيييب هييو هنييا أقصييده واليي ي

 السياسييات مييع التكيييف علييى قييدرة أكثيير تكب لييه، وجعلييه اليييت

 وبيني  النا  بني صدام هناك يكون ال حتى اجلديدة، االقتصادية

 والتشيريعات  باألنظمية  العمرانيي  السيلوك  تكبييل . السياسات ه ه

 ًااقتصييادي  ًاهييدر تشييكل العمرانييية البيئيية جتعييل اليييت الدرجييةإىل 

 .  سلبية سلوكيات يولدأن  البد األسرة على ًانفسي  ًاوعبئ
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 سييوف السييعودية املييدن يف العمرانييي للنمييو تارخيييية مراجعيية أي

 يف األسيييرة فيهيييا تفكييير مل بفيييرتة ميييرت اململكيييةأن  تكشيييف

 احلقييو  ضييمن" الكهربييا " دعييمأن  واعتقييدت الطاقيية، تكيياليف

 د،األبييي إىل  وستسيييتمر احلكومييية، بهيييا تقيييومأن  ُيفيييرت  الييييت

 عليى  باحملافظية  حقيقية  تبالي ال عمرانية  اهرة تشكلت وبالتالي

 البحبوحييية  عليييى قائمييية مرتا يييية سيييلوكيات وتوليييدت الطاقييية،

 املبييياني و هيييرت املسييياكن، مسييياحات فتضيييخمت واإلسيييراف،

 مين  هائلية  كميات تستهل  اليت الرديئة املواصفات ذات الزجاجية

 من حالة األ رية فرتةال يف  هرت ذل  ومع مباالة،أي  دون الطاقة

 فييواتري الرتفييا  نتيجيية الكييبرية البيييوت أصييحاب لييدأ" التملمييل"

 حتيتم  املنا يية   روفنا وأن ًا صوص الصيف، شهور يف الكهربا 

 التصيياميم ردا ةإىل  إضييافة التكييييف، علييى الكامييل االعتميياد

 لر صيها  نتيجة الطاقة  على باحملافظة اكرتا ها وعدم املعمارية،

 أطلييي  املتخصصيييني مييين ًاكيييثريأن  مييين اليييرسم وعليييى .وتوافرهيييا

 عصير  انتهيا   قيرب  حيور  األ ريين العقدين  الر عديدة حت يرات

 شييبه عمرانييية كار ييةإىل  سيييؤدي هيي ا وأن ،"الر يصيية الطاقيية"

 يف مبا التح يرات م ه أحد يلتفت مل أنهإال  اململكة، يف أكيدة

 واآلن العميران،  تدير أنها يفرت  اليت احلكومية املؤسسات ذل 

  طيوات  أيية  بعيد  نتخي   ومليا  األ مية،  هي ه  مواجهية  مين  نقرتب حنن

 .  اجلديدة الظروف مع والتكيُّف بالتحوُّر تسمح

 مسيياكنهم تقسيييم الكييبرية البيييوت ألصييحاب ال حييي  :فمييثاًل

 كهربييا  عييدادات علييى واحلصييور أصييغر، سييكنية وحييداتإىل 

 الشييييرائح يف فييييواتريهم تبقييييى كييييي الوحييييدات  ميييي ه مسييييتقلة
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" ًاحتولي ي " ًاحّلي  سيشيكل  واملسيتعجل  املهيم  التشيريع  ه ا. املنخفضة

 تقسيييم يريييد وميين اجلديييد، الوضييع مييع التكيييف للنييا  سيييتيح

 الشيييرائح مييين سيسيييتفيد أصيييغر مسيييكن يف والعييييش مسيييكنه

 فله للطاقة الباهظة التكاليف دفع استعداد لديه ومن املنخفضة،

 نفسيها،  الكهربيا   شركة ومهتقا التشريع ه ا. الكاملة احلرية

 السيييكنية للوحيييدات الييير ص استصيييدار مييين حتيييدُّ الييييت فهيييي

 يبيدو  ألنيه  الر صة، تصدر اليت هي البلدية كانت وإن الصغرية،

 اليدفع  عليى  والبلدية الكهربا  شركة بني ًاضمني ًااتفاق هناكأن 

 .  الك أ الشرائحإىل  باالستهالك

 للنييا  يسييمح مييرن تشييريع هنيياك يكييونأن  املهييم ميين ليي ل 

أو  اجلدييييدة، االقتصيييادية الظيييروف ميييع التكييييف بيييني باال تيييار 

 احلكوميييية السياسيييات حتمليييها الييييت الكيييبرية النفقيييات حتمُّيييل

 تتشييكل فسييوف التشييريع هيي ا مثييل إصييدار يييتم مل. إذا اجلديييدة

 واالجتميييييياعي، االقتصييييييادي، املسييييييتويات: علييييييى ًاقريبيييييي أ ميييييية

 بيييوتهم تقسيييمإىل  النييا  ميين كييثري توجُّييه نييرأ وقييد والعمرانييي،

أي  بيرن  ًاعلمي  البليديات،  عليى  التقسييم  هي ا  وفر  النظام،  ار 

 وميا  البصيري،  التشيويه إىل  ييؤدي  ومقينن  منظم سري عمراني توجه

 يسييمح تشييريع استصييدار وبييالطبع. اقتصييادية  سييائر ميين يصييحبه

 املسياكن  من ًاكبري ًاعدد يوفر سوف الكبرية املساكن بتقسيم

 متدُّدإىل  احلاجة دون اإلسكان أ مة حل يف وسيساهم اجلديدة،

 كاهييل يثقييل واليي ي ،أصيياًل املكلييف مسيياحتها و يييادة املدينيية،

 .  الدولة موا نات
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 اإلنساني السلوك عالقةأن  أذكرأن  البد الورقة: م ه ًاو تام

 فمين  العجالية،  هي ه  يف بهيا  اإلمليام  ويصيعب  ،ًاجيد   واسعة بالعمران

 فييياخل ا  العيييام، اإلسيييكان هيييي: -ميييثاًل -املهمييية القضيييايا

 وصيار  ،"الوسيم " من ًانوع يشكل ألنه فيه  التوسع بعدم ينصحون

 الصيورة  ، هي ه " احمليدود  اليد ل " أو "الفقرا  مساكن" عليه يطل 

 مين  قلل ال ي األمر املساكن، ه ه يسكن م ن بها يوصم السلبية

 عيين جنيواخلييار للفقييرا ، ًامييالذ وجعلييها املسيياكن، هيي ه جاذبييية

 تقييدمها اليييت املسيياكن أسلييبأن  الدراسييات أ بتييت وقييد القييانون،

 املخيييدرات لتجيييارة مراكيييزإىل  تتحيييور ًاجمانييي ملواطنيهيييا اليييدور

 تبعيييات ميييا والعميييران السيييلوك بيييني احلساسييية العالقييية. واليييدعارة

 فإنيه  لي ل   العيام   االستقرار يف عام بشكل وتؤ ر عميقة، تنموية

 صينع  يف اخلييار  يي  امليدن  سيكان  قصيد وأ يي  للنا  يكونأن  ينصح

 املدنييييية احلقييييو  كييييل إعطييييائهم  ييييالر ميييين العمرانييييية بيئييييتهم

 املدينية  بعميران  تالقرارا كافة اختاذ يف املشاركة يف والتشريعية

 اليييت البلدييية اجملييال  جتربيية يف هنييا التوسييع وميكيين) وإدارتهييا

 (.  موفقة سري وأراها اخليارات، أحد كانت

 

 العثمان: خالد. التعقيب األول: م 

 هييي ا الضيييافية النعييييم مشييياري. د ورقييية يف ًاكيييثري أعجيييب 

 البيئية  تير ري " إمكانيية " و"احتماليية " و"حتميية " بيني  املوضح التفري 

 بيني  ًاكيبري  ًافارقي  أر مل أني ولو، اإلنساني السلوك على العمرانية

 حبتمييية التسييليم عييدم يتبنييى فكالهمييا واإلمكانييية، االحتمالييية

 أنيه  هيو  مشياري . د طير   تفسري حاولتن إ رمبا الفار .  ريالتر ذل 
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 يف يف حييييني، احلييييدوا عشييييوائي التيييير ري يكييييون االحتمالييييية يف

. احليدوا  مضمون لي  لكنه ًامستهدف التر ري يكون اإلمكانية

 هييل هييو -نظييري وجهيية ميين - األهييم فييإن احلييالتني كلتييا ويف

 حيييدا مييا هييي التيير ري عشييوائية وهييل إجيييابي؟ أم سييليب التيير ري

 املدن؟ يف اإلنساني السلوك يف اخلالقة الفوضى

 تو ييف  إمكانية عن هو حوله تساؤال أطر  ال ي اآل ر األمر

 سيلوكيات  تصيحيح  منه الغر  إجيابي، تر ري إلحداا التخطي 

 يكفييي هييل. سيياب  وقييت يف التخطييي  سيييابأو  فشييل عيين نشييرت

 اتبيئييي يف اإلنسييياني السيييلوك لتصيييحيح وسييييلة وحيييده التخطيييي 

 ًاعيييدواني اإلنسييياني السيييلوك يصيييبح عنيييدما ؟ ًاسيييلوكي  فاسيييدة

 ال -رأيييي يف -وحييده التخطييي  فييإن متقدميية لدرجيية ًاومسييتهرت

 يكييونأن  البييد بييل، املطلييوب اإلجيييابي التيير ري إلحييداا يكفييي

 والفييير ، الرقابييية، فيهيييا مبيييا عدييييدة أ يييرأ ب لييييات ًامصيييحوب

 وهيو ، الطر  ه ا ىعل ًابسيط مثاًل سرسو . ذل  وسري والتحفيز،

 يف املشيياة وممييرات الطيير  تنظيييم يف الريييا  أمانيية بييه قامييت مييا

 وبييني والعليييا، فهييد املليي  طريقييي بييني البصييري العصييب منطقيية

 ونظمييت املشيياة، أرصييفة وسييعَّت حييي ، والعروبيية  ييريص طريقييي

 هيي ا.  واحييد اجتيياه يف الطيير  معظييم وجعلييت السيييارات، مواقييف

 فييير إىل  وسيييعى النيييا ، تسيييلوكيا جتاهيييل الييي ي التخطيييي 

 مييين الكيييثري عنيييه جنيييم الطييير  اسيييتخدام يف بديلييية سيييلوكيات

 فيو   والوقيوف  السيري،  عك  من اخلاطئة واملمارسات املخالفات

 و لي   املشكلة، تعقيدإىل  أدأ ال ي األمر، ذل  وسري األرصفة،

 مشيينة  سيلوكيات  عنيه  ينيت   كبري نفسي وشحن ًامصطنع ًا حام
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 ميين  نفسييه  التخطيطييي  احلييل  يف اخللييل  هييل  :ًاإذ السييؤار . ًاأحيانيي 

 السييلوكي بييالنم  مصييطدما جييا  كونييه يف أم الفنييية، الناحييية

 الييييت والفييير  الرقابييية وسيييائلإىل  افتقييياره عليييى عيييالوة القيييائم،

 املطلوب؟ التمكني له تضمن

 هييو ًاأساسيي السييعودية املييدن يف التخطييي أن  األ ييرأ النقطيية

 واملتنفي ين  والعقيار،  امليار  أهل سلطة لتر ري  اضع متغور ختطي 

 بتيير ري يكرت يون  ال بيالطبع  هيؤال  .  واملصياح  القيرار  أصيحاب  مين 

 سييطوة يف سضاضيية يييرون وال اإلنسيياني، السييلوك علييى التخطييي 

 تيؤدي  النتيجية  يف هيي  بينميا ، التخطيطية السياسات على املصاح

 كيل  ميع  اجملتميع،  يف واألنانيية  واالبتيزا   اجلشيع  مباد  سر إىل 

 . العام اإلنساني السلوك يف فرعية ممارسات من عنها نت ي ما

 تتبيع  مركزية عملية هي التخطي  عملية فإن، أ رأ جهة من

 البيئيييية والظيييروف النسيييبية، املزاييييا تتجاهيييل موحيييدة، سياسيييات

 أنكيييف  نييرأ حنيين.  موقييع بكييل اخلاصيية واملكانييية والثقافييية

 خمططاتهيييا يف ًاكيييثري تتشيييابه بيييالعموم السيييعودية والقيييرأ امليييدن

أو  البحيار،  شيواطئ  عليى أو  السيهور،  يف كانت سوا  اميكلية،

 الشيئون  و ارة متارسيها  الييت  املركزيية  هي ه .  جبلية مرتفعات على

  صوصيية  ميع  تتعاميل أن  التخطي  لعملية تتيح ال والقروية البلدية

 حتييى .  العمرانييية لبيئتييه التخطييي  جيييري اليي ي احمللييي اجملتمييع

 واملراكييز واملييدار ، املسيياجد، فيهييا مبييا العاميية املرافيي  مبيياني

 املعمارييية اموييية تعكيي  ال منطييية مبييان هييي وسريهييا الصييحية،

 املشيياركة سييياب فييإن، ذليي  علييى عييالوة.  منطقيية لكييل احمللييية

 جتعيييل -التخطيييي  عمليييية يف احملليييي العيييام واليييرأي اجملتمعيييية،
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أن  مين  دالبي  اجملتميع،  عليى  مفروضية  بيئية  الناجتية  العمرانيية  البيئة

 اليييوال  فييييهم يغييير  مبيييا تنميتهيييا، يف مشييياركتهم نتيييا  تكيييون

 هي ه  يف إجييابي  إنسياني  لسيلوك  بالضيرورة  يؤسي   ال ي واالنتما 

 التفاعلية. البيئة

 

 الرديعان: خالد. التعقيب الثاني: د 

 النظرييية الفرضيييات لييبع  النعيييم مشيياري الييدكتور عيير 

 شيي    موضيو   وهيو  والعميران،  البشيري  السيلوك  بيني  العالقية  حور

 قيائم  ميا هيو   سيلبيات  بعي   بعير   ورقته وانتهت للغاية، ومتشعب

 الطاقية  باسيتهالك  يتعلي   فيما وذل  السعودية، العمرانية بيئتنا يف

 احلضييري التخطييي  مشييكالت بعيي  علييى كمثييار الكهربائييية

 .  احلسبان يف املستقبلية االحتماالت وضع دون

 أنييه أعتقييد مييا تناورسيير لكيي  طيير ، فيمييا ًاكييثري معييه أتفي  

 ال حتيييى املوضيييو  يف neglected issues مهملييية أ يييرأ  واييييا

 .احلوار ولتوسيع ُذكر، ما أكرر

 العمرانية اخلصوصية: 

 وجييود كسييعوديني السييكنية وجتمعاتنييا مييدننا  صييائص ميين

 فهييو وسييلوكنا  عمراننييا منيي  يف ومييؤ ر مهييم كعنصيير املسييجد

 حبكييم القييائم العمييران سييلبيات بعيي  تغطييية يف ًامهميي ًادور يلعييب

 وبالتيالي  احليي،  سيكان  بيني  والتعيارف  واأللفية  للعبادة مكان أنه

أن  ُيفييرت  والعمييران االجتميياعي السييلوك تتنيياور دراسييةأي  فييإن

 ال تصييمم ذليي  مييع. البحيي  عناصيير ضييمن الفرضييية هيي ه تضييع
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 الوصييور يسييهل حبييي  احلييي، خلدميية مناسييبة بطريقيية املسيياجد

 احليي  تصيميم  ومني   األر ، بقضية  ترتب مشكلة وه ه.. إليها

 املعميييار يف املتخصصيييني ولييي   العقييياريني، ل ائقيية  خيضيييع اليي ي 

 .احلضري والتخطي 

 درسيت  يابانيية  أنثربولوجية وهي( 1975) كاتاكورا الحظت

 السيييعودية القيييرأ يف التجميييع منييي أن  فاطمييية وادي قيييرأ بعييي 

 ولييهح املسيياكن وتييرتي بنيياؤه، يييتم مييا أور فهييو باملسييجد، يييرتب 

 اجتمياعي  مركيز  مبثابية  فهيو  العبيادة   تتجياو   و يفته وأن ،ًاالحق

 .مهمة قرارات فيه ُتتخ  للحي،

أو  املدينية  يف" التجميع  مني  " هيي  أقرتحها اليت الثانية الفرضية

 ييييتم ال حميييددة وأحييييا  مسييياكن يف فتجمعنيييا السيييعودية  القريييية

 عروسي  عملنيا،  مكيان  مين  كالقرب) وعملية اقتصادية العتبارات

 بالدرجييية سوسييييولوجية العتبييارات   اضيييع ميييا هييو  بقييدر ( األر 

 واليييت عييادة، أقاربنييا يقطنهييا اليييت األحيييا  نسييكن فيينحن األوىل 

 . ما ننتمي اليت الطبقة مستوأ مع تتواف  أنها نعتقد

 العمرانييييية باخلصوصييييية عالقيييية مييييا اليييييت الثالثيييية الفرضييييية

 عيادة  فينحن   تصيميمه  ومن  نفسه املسكن مساحة هي السعودية

 العتبيارات  وذلي    ًاواقعي  حنتاجيه  ممَّيا  مسياحة  أك  ًابيوت نسكن

 الضييييوف، كثيييرة العائلييية، حجيييم كييي ) أ يييرأ: سوسييييولوجية

 أسيييرة ميييع وإقيييامتهم مسيييتقباًل الييي كور األبنيييا   وا  احتمييياالت

 قضيية  والسيائقني،  للخيدم  املسيكن  مين  جز  ختصيص الوالدين،

 هيييي ه(. إخل.. النسييييا و لألسييييرة وآ يييير للرجييييار قسييييم ختصيييييص

 ومسيييياحته املسييييكن بنييييا  يف تييييتحكم سوسيييييولوجية اعتبيييارات 

أن  صييحيح. الباهظية  تكلفتهيا  رسيم  االعتبيار  يف نضيعها  وتصيميمه 
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 الصييغرية النووييية األسييرة حنييو األ ييري العقييد يف ًاقوي يي ًاتوجُّهيي هنيياك

إال  و ياراته، السكن من  على أ ر مما  (وأبناؤهما و وجة  و )

 اليي ي األميير ،ًاشييائع يييزار ال والكييبرية املمتييدة ألسييرةا منييوذ أن 

 .  ًاعموم عمراننا يف من  يتحكم

 مرونية  هنياك  يكيون أن  ًاحتديد الفرضية ه ه حور أقرتحه ما

 أصييغر وحييداتإىل  تقسيييمه ميكيين حبييي  املسييكن، تصييميم يف

 يكييون حتييى الكهربييا  عييدادات فصييل إمكانييية مييع ،مسييتقباًل

 .الصغرأ حيةالشر يف الكهربا  استهالك

 املعميييييياريون يفهمهييييييا ومرونتييييييه املسييييييكن تصييييييميم مهميييييية

 الييييتحكم ميكيييين دا لييييية وجييييدران  ابتيييية،  ارجييييية جييييدران)

 وشيييييركات البليييييديات تكيييييونأن  بشييييير ( وحتريكهيييييا بهيييييا

 للييينم  التصيييريح لغييير  بييي ل   درايييية عليييى وامليييياه الكهربيييا 

 .  مستقباًل املستحدا

 العميران  بينم   الصيلة  و يقية  أنهيا  أعتقيد  اليت الرابعة الفرضية

 مناسيبة  سيري  فهيي  املسيتعملة،  البنا  مواد هي االجتماعي والسلوك

 وبياردة  ًاصيف حارة النم  ه ا من فبيوت اإلمسنت  و اصة لبيئتنا

 عليييى االقتصيييادي العيييب  يزييييد هييي ا. العيييوا ر وجيييود رسيييم شيييتاً 

 والصييييانة الكهربيييا  باسيييتهالك فيميييا يتعلييي   وذلييي  السيييكان 

 املشيكلة  هي ه  وتنسيحب . مسيتقبالً  يف املسكن التحكم وصعوبة

 وصييعوبة الكهربييا ، باسييتهالك يتعليي  فيمييا برمتييه اجملتمييع علييى

 اليي ي االسييتهالك  يييادة بسييبب  ًاأحيانيي اجلديييدة لألحيييا  توفريهييا

 اقيرتا   ليي  سيب   وقيد . حجمهيا  وكي   املسياكن  بنا  بطر  يرتب 

 ميواد  إضافة مع األمحر، الطوبأو  الطني من إما للبنا  أ رأ مود

 .التخصص حبكم فيها أفهم ال أ رأ
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  :املداخالت حول القضية 

o  وضييرورات والعمييران اإلنسيياني أبعيياد العالقيية بييني السييلوك 

 التنمية:

 العمرانيييي للتخطيييي  البيئيييية الغاميييدي اإلدارة نيييوف. د تناولييت 

 لييه العمرانييي وآ ارهييا، وأشييارت يف هيي ا السيييا  إىل أن التخطييي  

 ونفسييية، سييلوكية تكييون وقييد جتماعييية،وا اقتصييادية تيير ريات

 متييل  فامليدن . األوجيه  مين  العديد يف احلضرية البيئات ختتلف فقد

 لألشيعة  ًاتعرضي أقل و اموا ، يف جودةأقل  تكون ألن عام بشكل

 رطوبيية،أقييل و حييرارة، وأعلييى ،ًاضييباب وأكثيير البنفسييجية، فييو 

 هنياك و. بهيا  احمليطية  القرويية  املنياط   مين أقيل   ريا  سرعات وذات

 البيئييية اال تالفييات هيي ه لوجييود تييؤدي اليييت العوامييل ميين العديييد

 :هي العوامل وه ه. املدن دا ل وسريها

 التطييور،  مسييتوأ  االقتصييادي،  النمييو  االقتصييادية   العوامييل  -

 ،Macroeconomic Dimension الكليي  االقتصيادي  البعيد 

 .الفقر

 واالجتماعية. الدميوجرافية العوامل -

 موقع يف احليوي النظام عناصر ملكانية وا الطبيعية العوامل -

 .األراضي استخدامات وأمنا  املدينة،

 نطيييا  عواميييل ،Stakeholder املنتفعيييون املؤسسيييي  اإلطيييار -

 بيني  املتشيابكة  القضيايا  ،Jurisdictional Factors السيلطة 

 .Cross-Sectoral Issues القطاعية

 هتواجيي  اليييت األساسييية  البيئييية املشييكالت  جتميييع وميكننييا

 :جمموعات أربع يف املدن
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 .البيئية واخلدمات التحتية البنية على احلصور مشكالت (1

 .واالنبعا ات احلضرية املخلفات عن النات  التلوا مشكالت (2

 .املوارد تدهور مشكالت (3

 .البيئية األ طار مشكالت (4

 اإلدارة عمليية  مين  ًامهمي  ًاجيز   ميثل البيئية األولويات حتديد إن

 تسيتطيع  مميا  أكثير  بيئيية  مشيكالت  تواجه ناملد فمعظم. البيئية

 وضييع ضييرورة يعيي  مييا وهييو. لييديها املتييوفر والوقييت بيياملوارد حلييه

إىل  احملييدود والوقييت املييوارد توجيييه  المييا ميين ميكيين أولويييات

 األولوييات  ه ه حتديد ويتم. أهمية احلضرية البيئة حتديات أكثر

 كيل أو  عي  ب تتضيمن  قيد  املعايري، من جمموعة باستخدام البيئية

 :يلي ما

 صيييحة عليييى البيئيييية للمشيييكالت املصييياحبة التييير ريات وقيييع -

 .اإلنسان

 .املشكلة عن الناجتة االقتصادية اخلسائر حجم -

 .احملدود الد ل ذوي على املشكلة تر ري حجم -

أو  عيين ينييت  اليي ي للمييوارد املسييتدام سييري االسييتهالك حجييم -

 .البيئية املشكلة يسبب

 اليينظم علييى عكسييها ميكيين ال لنتييائ  املشييكلة تييؤدي هييل -

 احليوية؟

 احلاجيييية علييييى االجتميييياعيأو  احلكييييومي اإلمجييييا  درجيييية -

 .املشكلة ملواجهة

 مقارنية  احملليي،  املسيتوأ  عليى  بيالتحرك  املشكلة تر ر درجة -

 .الدولي املستوأ على بالتحرك
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 يف القيري  عرفيت ، ًاوتارخيي ي  ًاأ ري ي  املزرو  أنيه  محيد. د وذكر

 أبير   ومين  ،(Cravan Station) القوافيل  مبحطات العربية اجلزيرة

 اعتميييدت حيييي ، فيهيييا اآلبيييار ميييياه تيييوفر هيييو  هورهيييا أسيييباب

(، التوابيل ، البخيور ) اإلقليميية  التجارةعلى  القري ه ه اقتصاديات

 ببسيياطة  نييات  وهيي ا، املومسييية والزراعيية الرعيييعلييى  وكيي ل 

 .والدميومة البقا  مقومات لديها لي  صحراوية ًامدن لكونها

 البيئية  وأ ير  القدميية  العربية املدن ختطي  لرؤية مثار أبر  علل

  يف موقييع  نشيياهدهأن  ميكيين مييا وهويتهييا مرافقهييا تكييوينعلييى 

 املدينييية تصيييميم نيييواة عييين تكشيييف حيييي . األ يييري الفييياو بقريييية

 تلتقيي ، األساسية باالجتاهات حمورية شوار  من تتكون، العربية

 وتتكيون ، بئير  طهايتوسي  سياحة  شيكل على  صمم القرية، بوس 

 : قطاعات  ال ة من املدينة

 .سكتب (1

   جتاري (2

 .( وفردية عائلية)  املقابر (3

 اجلييص وكيي ل  البنييا  يف الطييني وقوالييب احلجيير اسييتخدام

 جمليي  يشييبه مييا وجييود عيين املدينيية ختطييي  يعكيي ، األبييي 

البييوت   تتيو   ، مسيتقيمة  شيبة  شيوار   وجيود  مين  ليوحظ  مليا  بلدي،

 الطييابع ذات احمللييية البيئييية للظييروف هييابنائ مبال ميية تتميييز اليييت

 دورييني  مين  تتكيون  املنيا ر  معظيم  األحيواش،  بوجود، الصحراوي

 التجاريية  املنطقة، باالنتباه جديرة  اهرة وه ه، صحية مراف  مع

 جتييدر، احملييالت تو يييع يف مسييب  ختطييي  عيين تكشييف كيي ل 

 . م -   الثال  القرن ترسست يف الفاو قرية برن اإلشارة
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 ميع أن  وأتفي  ، االكتشياف  تنتظير  أ رأ ًامدن هناكأن  الش 

 متخصصيية علييوم وهنيياك املييدن، ختطييي  يف ًامباشيير ًادور للبيئيات 

 . األ نوسرافيا مثل: اجملار، يف ه ا

 البيئيية بتنييو  اجملتمييع سييلوكيات وميين ناحييية أ ييرأ، ختتلييف  

 ميا  يف تعييش  الييت  اجملتمعيات  أفيراد  مين  نتوقيع  ال لي ل   العمرانية 

 ال ي السيئ املكان جتاه  سلوكهم ينضب أن  عشوائياتال يشبه

 ال للمجتمعييات العاميية السييلوكياتن فييإ وبصييراحة . فيييه يعيشييون

 تيؤ ر  أ يرأ  عواميل  فهنياك ، وطر هيا  العمرانيية  بالبيئة فق  تتر ر

 القانون، سيادة ودرجة، الفقر نسبة منها: اجملتمع، يف سلوكيات

 األفيراد  ذاكيرة  باعتبياره  البيئية   قيوة  تر ري قلَّ العوملة مع. و وأ رأ

 سييبقى  السيلوكيات عليى   البيئية  عالقية  فإن ذل  مع.  واجملتمعات

، ريفيية )  فيهيا  تنشير  الييت  واحلواضر البيئات نو على  بنا  ًامتفاوت

 (. وأ رأ وجبلية،، وساحلية

 و هيور  العميران  حجيا ي حيور اليراب  بيني     عائشة. د وتسا لت

 البيئيييييات تنظييييييم وهيييييل ،االضيييييطراباتأو  السيييييلوكيات بعييييي 

 السيلوكيات،  بعي    هيور  حجيم  من التقليل على قادر السكانية

 ؟مثاًل كالتطرف

 السيييلوكياتأن  العثميييان  اليييد. م و يف هييي ا اإلطيييار أوضيييح  

 عيييين فقييي   نامجيييية ليسيييت  اجملتمعيييات  يف تتجيييي ر الييييت  السيييلبية 

 وانتشيار  لتخصييب  بيئيات  ييوفِّر  بالتركيد العمران لكن.. العمران

 اليييت التخطييي  إنَّ مركزييية.. وإجيابييية سييلبية تباينييةم سييلوكيات

 التخطيييي  جتربييية لدراسييية تو فهيييا مل البليييديات و ارة متارسيييها

 مارسييت املقابييل يف هييي بييل دروسييها، ميين والييتعلم ،ًاودولي يي ًاحملي يي
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 بكيل  السعودية واجملتمعات البيئات خمتلف على التخطي  منطية

 تباين. من فيها ما

 واألبييييرا  العقييييار سييييطوة عليهييييا تطغيييي قاسييييية جافيييية مييييدننا

أن  فعليييه ميشيييأن  امليير  يريييد عنييدما حتييى.. التجارييية واملراكييز

 العيابرة  السيارات فيها يصار  مصطنعة، "مماش"إىل  سيارته يقود

 السخيفة.   الشباب وحترشات

 31 ميين أكثيير الييور  علييى  ييل مشييرو  العييام الريييا  متنييزه

 مينح  مسياحته  معظيم  اطفيت خت بيل  ور ، على ًاح  يزار ، والًاعام

 حيياة  مدننا يف يكن العقاريني  إذا مل بريدي انتهت اليت األراضي

 ؟ نتحدا سلوكيات أية فعن ًاأساس

 شيبكة  وجيود  يف تكمين  النعييم أن اليدوافع   مشاري. د وذكر

 مييين ًا صوصييي ،ًاجدييييد ميييا ينضيييم فيييرد لكيييل تضيييمن  قافيييية

 مسيتوأ  على ملتع الثقافة والعمل  فه ه املسكن للمدن املهاجرين

 منييياط إىل  الوقيييت ميييع تتيييو   املدينيييةن إ حبيييي  املدينييية، دا يييل

 لفئييات ًاجاذبيي ًامكانيي منطقيية كييل وتشييكل ،ًااجتماعي يي موسييومة

 املدينة. و ار  دا ل اجتماعية

رمبييا يتفيي  عليهييا  نقطيية الرديعييان إىل أن هنيياك  الييد. د وأشيار 

 يف مني   روالتجيا  العقاريني حتكم وهي الطر ، يف الغالبية وردت

 منوذ  وسيادة.. املدينة يف مباشرة سري كان بطريقة وإن العمران،

 الثقافيييييية الفيييييرو  يراعيييييي ال احلضيييييري التخطيييييي  يف موحيييييد

 يف إقيييراره ييييتم واحيييد منيييوذ .. اململكييية منييياط  بيييني واجلغرافيييية

إىل  حتتييا  مسييرلة هيي ه.. األ ييرأ املنيياط  علييى وُيطبَّيي  الريييا ،

 .اجلميع يناسب حضري وختطي  ني،عمرا تنو  خلل  نظر إعادة
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 فييبع  للسييكان  االجتميياعي بالسييلوك تتعليي  مسييرلة وهنيياك

 يشييعر الييد ل ...  حمييدودي ميين سييكانهان إ يقييار: اليييت األحيييا 

 أميياكن ذكيير ويتجنبييون االجتميياعي، الوصييم ميين بنييو  سييكانها

 هيي ه سييكان فييبع  عاميية، وكمالحظييات.. ًاأحيانيي سييكناهم

 أ يييرأ، أحييييا  يف اال جنيييده قيييد سيييلوكيات ميارسيييون األحييييا 

 جتيياو  عييادي، كسييلوك للمسييجد النييوم مبالبيي  اخلييرو : ومنهييا

 .إخل... صيانتها وعدم املساكن، ر ا ة املرور، أنظمة

 ضيييعف  هيييو  الكيييبرية  ميييدننا  يف نراهيييا  الييييت  املظييياهر  أحيييد

 عيييامل نييياقش وقيييد. الريفيييية باملنييياط  مقارنييية القرابيييية العالقيييات

 هييي ه( the city) املدينييية تابيييهك يف فيييي  مييياك  االجتميييا 

 ضييعف  ومنهييا: مساتهييا، للمدينييةأن  يييرأ  فهييو بتوسييع، الظيياهرة

 ميين  حتد ييه ومييا البورجوا ييية، الطبقيية  وهيمنيية القرابييي، النسيي 

 أ ييرأ مالحظييةإىل  فييي  أشييار وقييد. وسياسييية اجتماعييية تيير ريات

 والتير ري  امليدن،  يف االقتصياديني  وكبار املفكرين يف وجود تتمثل

 ألن السياسيي   النسي   مستوأ على التغيري مسرلة يف خيلقونه ال ي

 املدينيية   فميينًاجييد  نييادرة الريييف ميين الثييورات قيييام علييى الشييواهد

 تنيوُّ   بفضيل  وذل  اجملتمع، يف التغريات تقود اليت األصوات ختر 

 . فيها النُّخب بع  ونفوذ املدينة، سكان

 عرقييية تمجاعييا كيي ل  تضييمُّ أنهييا هييي للمدينيية أ ييرأ مسيية

 الييت  املسيرلة  السيكاني،  التجيان    اصيية  يفقيدها  مميا  خمتلفة 

 عنيدما  امليوارد  حور الصرا  ًاوأحيان اجلماعات، بني التناف  تولد

 برحزميية ُيعييرف مييا ًاعموميي امليدن  يف ينتشيير كمييا .شييحيحة تكيون 

 ميين املهيياجرون ًاسالبيي يقطنهييا اليييت الطرفييية األحيييا  وهييي الفقيير،
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 كرتييييف االجتميياعي السييلوك يف حيد ونييه اليي ي واأل يير الريييف،

 ميين املهيياجرين عيين حديثيية يف أمييني جييالر مصييطلح حسييب املدينيية

 يف واضيحة  جنيدها  السيمات  هي ه  وبع  .القاهرةإىل  مصر صعيد

 .السعودية مدننا

 عبييد ا  املليي  ملؤسسيية ًامقرتحيي وأضيياف د. الرديعييان: قييدمنا 

 يف للفقرا  يةسكن جممعات بنا  بعدم التنموي لإلسكان لوالديه

 أحيييا  عييدة يف البيييوت هيي ه تو يييع هييو املقييرت . بهييم  اصيية أحيييا 

 اليي ي االجتميياعي للوصييم ًاجتنبيي وذليي  أرا   ميين يتييوفر ملييا ًاطبقيي

 يف مطبقية  مما لية  جتربة هناك. اجملمعات ه ه مثل سكان يالح 

 شياهقة  عميارات  وهيي ( هياو   الكاونسيور ) ُيسيمى  ممَّا بريطانيا

أن  وحبكييييم... واملعييييو ين للفقييييرا  األحيييييا  بعيييي  يف يقيمونهييييا

 ًامرتعيي اجملمعييات هيي ه أصييبحت فقييد الفقييرا  ميين فعيياًل سييكانها

 الوصييم بسييبب ذليي  وكييل .واجلرمييية املخييدرات، وبيييع للييدعارة،

 .لسكانها املسب  االجتماعي

العثمييييان بييييرن التخطييييي  احلضييييري لييييي      الييييد. م وعقييييب

 بيئتييه يف مييعجمت كييل يناسييب اجلميييع  بييل  بالضييرورة أن يناسييب 

أن  حجييا ي إىل أنييه ميين املمكيين  عائشيية. اخليياص. بينمييا ذهبييت د 

 منهيييا كيييل وخمتلفييية، متنوعييية سيييكانية  طييي  هنييياك يكيييون

 ومتناسييقة منسييجمة تكييونأن  البييد معينيية  ولكيين بيئييًة يسيتهدف 

 التغري واالنتقار. تقبل حبي 

 يف التخطيي   من  يف كبرية مشكلة ومن ناحية أ رأ هناك

 هيكليي  ختطيي   هيو  ًافعلي ي  البليديات  و ارة بيه  تقوم اململكة  فما

 املخططيات  هي ه  بتنفيي   والبلديات األمانات تقوم   مَّ ومن للمدينة،
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 مرحليية هييي الغائبيية واملرحليية املفقييودة احللقيية.. مباشييرة اميكلييية

 البيئييية لتصيييميم ًاجيييد  مهمييية مرحلييية وهيييي.. العمرانيييي التصيييميم

 الطيير  معاجليية ذليي  يف مبييا تفصيييلي بشييكل احمللييية العمرانييية

 املواقيييع، وتنسييييف العامييية، واألمييياكن والسييياحات، واألرصيييفة،

 جتيد  لي ل    ًامتامي  مفقيودة  التخطيي   مين  املرحلية  ه ه.. ذل  وسري

 املبيياني حلييواف معاجلييةأي  دون املبيياني ُتبنييى  ييم ُتشيي  الطيير أن 

 ذل . وسري الطر ، وجوانب

 أصييياًل التكتيييل النعييييم أن فكيييرة  مشييياري. د يف حيييني ييييرأ 

  ييم املييدن، دا ييل وعرقييي منيياطقي اسييتقطاب  ييالر ميين تطييورت

 مييين جيييز  اجلمييييع. وهييي ا تشيييمل اسيييتقطاب  ييياهرةإىل  حتوليييت

 اإلسييييالمية العربييييية املييييدن إبييييان التييييارخيي اإلنسيييياني السييييلوك

القبليي. وكمثيار:    التكتل على قامت البصرة اليت مثل املبكرة،

إىل  دينييية امل و   -رضيييي ا  عنيييه   -اخلطييياب  بييين  فيييإن عمييير 

 دا ييل القبيليية مقييابرأن  حتييى  طيية، قبيليية كييل وأعطييى  طيي ،

 احليي  هيي  اخلاصة، واخلطية  مق تها قبيلة لكلأي أن  اخلط ،

 الكبري.

 هي ا  عليى  ميا  ُينظرأن  وجيب اإلنساني، للسلوك مسر  املدينة

 ًاإجيابي  العمراني احملي  يف يتمظهر السلوكأن  والقصد األسا ،

 مسييافة علييى بييل فجييرة، حتييدا ال السييلوك يف والتحييوالت ،ًاوسييلب

 -. الريييا ًاومعاشيي ًاضيياسط ًاسييلوكي  ًاواقعيي تصييبح حتييى  منييية

 تصيبح  حتيى  طويل لوقت احتاجت النفسية ضغوطها بكل -مثاًل

 نتصورها. اليت بالسهولة لي  الواقع ه ا وتغيري عليه، ماهي على
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فيت  تل النقا  املهمة الييت  الشريف إىل بع  فاطمة. أ وتطرقت

 وضييرورات والعمييران اإلنسيياني النظير فيمييا خيييص قضييية السيلوك  

 التنمية، كما يلي:

 للمنيييييياط  العمرانييييييي والتخطييييييي  التصييييييميم عمليييييييات أن 

 قيييد  احلديثييية والعقاريييية  السيييكنية املشييياريع أو  اجلدييييدة،

 املعنييوي، اجلانييب إسفييار مييع املييادي، اجلانييبعلييى  ركييزت

 األ ير  له كان امم واملدا الت  الرئيسة الورقة أشارت كما

 السييلوكعلييى  البيئيية تيير ري سييوا  سييلبية، تيير ريات  هييور يف

 املبنية. البيئةعلى  اإلنساني السلوك تر ريأو  اإلنساني،

 البيئيي(  الينف   عليم ) والنفسيية  االجتماعيية  الدراسات إسفار 

 )ا تفيييا  مثيييل: االجتمييياعي، التطيييور يعيييو  التصيييميم عنيييد

 الرتفيهييييييية، :املختلفيييييية لألنشييييييطة املخصصيييييية األميييييياكن

 حميييددة منييياط  وجيييود عيييدم ومثيييل. واجلماليييية والثقافيييية،

 واجلماعيية،  الفرديية  لألنشيطة  أماكن توافر وعدم للمشي،

 التلييييوا مظيييياهر يف البيئييييي والتيييير ري اجللييييو ، وأميييياكن

 . البصري و اصة املختلفة برنواعها

 أو  معماريية  أيقونيات أو  مبيان  دال توجي  الرييا   مثل مدينة يف

 ليشييمل الييو يفي الفيين هيي ا دور يتعييدأ فيين عمييارةفال فنييية،

 مييز ما,  البنا  عملية بعك  النفسية، الراحة املتعة،  توفري

 حليييوا  خماطبتهيييا  يييالر  مييين الفييي  جانبهيييا هيييو العميييارة

 .املختلفة اإلنسان

 علييه  احملافظية  جييب  الي ي  التياريخ  مين  جيز   القدمية املباني ,

 وعييدم دائمية،  ةعميار  إجيياد  علييى العميل و  صائصيه،  بصيون 
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 هويية   لي   لنستطيع احمللية  للبيئة الثقافية القيم من التنصل

 . مميزة معمارية

 اإلنسييياني العميييودي أن السيييلوك سيييامية. د.أ ومييين جهتهيييا تيييرأ

 ويتييير ر بييياآل ر وعليييى اآل ييير  فطبيعييية ييييؤ ر والعميييران كالهميييا

 والنوافي   اجليدران  عاليية  فاملنيا ر  االنعزالية، فكرة تعز  العمران

 أوجيد  مميا  املنيزر   يف مين  كيل   لفهيا  خيتبيئ  ومغلقية  شيب   عليها

 أنفسهم. على وينغلقون ويغلقون األفراد فيها يتقوقع بيئة

 ومسييياحات فواصيييل ال األ يييرأ: اليييدورإىل  يف املقابيييل انظييير

 القرييب  اجلار مع مفتوحة وحفالت ولقا ات، ومشاركة  ضرا ،

 والبعيد.

 اال ييتال  يف اخلالفييية امسييائلن علييى املبنييية هيي ه االنفصييالية

 سييلمان: بيين سييلطان األمييري مسييو قييار وكمييا عزلتنييا، بيياآل رين

 واملشاركة. التنمية أعا  اال تال  حتريم

 مسياحات إىل  والفصيل  العمران، ختطي يف جنح احلالي اجليل

 هنيياك املتاحيية  أصييبحت  القليليية احلييدائ  ويف املييوالت يف مفتوحيية

 بيدأت  والييت  الرياضية،  افية  ق وساعدت املشرتك، للعمل مساحات

 العزليييةإىل  ميييييل الييي ي العميييران مييين ًاخمرجييي فرصيييبحت تسيييود،

 لنا. جاره املالص  اجلار مع حتى تواصلنا على ويؤ ر والتضيي ،

 االجتماعيية،  العزلية  تفير   الييت  القييود  مين  حييرر  االنفتا  إن

 وأكثيير ،ًاتعقيييًدأقييل  جملتمييع وتؤسيي  فيهييا، املبييالغ واحملافظيية

 التنمية. يف مشاركة

 األحييا   يف ييؤ رون  النيا   احلكميي فيإن   حسيني . د ويف تصور

أن  ًابيتي  ييب   مين  على ًاأحيان فيصعب، والعك  يسكنونها اليت
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 ال حتيى  احليي  ذاك يف السيائد  الينم   عين  خمتلف بشكل يصممه

أن  كميييا. سيييليب بشيييكل للنظييير ًاوملفتييي ًاوشييياذ  ًاخمتلفييي يكيييون

 عقيود  مني  بضيعة   عنهيا  ختتلف دنامل يف األيام ه ه املنا ر تصاميم

 القيديم  فيالنم  ، القيرأ  يف العمرانيي  الينم   عين  وختتلف مضت،

 االجتميياعي  التواصييل علييى  يسيياعد عليييه املتعييارف  القييرأ ومنيي 

 بيني  جمتمعيية  مشاركات وجود على ويساعد اجملتمعي، والتالحم

 الكيييبرية، ميييدننا يف كيييبري وبشيييكل فقيييدناها، احليييي أهيييالي

 .الصغرية املدن يف األحيا  من وكثري

 بعضيييهم يعرفيييون احليييي أهييياليأن  جنيييد الشيييعبية األحييييا  يف

 يف ميييا ييييدور ويعرفيييون واألحيييزان، األفيييرا  ويتشييياركون بعضيييا،

 يف وتي    احلديثية،  األحيا  يف حيصل ما بعك  جريانهم، منا ر

 !الثمن باهظة من أنها ومنا ما أراضيها على يغلب اليت تل 

 عييزر يف تسييببت للمنييا ر الكييبرية احاتواملسيي العالييية األسييوار

 يف حيصييل مييا كييل وعيين جريانهييم، عيين املنييا ر تليي  بييدا ل م ييْن

 .جريانهم منا ر

 بعضييهم علييى السيياكنني تيير ري وهييو آ يير تيير ري هنيياك كيي ل 

 ضييعف سيياكنيها بييني ينتشيير واليييت العشييوائية فاألحيييا ، الييبع 

أو  تعليميييه يكميييل مييين جنيييدأن  النيييادر فمييين التعليميييي، املسيييتوأ

 بعييي  يف السيييلوكية االحنرافيييات بعييي  انتشيييار أيضيييا، املتفيييو 

 بييرنأو  املمنوعيات،  ببييع  يشيتهرون  مييا حيي  أهيل أن  مثيل:  األحييا ، 

 هييي ه مثيييل فيييإن والسيييارقون، اجملرميييون بيييينهم يكثييير حيييي أهيييل

 الثقافية  هي ه  انتشيار أن  كميا ، احليي  هي ا  أهيل  على تؤ ر الوصمة
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أن  وميكين  النيا ،  ويتقبليها  مرفوضية،  سيري  تصبح احلي ه ا يف

 . ًاجدد جمرمني تولد

  يياهرة عيين ًاكييثري كتبييت: البكيير فو ييية د.أ وبييدورها قالييت

 نسيتخدمها  وال فرشيها، و بنائهيا  يف نتكليف  الييت  الكبرية البيوت

 ال حتيى  الغبيار  ونفي   بهيا،  العناية نفعله ما وكل قليلة، مراتإال 

 للنييا  سييُيعر  باعتبيياره وأهمييية، سييال  األكثيير األ يياا يف يعليي 

إخل.  د ليي ...و ذوقيي ،و االجتماعييية، طبقتييه  اللييه ميين ليحييددوا

 بقالعنيا  حوميا، وأقارنهيا   البييوت واليزر    يف سفري باخلار  أترمل

 دا يييل املوجيييود اجلميييار كميييية وأتصيييور ،الرييييا  يف احلصيييينة

 . األسوار به ه وحناصره بيوتنا،

 جيلي   الييت  األريكية  نفي  على  ستجل  أجنيبأي  تزور حني

 ونفيي  فيييه، يركييل اليي ي املكييان نفيي  ويف يييوم، كييل ليهيياع

  قافيية،  عواملإىل  إضافة) ساعدتنا مبانينا ،يلبسها اليت املالب 

 أمنيييييا  وتليييييبُّ  عليييييى التخفيييييي، (كيييييثرية ودينيييييية وسياسيييييية،

 تؤكيد  والييت  اجملتميع،  يف طلبيا  األكثير  االجتماعيية  الشخصيات

 ليه.ع لسنا ِبما والظهور الب  ،و االستعرا ،على 

 باحلدييد،  نوافي نا  تشيبي  على  اآلالف عشرات  سرنا كيف

 يف احتجيييا ك سييييتم حيييي  العيييامل، بليييدان كيييل يف املمنيييو  وهيييو

 .  -ا  مسح ال -حري  اشتعل لو منزل 

 ميين ليسييت املوسييى أن البلكونيية  مسييفر. وميين ناحيتييه يييرأ أ  

 البعييييد هييييو ذليييي ، أسييييباب( أحييييد)و.. العمرانييييية  قافتنييييا ضييييمن

 اليت البيوت احمليا أن كل مساعد. يف حني أوضح د .األيديولوجي

 شيروطها  ومين  فيهيا  كيان  التنميية  صيندو   ملتطلبيات  وفقا ُصمِّمت
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الثياني   اليدور  يف وخباصية   قافتنيا  من تكن مل البلكونات  وألنها

 فائدة. ما لي  برنها النا  اقتنع حتى لسنوات مهملة  لت

 -واالجتمييياعي منهيييا اليييدي  جمتمعنيييا يف احملافظييية إن قييييم

 جيعلنيا  البنيا   يف عوملة من  عن ًاحبث عنها للتخلي نهرور الأ ينبغي

 الأ بييه فحييري بقناعتييه فييرد عنهييا ختلييىإذا  القيييم هوييية. هيي ه بييال

 هويياتهم.. حيني   عليى  احملافظية  حيبيون  ألنهم فق   اآل رين يهاجم

 اجملتميع،  عليى  الوصياية  امارسيو  إنهيم  يقيور:  آ رين البع  يهاجم

 ميين يريييد وبالتييالي اجملتمييع، علييى الوصيياية هييو ميييار  أالونتطلييع 

 ا تييييارات لنتقبيييل .. كا تياراتيييه ا تيييياراتهم تكيييونأن  النيييا 

 اآل رين.

  ييالا  عشيينا أننيياإىل  وأضيياف د. مسيياعد احمليييا قولييه: أميييل    

 البنا : طبيعة يف النماذ  من مراحل

 :ومنطقيية، مدينيية لكييل احمللييية الثقافيية متثييل املرحليية األوىل 

 ا يييتالف متثيييل لسيينوات   ليييت الييييت اموييية  مييين جيييز  وهيي ه 

 وألوانها. وتقسيماتها البنا ، طريقة يف مناطقنا

 وضييييع حييييي  التنمييييية، صييييندو  مرحليييية الثانييييية: املرحليييية 

 عليى  للحصيور  تنفيي ها  يليزم  الفليل  لطبيعة جديدة مواصفات

 املعمارييية الرؤييية بييني ةا دواجييي صيينع األميير القيير . وهيي ا 

 أنيه  ني كر  الصندو ، مثاًل به ألزم ال ي لنم ا وبني احمللية

 معتييييادين النييييا  يكيييين مل صييييحية بييييردوات يلييييزم كييييان

 عليى  احلصيور  بعيد   يم  يركبهيا  بعضهم وكان استخدامها،

 يلغيها.أو  يبيعها القر 
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 :التصياميم  ميع  جيا ت  الييت  احملليية  اليرؤأ  هيو  املرحلة الثالثة 

 عونهايضي  النيا   أصيبح أو  املهندسيني،  مين  عدد وضعها اليت

 ميا  عي  أو سفرهم،  أ نا  يشاهدونه مما ا تيارهم  الر من

 ب ل . واملعنية املتخصصة املواقعأو  اجملالت قدمته

 مرحليية يف السييعوديني سييري العييرب البلدييية مهندسييي أعفييي ال

 والتنفيي ،  التخطيي   عليى  يشيرفون  كيانوا  الي ين  التنميية  صندو 

 مين  هيي  القدميية  رنيا وعمائ فللنيا  مين  ًاوكثري اليوم مدننان إ حي 

 املهندسيون  جيا   وحتكمهيم. وقيد   ومتيابعتهم  هيؤال   وإشيراف  إنتا 

 ميع  السيابقة  األفكيار  تل  تنفي  ليمارسوا البلديات يف السعوديون

 بييني التمييايز بييدأ املنيياط ، وهنييا  أمانييات يف... بييينهم وتبيياين تغيييري

 األمانات.

مسيياعد، حييي    حجييا ي مييع مييا طرحييه د.   عائشيية. د واتفقييت

 ميين مبييا فيييه  اجملتمييع يكييونأن  البييد ت بييدورها علييى أنييه  أكييد

 فيرد  واال تالفيات. لكيل   الثقافات كل يستوعب وتنظيم ختطي 

 حيبهييا كمييا احلييياه يف وطريقتييه خبصوصيييته حيييتفظ بييرن احليي 

 يف احلريية  مين  مسياحة  فيرد  لكيل  يكيون أن  املقصد .فيها ويرتا 

 يتاليي  املشييكلة هييي  اآل ييرين حريييات فمصييادرة  عيشييه، طريقيية

 . كثرية عواقب تتبعها

 اململكية  يف تير ر  املسيكن  كردي فيريأ أن بنيا    أسامة. م أما

 :التخطيطي منهاو االجتماعي، منها عوامل: بعدة

 هنيا جملي    يكيون أن  اجلنسيني  بيني  الفصيل  تطلب: ًااجتماعي 

إىل  - األوىل الطفيرة  وقيت  - ذلي   تطيور و للنسيا   آ رو للرجار

 بسيبب  ذلي  و للعائلية   جملي  و للنسيا ،  جمل و للضيوف، جمل 
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 املنيييزر يف اليييدا لي الفنيييا أن  كميييا..  املاليييية اليييوفرة وهيييو رئييي  

 بعييي  حييييويأن  ميكييين للرتفييييه ًامكانييي للعائلييية وفَّييير القيييديم

 هيي اأن  كمييا. للظييل املييوفرةو للجييو املرطبيية اخلضييرا  الزراعييات

 مين  البييت  بغيرف  حميا   ألنيه  البييت   ألهل اخلصوصية فَّرو الفنا 

 .الفنا  ه ا على تطل الغرف نواف  كانتو نب،جا كل

 التخطيي   حسيب  األراضيي  مسياحات  اخنفا  أدأ: ًاختطيطي 

 ارتفيا  و امللكيية،  حيدود  من االرتدادات مساحة ارتفا و العقاري،

إىل  النوافييي  توجهيييتو اليييدا لي، الفنيييا  ا تفيييا إىل  -األسيييعار

..  لية العائ حيياة  أسيلوب  عليى و اخلصوصيية،  عليى  أ ير  مميا  اخلار  

 إلغيا  إىل  بالرحبيية  املهيتم  العقاري التخطي  أدأ أ رأ ناحية منو

 للكييل، احلييي انفتييا إىل  أدأو ،(Culte sack) احلييارات مبييدأ

 الشيعور  مسيتوأ  عليى  ذلي   أ رو عابرين، أم سكانا سوا  أكانوا

 فييور الغريييب نعييرف صييغار حنيينو كن ييا..  السييكان لييدأ بيياألمن

 .للحارة د وله

يف  متخصييص أديييب صييدي : احلييار ي علييي. د وميين جانبييه قييار

 عمييره ميين سيينوات وعشيير وشييبابه طفولتييه عيياش القصييرية القصيية

يف  جولييٍة بعييد سييرلته الريييا ،إىل  ًايوميي قييدم، جييدةيف  الييو يفي

 اإلمسنييت ميين سابيية قييار:، عنهييا انطباعييه عيين حومييا ومييا الريييا 

 الريييا ، إىل  ُنقييل ؟ النييا  يسييكنها مليياذا أعييرف ال ،واحلديييد

 سيرلته: .  فيها واستقر تقاعد سنوات، عشر من أكثر بها تقرواس

 بييني وأنييا الريييا ، ترسييب يف العائليية أجيياب: ؟ جلييدة تعييود ال مليياذا

، للعيال   جبلية قرية من الريا إىل  قدم السن كبار من آ ر. بني

يف  تسيتقر  ال ملياذا  سيرلته: . الرييا  يف  يعمليون  كليهم  وبناته أبناؤه
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 أنيييتم : أجييياب ؟ برعايتييي  ليقوميييوا ن اِتييي وب  أوالدك عنيييد الرييييا 

 بشيييير وال حجيييير، وال شييييجر، ال مدينييييهيف  تعيشييييون مسيييياكني

أن  آ ير  رسيب ، القريية   يار   قريتهيف  فًلة بنى آ ر. فيها يتزاورون

. وبشدة األور اعرت . مرت عشرين من أكثر بينهم منه ًاقريب يب 

 عليى  أنهيم  رسم علينا" "يكشف أجاب:، اعرتاضه سبب عن سرلته

يف  التيير ريأو  الييتغري هيي ا أسييباب هييي مييا: السييؤار. واحييد مسييتوأ

يف  مدينيييٍةإىل  حبييير عليييى مدينيييٍة مييين ينتقيييل اإلنسييياني؟ السيييلوك

 ابين  جمياورة  ييرف   وقيروي ، يف املدينية  يرسب ال وقروي، صحرا 

 تر ري واجلغرايف واملنا ي والبيئي العمراني للتخطي  هل ! له عًمه

 اإلنسان؟ لدأ الجتماعيةوا السلوكية الرسباتيف 

القبييياني إىل دراسييية قيييام بإعيييدادها      احملسييين  عبيييد . وأشيييار أ

 وإن -االجتماعيييييييية والعالقيييييييات العمرانيييييييية حيييييييور السياسييييييية

املغربيييييية، وقيييييد  اململكييييية يف احلالييييية عليييييى الدراسييييية كانيييييت

 ونوعيييية العمرانيييية، السياسييية حتلييييلإىل  الدراسييية هيييدفت هييي ه 

 يف الكيييي أ، املغربييييية دنامليييي أحيييييا  يف االجتماعييييية العالقييييات

 العمرانييييييية فييييييالتحوالت الكثيييييييف  التمييييييدن صييييييريورة إطييييييار

. جديييييدة سييييلوكية ًاوأمناطيييي ًاوقيميييي و قافيييية ًاجمتمعيييي فرضييييت

 املتبادلييية االجتماعيييية العالقيييات مييي ه املمييييزة األساسيييية والسيييمة

 للنظيييام مال مييية مسييية وهيييي احلميميييية، واسيييتبعاد الفردانيييية هيييي

 وهييييي االسييييتعمارية، اإلدارة رضييييتهف اليييي ي اجلديييييد الرأمسييييالي

 البشيييييرية للتكيييييتالت اإليكوليييييوجي الشيييييكل نتيجييييية ًاأيضييييي

أو  مرتوبيييييور، كييييي أ، ملدينييييية احمليييييدود اجمليييييار يف الكيييييبرية

 .ميغابور عمالقة، ملدينة
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 اشييتكت أنييه عنييدما   احلمييود ناصيير بيين عبييد ا . د وذكيير

 ذوي أحييا   (مبيادرة ) عين  بعضينا  أذهيان  التيوحش تفتقيت   من مدننا

 سيييري املفارقيييات وميين  .متالصيييقة مسييياكن احمليييدود ببنييا   الييد ل 

 ضيييا  حتيييى.. التييوحش  العجيبييية دعميييت املبييادرة  العجيبيية أن هييي ه 

( رمبييا) للحرامييية.إال   امليي ر سييري التالصيي  ميين برنفسييهم اجلييريان

 الشيار ،  بييوت  بيني  تنقلهم مهمة تسهيل املبادرة ه ه يف ارأو ال ين

 ميا  يكين  فليم  أما الوحشة .دهاأح سطح على القفز مبجرد كلها

 مين  ًاعامي  31 بعد ..اليوم حصل وال ي. باملوضو   األصل يف عالقة

 لفيائف  تقف حني أطنابه، يف يضرب يزار ال التجربة، أن التوحش

 املشكالت. مواجهة العجزعن على ًااملتالصقة شاهد الفلل

 احملييدود الييد ل أحيييا  العثمييان أن جتربيية  الييد. بينمييا يييرأ م

ن إ -املشيياريع أحيييا  عيين ًاكييثري ختتلييف ال هييي.. بامتيييا  ةفاشييل

 قيار  وكميا - The projects الغربيية  امليدن  يف الرتمجية  صحت

 مبختليييف للجرميييية مراتيييعإىل  حتوليييت األحييييا  هييي ه مشييياري:. د

 صنوفها.

 طويليية جدلييية يوجييد الشييقري إىل أنييه  عبييد الييرمحن . د وأشييار

 ضيرورات    يمَّ  ومين  سان،اإلن سلوك يف املؤ ر احلاسم العامل بشرن

 سيييلوك يفييير  العميييارة منييي أن  املعمييياريون ييييرأ حيييي . التنميييية

 الفضييا أن  هابرمييا  يييرأ حييني يف. املكييان مييع وتفاعلييه اإلنسييان

 يسيتجيب  اإلنسيان  بيرن  سيلمنا  وإذا. السيلوك  يفير   ال ي هو العام

إذا  ولبسييه بسييلوكه االرتقييا   ييالر ميين العمييارة منيي إىل  ًاتلقائي يي

 التصييييميم راقييييي مكييييان يف يعيييييشأو  فخييييم، نييييد ف يف كييييان

 عشييوائية أحيييا  يف يعيييش كييانإذا  سييلوكه وييينخف . والتر ييي 
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 هيي  مابرميا   ًاتبع رأيي يف العمارة ولكن. صحيح ه ا فإن. مثاًل

 .العام الفضا  من جز 

 الثمانينييات  نستحضير أن  وميكين . دور ليه  اجلميالي  الوعي إن

 ونظييرا معمارييية  حتفيية انوكيي  الييد، املليي  مطييار افتييتح عنييدما

 شييعبية، لزيييارات املطييار تعيير  العييام اجلمييالي الييوعي الخنفييا 

 .اللوحات وسرقت التحف بع  كسرت

 املييدن ختطييي  ألييي : دهيييش بيين  الييد. د وميين ناحيتييه قييار  

 قبيييل  مييينو إجيييرا ات،و سياسيييات وفييي   ييييتم اجلدييييدة واألحييييا 

 عمرانيييية، معيييايرو  أسييي  عليييىو جماليييه، يف ًاكّلييي متخصصيييني

  يالر  مين  الحظيت  حيي  . إخل... واجتماعيية،  وأمنية، وسكانية،

 للكيثري  تفتقيد  وأحييا   ميدن  يف نعييش  كرننيا   واملدا الت الطر 

 السيلوك  عليى  تير ري  ميا  اليت تل  و اصة األساسية، املتطلبات من

 واألمانيييات  البليييديات ليييدور  ًابيييار  ًاضيييعف  هنييياك وأنَّ اإلنسييياني،

 !  املعنية الو ارةو

 برنه عنه مسعنا بالريا ، جديدة أحيا   ططت ًاامع 61 قبل

 كشييار  جييدَّا  فسيييحة كانييت الشييوار  فييبع  مثييالي، ختطييي 

 وحييي امللييز، حييي جبانييب الكييبرية الييو ارات وُبنيييت، مييثاًل السييتني

إىل  الغربيييية املنطقييية مييين احلكومييية نقيييل تقيييرر عنيييدما الضيييبا 

  فيرَّت و أجنبيية  شيركات  قبيل  مين  التخطي  ذل  مت فهل.  الريا 

 اعتيييادت متعلمييية طبقييية لسيييكن مناسيييبة بيئييية للرييييا  للمنيييتقلني

 ليه  كيان  مميا  األسيري   الرتابي   ذات وجيدة  مكة أحيا  يف احلياة

  ؟ بالغربة الشعور وعدم العمل يف العطا  على الكبري األ ر
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 مين  اخلارجيية  و ارة ميو في  نقل عند األسلوب ه ا اخت  قد و

 سياعدهم  ميم،  متكاميل  يمنيوذج  حي ُأنشئ للريا   حي  جدة

 تقرر عندما وك ل  . صباهم مرتع عن بالُبعد شعورهم عدم على

 ختطييي  مت وينبييع اجلبيييل يف العمالقيية الصييناعية التكييتالت بنييا 

 أجنبيية،  هندسيية  شيركات  قبيل  مين  بهيا  للعاملني السكنية املدن

 مين  قادمية  ومتنوعية  متعلمية  لفئيات  متكاملية  سكنية بيئة أوجدت

 األ يير املييدن لتليي  فكييان  ارجهييا، وميين ململكييةا أحنييا  كافيية

 الصيناعات  جنيا   يف ذلي   أسيهم  وبالتيالي  استقرارهم، يف الكبري

 تييييوفريو البحييييري، السيييياحل تهيئيييية مت حييييي ، البرتوكيميائييييية

 التحتيييية البيئيييةو األسيييوا ،و األطفيييار برلعييياب امليييزودة احليييدائ 

   كافة. للخدمات

 امليدن  يف واألمانيات  تالبليديا  هيل  :تسياؤالً  أضيع أن  هنا أحببت

 اجلدييدة،  األحييا   ختطيي   عنيد  الكيايف  االهتميام  تعطيي  ال فعاًل

 السييييلوك علييييى التخطييييي  ذليييي  لتيييير ري املتكامييييل االهتمييييام الو

 ختطييييي  ألنَّ يعييييود ذليييي أن  أم ؟ التنمييييية واحتياجييييات اإلنسيييياني

 والنفسييييي، االجتميييياعي، املتخصييييص فيييييه يشييييارك ال األحيييييا 

 التوصيييية يلزمنيييا ؟ وهنيييا إخل...  الصيييحيو والرتفيهيييي، واألمييي ،

 .عليه والتركيد ب ل 

    اإلنسياني  التوصيات املقرتحة إلحداا التنياسم بيني السيلوك 

 التنمية: وضرورات والعمران

الغاميدي فيميا يتعلي  بالوسيائل املمكنية إلحيداا        نيوف . ترأ د

التنميية، أن مين    وضرورات والعمران اإلنساني التناسم بني السلوك

 :يلي ما حتقي  الواجب
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 وسريهيا،  األمانات مثل املدن، قيادات بني البيئي الوعي نشر 

 .البيئية اإلدارة نظم حنو للتحرك عام اجتاه وإجياد

 ميييين البيئيييية، إدارة جميييياالت يف متنوعيييية  يييي ات اكتسيييياب 

 .أ رأ ملدن نقلها املمكن

 املدن بني نشرها ميكن واسعة بيئية بيانات قاعدة تكوين. 

 اإلدارة نظييم تطبيي  عاملييية ومييدن املييدن نيبيي شييراكة تكييوين 

 املعلوميييات نقيييل بهيييدف وذلييي  لتطبيقهيييا  تسيييعىأو  البيئيييية،

 .Benchmark كي املطلوبة البيئية والتقنيات

 واليت األس ، من جمموعة اتبا  جيب األهداف ه ه ولتحقي 

 :إىل تقسيمها ميكن

o احلكومي: الدعم  

 الييو را  ليي جم لرئاسيية تابعيية  اصيية و ارييية جلنيية كتشييكيل

 :التالية املهام الو ارية اللجنة ه ه وتتوىل مباشرة،

 امليييدن، أمانيييات لرؤسيييا  البيئيييية للتوعيييية بيييدورات القييييام (1

 .احمللية البلدية واجملال  التنفي ية، وقياداتها

 اإلدارة جميار  يف الفاعلية  للميدن  والتق  الف  الدعم توفري (2

 .البيئية

 يف هيي ه التطبييي  مليييةع يف التقييدُّم مييدأ وتسييجيل متابعيية (3

 .املدن

 وحبي   وسيلبياتها،  بإجيابياتهيا  بالكاميل  التجارب تسجيل (4

 .العمران على تكرارها إمكانية
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 اإلدارييية والقيوانني  الليوائح  يف التغييري  إحيداا إىل  باإلضيافة  (5

 آللييات  الفعَّيار  التطبيي   عملييات  تتطلبهيا  قد واليت للدولة،

 .املختلفة البيئية اإلدارة

o والتق : الف  الدعم  

 لتقييديم متخصييص  يي ة ببيييت االسييتعانة الداعميية اجلهيية علييى

 يف اخلييي ة بييييت ويعميييل .للميييدن املطليييوب واليييتق  الفييي  اليييدعم

 إحدأ مع أ رأ ناحية ومن ناحية، من الداعمة اجلهة مع شراكة

 لالسيتفادة  وذلي   العمرانيية   التنميية  جميار  يف اخلي ة  ذات اجلهات

. احلضيرية  العمرانيية  املشكالت مع املالتع جمار يف   اتهم من

 :يلي ما اخل ة بيت مهام وتكون

 باجمليال   والعياملني  السياسية للقيادات توعية بدورات القيام (1

 .باملدن والشعبية التنفي ية احمللية

 بيييني البيئيييي اليييوعي لنشييير مناسيييبة دعايييية محيييالت ختطيييي  (2

 .االقتصادية ألنشطتها العام اميكل ودا ل املدن، سكان

 عييين امليييدن مييين دوريييية متابعييية تقيييارير تلقيييي عليييى اإلشيييراف (3

. البيئييييية اإلدارة آليييييات ميييين ألي القائميييية التطبييييي  عمليييييات

 .املتعثرة للمدن والدعم املعاونة وتقديم

 املشياركة  امليدن  بيني  شيراكات  وتكيوين  اتصار قنوات فتح (4

 لتبيييادر وذلييي  البيئيييية  اإلدارة يف  ييي ة ذات أجنبيييية وميييدن

 . للمدن البيئية والتقنيات املعلومات ونقل اخل ات،

 كييل  تسييجيل  بهييا يييتم  مناسييبة  بيئييية بيانييات  قاعييدة  إنشييا  (5

 .الناجتة واخل ات املعلومات
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o احمللي: الدعم 

 اإلدارة برهمييية وإميييان احمللييي، الييدعم تييوفُّر بييدون ألنييه وذليي 

 فليين البلدييية واجملييال  كاألمانييات  املدينيية قيييادات لييدأ البيئييية

 اإلدارة تتطلبهيييا الييييت الكيييبرية والزمنيييية البشيييرية اردامليييو تتيييوفر

 إداري،: قسيييمنيإىل  احملليييي اليييدعم وينقسيييم. بيييداياتها يف البيئيييية

 . وحكومي

o االجتماعية: املشاركة 

 إدراك وجود تتطلب البيئية اإلدارة يف االجتماعية املشاركة إن

 البيئييية  مشيييكالت لطبيعييية اجملتميييع شيييرائح كافييية يف حقيقيييي

 األروا  علييييى  طورتهييييا ومييييدأ وحجمهييييا، حمللييييية،ا احلضييييرية

 قيوي  بيئي عام وعي تشكيل يتطلب ال ي األمر وهو. واملمتلكات

 حيل  أجل من احمللية حكومته على الضغ  على قادر اجملتمع، يف

 .البيئية مشكالته

 :طري  عن البيئي الوعي ه ه تشكيل وميكن

 ختلفييية  امل الدراسيييية املراحيييل يف البيئيييي  بيييالتعليم االهتميييام 

 ومشيكالتها،  احلضيرية،  البيئة عن معرفية قاعدة لتكوين

 .النش  لدأ و طورتها

 اجملتمع تنمية ومنظمات احلكومية سري املنظمات دور تفعيل 

 البيئيييية باألوضيييا  للسيييكان توعيييية دورات عميييل يف احملليييي

 .وممتلكاتهم صحتهم على و طورتها القائمة،
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 مكثف موضوعي كلبش البيئية القضايا مبناقشة االهتمام 

 الوسيييائل أحيييد باعتبارهيييا احملليييي، اإلعيييالم وسيييائل دا يييل

 .العام الرأي وتشكيل تكوين يف األساسية

o احلكومي: املستوأ 

 ضيياسطة قييوة ميثييل احمللييي، اجملتمييع يف بيئييي عييام وعييي وجييود

 البيئييية مشيييكالت حيييل حنيييو للتحيييرك احملليييية احلكومييية عليييى

 حكومييية رسبيية وجييود منييا ر بشييكل حيتييا  ولكنييه. احلضييرية

 :يتطلب ما وهو. القضايا ه ه مع التعامل يف حقيقية وإدارية

 احمللية احلكومة دا ل بالالمركزية االهتمام. 

  وتيدريب  توعيية  لي ام   والسياسيية  اإلداريية  القييادات  إ ضا 

 وعملييييات  ومشيييكالتها،  البيئيييية،  القضيييايا  عييين  مكثفييية

 .البيئية اإلدارة

 البيئيييية املشيييكالت اتوبيانييي معلوميييات حتوييييل عليييى العميييل 

 سلسية  صيورة إىل  القييادات  مي ه  تقدميها يتم اليت وأ طارها

 قيييمإىل  امللو ييات بيانييات كتحويييل بسييهولة  تفهمهييا ميكيين

 وحتوييييل العالجيييية، التكييياليف عييين ناجتييية ماديييية و سييائر 

 يف  سائر توقعاتإىل  والطبيعية البشرية األ طار احتماالت

 .واملمتلكات األروا 

o البحثي: املستوأ 

 احلضيرية  البيئية  عن الدقيقة والبيانات املعلومات توفر من البد

 البيئييييية، ومشيييكالتها  ألوضييياعها  وحتليييييالت وقييييا   احملليييية، 
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 واالجتماعييييييية، البيئييييييية، األصييييييعدة خمتلييييييف علييييييى آ ارهيييييياو

 :يتطلب وهو ما. والسياسية واالقتصادية،

 واردبيامل  احمللية البحثية واملراكز واملؤسسات اجلامعات دعم 

 هيييي ه علييييى للحصييييور الال ميييية  والتقنييييية واملادييييية البشييييرية

 .والبيانات املعلومات

 علييى الرتكيييز حنييو العلمييية املؤسسييات هيي ه توجيييه ضييرورة 

 .احمللية جمتمعاتها ملشكالت حلور إجياد

 إىل بالنيييا  للعيييودة الوقيييت البكييير حيييان فو يييية د.أ وباعتقييياد

 ،حياتنيا  جمياالت  نمي  عيدد  يف اآلن حييدا  كما ،الطبيعية احلياة

ذل . ويف هي ا اإلطيار ميكين التوصيية مبيا       عن ببعيد لي  والبنا 

 يلي:

البليديات    مين  واملعتمدة البنا  التقليدية املخططات مراجعة (1

 مين  منطقية  لكيل  املنا يية  والظيروف  ييتال م  مبيا  لتطويرها

 اململكة. مناط 

 األسييير احتياجيييات ميييع لتتوافييي  املخططيييات مراجعييية هييي ه (2

 نظيفية  بيئة  ل على  يساعد ومبا اجلديد، لجيلل الصغرية

 واستقرار. مجااًل له وتضيف حميطها، حتمي  ضرا ،

 الرديعان مبا يلي:  الد. د وأوصى

 مين  منطقية  لكل واالجتماعية الثقافية اخلصوصية مراعاة (1

 .وشروطها املساكن بنا  مسرلة يف اململكة مناط 

ميا   عيادة  يتالي  اجملمعيات  بنظيام  الفقيرا   مسياكن  بنا  عدم (2

 هييي ه ُتيييو   ذلييي  عييين ًاوعوضييي.. بيييالفقر سيييكانها مُيوصييي

 .الواحدة املدينة يف أحيا  عدة على املساكن
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 ميا  وإعيادة  احملتياجني،  لغيري  أراضي منح تقديم عن التوقف (3

 .الدولة ألمالك عليه االستيال  مت

 النييو  ميين والفلييل املبيياني يف الدا لييية اجلييدران تكييون أن (4

 . يريوالتغ لإل احة القابل

 بيئتنيا:  مين  قريبية  بنيا   ميواد  مين  لإلمسنيت  ببدائل التفكري (5

 .األمحر والطوب والطني، كاحلجر،

 التنميية  صيندو   فيرتة  يف ُنفي ت  الييت  القدميية  املبياني  بع  (6

 ومنيوذ   ٥ منيود  ) صيغرية  شيق   عين  عبيارة  كانت العقارية

 املبياني  تلي   معظيم .. واحيد  كمبنيى  واحد سور ويضمها( ٧

 بيييني مشيييكالت  لييي  مميييا مشيييرتك  كهربيييا  عيييداد ميييا

 حبيييي  العيييدادات فصيييل االقيييرتا  هيييو  لييي ا.. املسيييترجرين

 مسييتقل، فشييركات  كهربييا  عييداد شييقة لكييل يكييون

 العييدادات. وهيي ا لفصييل تعجيزييية ًاشييروط تضييع الكهربييا 

 يف الكهربييائي االسييتهالك سيييجعل فهييو مفيييد، اإلجييرا 

 .املبنى سكان بني النزا  من وحيد الدنيا، الشرحية

 الشريف ما يلي: فاطمة. واقرتحت أ

 إنشيا   عنيد  فنيية  معماريية  وهويية  معيني،  معمياري  من  فر  (1

 ومهندسيي  و ي ا   معينية،  آلييات  وفي   ا تيارهيا  يتم املباني،

   مشوهة. سري معمارية هوية خلل  حمليني  عمارة

 لفنيييانني الفنيييية املنحوتيييات وإضيييافة العامييية، املييييادين تفعييييل (2

 أعميار  ميع  السيابقة  جيدة  مدينية  ربةكتج وعامليني  سعوديني

 مور. هنري
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 العثمان على التوصيات التالية:  الد. وأكد م

 فقيييي  لييييي .. املييييدن يف تفاعلييييية فراسييييات  ليييي  ضييييرورة (1

 احليدائ   ذلي   يف مبيا .. القائمة حتى بل اجلديدة، املخططات

 اآلمنة. املشاة وممرات والساحات، املفتوحة، العامة

 املشيياة، حركيية تنشييي  تبنييىت خمتلفيية ختطييي  منيياذ  تييب  (2

 ممييرات وإضييافة السيييارات، حركيية مسييارات عيين وفصييلها

 االعتبار. بعني البيئية احللور أْ   مع للدراجات ومواقف

 املخططييييات يف السييييكانية الكثافيييية وتنويييييع  يييييادة تييييب  (3

 االرتفييا ، متوسييطة سييكنية عمييائر بنييا  تييب  عيي  اجلديييدة

 بيييدائل قيييديمبت يسيييمح مبيييا السيييكنية، الفليييل عييين كبيييديل

 للسكان. الكفا ة متنوعة
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 د. إبراهيم البعيز. 

 أسامة كرديم .. 

 السفري أ. أسامة نقلي. 

 أ. أمسهان الغامدي. 

 د. اجلا ي الشبيكي. 

 املنيف. أجمد. أ 

 مالئكة. مجار. أ 

 د. حامد الشراري. 

 م. حسام حبريي. 

 د. حسني احلكمي. 

 املزرو . محيد. د 

 د.  الد الرديعان.  

 اإلشرافية على منتدأ أسبار( اميئةئي  )ر م.  الد العثمان. 

 د.  الد بن دهيش. 

 أ.د. سامية العمودي. 

  أ. مسري مخي. 

 فدع . طلحة. د 

 د. عائشة حجا ي. 

 الشقري. عبد الرمحن. د 

  د. عبد الرمحن امدل. 

 الفيفي. عبد الر ا . أ 

 د. عبد السالم الوايل. 

 أ. عبد ا  الضوحيي. 

 العساف. عبد ا . د 

  ا  بن صاح احلمودد. عبد.  
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 د. عبد ا  بن ناصر احلمود.  

 أ. عبد احملسن القباني. 

 اللوا  د. علي احلار ي. 

 أ. عليا  البا عي. 

 الشريف. فاطمة. أ 

  احلار يالعرابي د. فهد. 

 .د. فو ية البكرأ. 

 رئي  جلنة التقارير( د. مساعد احمليا(. 

 أ. مسفر املوسى. 

 النعيم. مشاري. د 

 رشدأ. مطشر امل. 

 أ. مها عقيل. 

 د. نوف الغامدي. 

 أ. هادي العلياني. 

 حنا . وال . أ  
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