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أ.د / عبد اهلل عمر بافيل
مدير جامعة أّم القرى

أ.د/ محّمد أسامة خزيم
مستشار معهد البحوث 

والّدراسات االستشارّية

الهيئة االستشارّية:
أ.د/ إحسان بن صالح المعتاز   - عميد كّلّية إدارة األعمال 

د / إسكندر بن محّمد هوساوّي - عميد كّلّية الحاسب اآللّي بالليث
د / أيمن بن عبد الّرحيم الّصايغ - عميد كّلّية العلوم الّطّبّية الّتطبيقّية

د / عصام بن عبد اهلل أحمد بازرعة - عميد كّلّية المجتمع بمّكة المكّرمة
د / أحمد بن نائف محّمد األحمدّي - عميد كّلّية الهندسة والعمارة اإلسالمّية

 
هيئة الّتحرير:

د/ يوسف بن عايض العتيبّي – وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية           
د/ عبد الّرحمن بن عبد العزيز مجرشي – وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية للّتطوير وتنفيذ األعمال

د/ عماد بن علي الجحدلّي – مدير مركز الّسالمة وإدارة المخاطر واألزمات - سيف
أ.د/ حميد بن عبد الجّبار العلوانّي – مستشار معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

د/ سمّية بنت عزت شرف – مستشارة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

المراسالت:
باسم رئيس الّتحرير

icrs_joconsultant@uqu.edu.sa

د / نورة بنت صالح فاروقّي    
وكيلة معهد البحوث 
والّدراسات االستشارّية

د/ علي محمد الّشاعري
عميد معهد البحوث 
الّدراسات االستشارّية

د / هاني عثمان غازي 
وكيل جامعة أّم القرى 
للّتطوير وريادة األعمال

المشرف العاّم

نائب رئيس الّتحريررئيس الّتحرير

نائب المشرف العاّم رئيس الهيئة االستشاريّة

mailto:icrs_joconsultant%40uqu.edu.sa%20?subject=
mailto:icrs_joconsultant%40uqu.edu.sa%20?subject=
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الحمد هلل وحده ، والّصالة والّسالم على من ال نبي بعده، أّما بعد :
فقــد صــدر العــدد األّول مــن نشــرة االستشــارّي منــذ عــّدة أشــهر بدعــم مــن 
ــة  ــل الجامع ــل ، ووكي ــر بافي ــن عم ــد اهلل ب ــة أ.د / عب ــس الجامع ــي رئي معال
للّتطويــر وريــادة األعمــال ســعادة الّدكتــور / هانــي بــن عثمــان غــازي ، وعميــد 
ــد  ــن محّم ــي ب ــور / عل ــارّية ســعادة الّدكت ــد البحــوث والّدراســات االستش معه
ــور  ــى ظه ــم إل ــذا الّدع ــد أّدى ه ــر ؛ فق ــكر والّتقدي ــم كّل الّش ــاعرّي ، فله الّش

ــة. ــق بواحــة أّم القــرى لالستشــارات وبالجامع ــكل الالئ ــدد األّول بالّش الع

وقــد القــى العــدد األّول مــا القــى مــن استحســان ونقــد ؛ فنشــكر المــادح حيــث 
ــه يعطــي الّثقــة والّتشــجيع الســتمرار طاقــم العمــل فــي العطــاء ،  ونشــكر  إّن

الّناقــد ألّن الّنقــد البّنــاء مــن أساســّيات وأدوات الّتطــّور.

ــرى  ــة أّم الق ــازات واح ــة إنج ــي لمتابع ــدد الّثان ــم الع ــّدم لك ــّرنا أن نق ويس
ــل  ــكاس ردود فع ــة وانع ــة إعالمّي ــن زاوي ــاز م ــتعراضها بإيج ــارات واس لالستش
ــّراء  ــينات اســتجابة لمقترحــات الق ــض الّتحس ــاة إدخــال بع ــع مراع ــالء، م العم
األعــّزاء . كمــا يتمّيــز هــذا العــدد باســتحداث قســم خــاّص تحــت عنــوان : نافذة 
ــارات  ــى شــركات االستش ــوء عل ــذي يســّلط الّض ــة ال ــارات العالمّي ــى االستش عل
العالمّيــة .وتــّم  الّتخصيــص فــى هــذا العــدد لشــركة ماكينــزي لالستشــارات. 
كمــا يشــتمل العــدد علــى باقــة مــن اإلضــاءات االستشــارّية والمقــاالت المتنّوعــة 
لتوســيع األفــق بقلــم نخبــة مــن المستشــارين والمستشــارات فلهــم وافــر الّشــكر 

واالمتنــان.
كلنــا أمــل أن يســهم هــذا العــدد واإلعــداد القادمة_كذلــك _ فــي نشــر ثقافــة 
االستشــارات ، وتطويــر خدماتهــا ،  ونرحــب بــاآلراء التــي تدفعنــا إلــى األمــام .

أ.د/ محّمد أسامة خزيم
مستشار معهد البحوث 

والّدراسات االستشارّية رئيس الّتحرير
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موجز أخبار 
الواحة

24

نشاط الواحة

26

إضاءات 
استشارّية

22

نافذة على سوق 
االستشارات العالمّية

36

اإلعالنات

32

الواحة في عين 
اإلعالم

34

رّد فعل 
العمالء

في هذا العدد 
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المقاالت

اإلعالنات

42

كيف نبني 
جيًلا صناعّيً

38

ممكنات االستثمار 
في نظام الجامعات 

السعودية الجديد

في هذا العدد 

48

جامعة أّم القرى 
وقيادة الّتغيير

51

الّتدريب تلك الفراشة التي 
ُتحدث الّتغيير

58

االستثمار في مشاريع 
الّطاقة المتجّددة 

بالّسعودّية

54

أنماط واستراتيجّيات 
الّتعّلم
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تماشًيا مع رؤية اململكة 2030 واصل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية تقديم برنامج املستشار 
املحترف لتأهيل ١00 مستشار .

ة 
ّ
مركز سيف للّسالمة وإدارة املخاطر واألزمات يطلق ورشة سيف إلدارة مخاطر الّسيول بمنطقة مك

املكّرمة.

قّدم مركز الّسالمة وإدارة املخاطر واألزمات ) سيف ( برنامج مركز سيف االستشارّي األّول .

بتاريخ 1440/7/25هـ الموافق 2019/4/1م

بتاريخ 28 / 7 / 1440هـ الموافق 4 / 4 / 2019م.

بتاريخ 1440/8/1هـ الموافق 2019/4/6م
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طوير املنهّي قّدم معهد البحوث والّدراسات االستشارّية برنامج تدريب املدّربين 
ّ
ضمن مبادرات وكالة الت

ا . ا ومهاريًّ لتأهيل و إعداد املدّربين املحترفين معرفيًّ

امن ضمن جناح جامعة أّم 
ّ
عليم العالي الث

ّ
شارك معهد البحوث والّدراسات االستشارّية في معرض الت

طويرّية واملهنّية املعتمدة التي تواكب رؤية اململكة 2030.
ّ
القرى،مستعرًضا خدماته االستشارّية والت

بتاريخ 1440/8/3هـ   الموافق 2019/4/8م

ابتداء من 5 /1440/8هـ وحّتى 1440/8/8هـ الموافق 2019/4/10م وحّتى 2019/4/13م
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زامن . 
ّ
تدشين برنامج الّدبلوم املنهّي إلدارة املطاعم و الّضيافة في مدينتي الّرياض و الّدمام بالت

شارك معهد البحوث والّدراسات االستشارّية في ملتقى جامعتي خطوات واثقة نحو الّرؤية في جامعة 
ّبّي 

ّ
عليم الط

ّ
دريب والت

ّ
أّم القرى بمبادرتي مركز الّسالمة و إدارة املخاطر و األزمات »سيف« و وحدة الت

املستمّر .

بتاريخ 1440/8/15هـ الموافق 2019/4/20م

بتاريخ 1440/8/9هـ الموافق 2019/4/14م
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شارك مستشارو مركز الّسالمة وإدارة املخاطر واألزمات )سيف( في ورشة عمل بعنوان : »الّسالمة 
والّصّحة املهنّية في قلب مستقبل العمل« بمناسبة اليوم العاملّي للّسالمة 20١٩ ، بتنظيم ورعاية 

شركة املياه الوطنّية

بتاريخ 1440/8/23هـ الموافق 2019/4/28م

إصدارات معهد البحوث والّدراسات االستشارّية حاضرة في معرض أبوظبي الّدولّي للكتاب ضمن 
جناح اململكة العربّية الّسعودية .

بتاريخ 1440/8/19هـ إلى 1440/8/25هـ الموافق 2019/4/24م إلى 2019/4/30م
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نمية 
ّ
عميد معهد البحوث والّدراسات االستشارّية يقّدم نبذة عن مركز سيف ملعالي وزير العمل والت

االجتماعّية م/ أحمد الراجحّي وسعادة مدير عام الّدفاع املدنّي الفريق/ سليمان العمرو في مؤتمر 
ا مع يوم الّسالمة العاملّي 20١٩.

ً
الّسالمة والّصّحة املهنّية بالّرياض تزامن

عاون مع معهد البحوث والّدراسات االستشارّية.
ّ
جمعّية أّم القرى تطلق مخّيم الّرواد املنهّي بالت

بتاريخ 1440/8/23هـ الموافق 2019/4/28م

ابتداًء من 1440/11/4هـ الموافق 2019/7/7م إلى1440/11/12هـ. الموافق 7/15 /2019م
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مها معهد البحوث والّدراسات االستشارّية.
ّ
انطالق دورة رخصة القيادة اإلدارّية التي ينظ

راكة بين عمادة الّدراسات العليا و معهد البحوث 
ّ

إطالق وحدة أعمال الّدراسات العليا ) عالي (بالش
ّيات املقّدمة للبرامج.

ّ
و الّدراسات االستشارّية و بين الكل

1440/11/18هـ الموافق 2019/7/21م على مدار خمسة أيّام.

بتاريخ 1440/11/24هـ الموافق 2019/7/27م



15

شارك معهد البحوث والّدراسات االستشارّية ضمن جناح جامعة أّم القرى بمعرض ملتقى الحّج 
والعمرة في موسم حّج ١440ه لخدمة ضيوف الّرحمن .

ركة الوطنّية لخدمات املعتمرين 
ّ

ع معهد البحوث والّدراسات االستشارّية اتفاقيتي تعاون مع الش
ّ
وق

اح بن 
ّ
نمكو و شركة طيران ناس بحضور معالي نائب وزير الحّج والعمرة سعادة الّدكتور / عبد الفت

اط في ملتقى الحّج والعمرة.
ّ

سليمان مش

بتاريخ 25-1440/12/27هـ الموافق 26-2019/8/28م

بتاريخ 1440/12/27هـ الموافق 2019/8/28م
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دريبّي للفصل الّدرا�سّي 
ّ
البات ، الجدول الت

ّ
أطلق معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بشطر الط

األّول لعام ١44١هـ

خاذ القرارات املقّدمة 
ّ
انطلق معهد البحوث والّدراسات االستشارّية بدورة : »حّل املشكالت وات

ملنسوبي مستشفى قوى األمن« بالّدمام.

بتاريخ 1441/1/12هـ الموافق 2019/9/11م

بتاريخ 1441/1/3هـ الموافق 2019/9/2م
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اجتمع عميد معهد البحوث والّدراسات االستشارّية ووكالؤه بوكيل الّرئيس العاّم لشؤون املسجد 
دريب.

ّ
عاون بين الجهتين في مجاالت االستشارات والت

ّ
بوّي ، وتباحثوا أوجه الت

ّ
الحرام واملسجد الن

عمل  ورشة  العليا  الّدراسات  عمادة  مع  راكة 
ّ

بالش االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد  م 
ّ
نظ

عات«.
ّ
طل

ّ
بعنوان:« برامج الّدراسات العليا املدفوعة بجامعة أّم القرى بين اإلجراءات والت

بتاريخ 1441/1/16هـ الموافق 2019/9/15م

بتاريخ 1441/1/18هـ الموافق 2019/9/17م
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انطالق ورشة عمل : )مستقبل االستشارات في ضوء الّرؤية الوطنّية 2030(.

م معهد البحوث والّدراسات االستشارّية ورشة عمل بعنوان : »إنشاء كيان لالبتكار االجتماعّي 
ّ
نظ

 بمكتب منافع لالستشارات برعاية مؤّسسة سليمان بن  عبد العزيز 
ً

ال
ّ
ملنافع ضيوف الّرحمن« ممث

صّورات االستراتيجّية لالبتكار االجتماعّي لتحسين تجربة ضيوف 
ّ
الّراجحّي الخيرّية ؛ بهدف وضع الت

الّرحمن .

بتاريخ 1441/1/26هـ الموافق 2019/9/25م

بتاريخ 1441/1/27هـ الموافق 2019/9/26م
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م معهد البحوث 
ّ
برعاية كريمة من معالي مدير جامعة أّم القرى أ.د / عبدهللا بن عمر بافيل، نظ

والّدراسات االستشارّية ورشةعمل بعنوان :« الخطط املستقبلّية لـ واحة أّم القرى لالستشارات« 
ّيات وعدد من املستشارين .

ّ
بحضور وكالء الجامعة وعمداء الكل

واألزمات  املخاطر  وإدارة  الّسالمة  مركز  في   
ً

ال
ّ
ممث االستشارّية  والّدراسات  البحوث  معهد  شارك 

عاون مع 
ّ
ّبّي املستمّر في :«املؤتمر العاملّي لطّب الكوارث« بالت

ّ
عليم الط

ّ
دريب والت

ّ
)سيف(، ووحدة الت

ّية العلوم الّصّحّية بالقنفذة .
ّ
طبيقّية و كل

ّ
ّبّية الت

ّ
ّية العلوم الط

ّ
كل

بتاريخ 1441/2/9هـ الموافق 2019/10/8م

بتاريخ 14-1441/2/15هـ الموافق 13-2019/10/14م
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البات 
ّ
ن معالي مدير جامعة أّم القرى أ.د / عبدهللا بن عمر بافيل استراحة االنتظار ألولياء أمور الط

ّّ
دش

بمقّر الجامعة بالّزاهر.

بتاريخ 1441/2/15هـ الموافق2019/10/14م
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22

22

شــرة فــي عــرض 
ّ
يتخّصــص هــذا الجــزء مــن الن

معلومــات عاّمــة عــن أهــّم شــركات االستشــارات 

كّل  فــي  شــركة  بعــرض  وســنقوم   ، العالــم  فــي 

ــا بأخبــار شــركات  عــدٍد ؛ حّتــى يكــون القــارئ ملمًّ

أكسنتشــر  مثــل  ؛  العاملّيــة  االستشــارات 

 Bain &( وشــركاه  وبايــن   ،)Accenture(

Company( ، ومجموعــة بوســطن االستشــارية 

)Boston Consulting Group: BCG( ، وبــوز 

 ،  )Booz Allen Hamilton( هاملتــون  ألــن 

وماكينــزي   ،   KPMG )Deloitte(و  وديلويــت 

 ،)McKinsey & Company( وشــركاه 

وميرســر )Mercer(،وبرايــس ووترهــاوس كوبــرز 

)PricewaterhouseCoopers(.. و فــي هــذا 

العــدد ســيتّم عــرض معلومــات عاّمــة عــن 

ماكينــزي. شــركة 

 McKinsey &( وشــركائه  ماكينــزي  شــركة 

شــركة  هــي  وشــركائه  ماكينــزي   )Company

فــي جميــع  منتشــرة  عاملّيــة  إدارّيــة  استشــارات 

أنحــاء العالــم . وهــي تقــوم بإجــراء تحليــل نوعــّي 

وكمــّي؛ لتقييــم قــرارات اإلدارة عبــر القطاعيــن 

ــة ماكينــزي 
ّ
العــاّم والخــاّص. تنشــر ماكينــزي مجل

الفصلّيــة منــذ عــام 1964م ، وتمــّول مؤّسســة 

أبحــاث معهــد ماكينــزي العاملّيــة ، وتنشــر تقاريــر 

فــت العديــد 
ّ
حــول موضوعــات اإلدارة ، وقــد أل

وشــهدت  اإلدارة.  حــول  ــرة 
ّ
املؤث الكتــب  مــن 

ممارســاتها فــي الّســّرّية والّتأثيــر علــى املمارســات 

 مستقطًبا.
ً

ركات استقباال
ّ

الّتجارّية وثقافة الش

تأّسست ماكينزي عام 1926 م من قبل جيمس 

أ. ماكينــزي ؛ مــن أجــل تطبيــق مبــادئ املحاســبة 

ــي ماكينــزي عــام 1937 م ، وتّمــت 
ّ
علــى اإلدارة. توف

ظهــور  مــع  مــّرات  عــّدة  ــركة 
ّ

الش هيكلــة  إعــادة 

فــي العصــر الحديــث  شــركة ماكينــزي وشــركائه 

عــام 1939م. يرجــع الفضــل إلــى مارفــن بــاور فــي 

تأسيس ثقافة وممارسات ماكينزي في ثالثينّيات 

القــرن العشــرين اســتناًدا إلــى املبــادئ التــي عاشــها 

ــركة سياســة »أعلى 
ّ

ا . طّورت الش بوصفه محاميًّ

أو خــارج« ؛ حيــث ُيطلــب مــن االستشــاريين الذيــن 

أّول  ماكينــزي  كانــت  املغــادرة.  ترقيتهــم  تتــّم  ال 

خّريجــي  لتوظيــف  ؛  إدارّيــة  استشــارات  شــركة 

 مــن املديريــن ذوي الخبــرة.
ً
ــا بــدال

ً
الجامعــات حديث

ــركة 
ّ

الش توّســعت  فــي عقــدي 1980 و1990م 

ا ، وأقامت مجاالت املمارســة الجديدة. كان  دوليًّ

ًفــا عــام 1951م ووصــل إلــى 7700 
ّ
لديهــا 88 موظ

موظًفــا  أوائــل عــام 2000م.ســاعدت استشــارات 

ماكينزي في تأســيس العديد من املعايير في مجال 

األعمــال الّتجارّيــة ، وســاهمت فــي العديــد مــن 

الّنجاحــات واإلخفاقــات الكبــرى فــي األعمــال فــي 

العصــر الحديــث.

الخدمات االستشارية:
خدمــات  وشــركائه  ماكينــزي  شــركة  تقــّدم 

املشــورة  تقديــم  مثــل  ؛  اإلدارّيــة  االستشــارات 

ــة إلعــادة هيكلــة 
ّ
بشــأن االســتحواذ ، ووضــع خط

أعمــال  اســتراتيجّية  وخلــق   ، املبيعــات  قــّوة 

نافذة على سوق         
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االستشارات العالمّية

1926 تاريخ الّتأسيس

الّدولة الواليات المتحدة 

المؤسس مارفن باور

المقر الّرئيسّي نيويورك

)2012( 17000 عدد الموظفين

المنتجات االستشارات اإلدارّية

https://www.mckinsey.com/ موقع ويب

تقليــص  بشــأن  املشــورة  تقديــم  أو  جديــدة 

الحجــم. يقــوم مستشــاروها بتصميــم وتنفيــذ 

دراســات لتقييــم قــرارات اإلدارة باســتخدام 

البيانــات واملقابــالت الختبــار الفرضّيــات. يتــّم 

تقديم اســتنتاجات الّدراســة إلى اإلدارة العليا 

عــادة فــي عــرض تقديمــّي مــن مايكروســوفت 

وكتيــب. باوربوينــت 

فــي  الّنموذجّيــة  املشــاركة  تســتمّر  أن  يمكــن 

ماكينــزي مــا بيــن شــهرين واثنــي عشــر شــهًرا، 

مستشــاري  مــن  ســتة  إلــى  ثالثــة  وتشــمل 

ماكينــزي. وعــادة مــا يتــّم إدارة املشــاركة مــن 

ي املنطقة التي يقع مقّر 
ّ
قبل اختصا�صي يغط

العميــل فيهــا واملتخّصصيــن الذيــن لديهــم إّمــا 

خبــرة فــي املجــال أو خبــرة وظيفّيــة. علــى خــالف 

ال  املتنافســة  االستشــارّية  ــركات 
ّ

الش بعــض 

تقــوم ماكينــزي بوضــع سياســة ضــّد العمــل مــع 

ــركات املنافســة )علــى الرغــم 
ّ

العديــد مــن الش

القيــام  مــن  األفــراد  االستشــاريين  منــع  مــن 

بذلك(_فقــد أّدى هــذا فــي بعــض األحيــان إلــى 

اّتهامات بمشــاركة املعلومات الّســّرّية أو إعادة 

املمارســات. كأفضــل  املنافســين  تكتيــكات 

رق األوسط
ّ

ركة في الش
ّ

نشاط الش

ــركة فــروع فــي 5 دول عربيــة هــي: مصــر-
ّ

للش

الًسعودية - اإلمارات العربّية - قطر -البحرين.

https://ar.wikipedia.org/wiki/ماكنزي#الخدمات_االستشارية

www.mckinsey.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/ماكنزي#الخدمات_الاستشارية
http://www.mckinsey.com
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مشاركة مركز سيف في معرض إنترسك 
الّسعودّية 2019م

شــارك مركــز الّســالمة وإدارة املخاطــر واألزمــات 

)ســيف(، فــي أكبــر وأبــرز فعالّيــات مجــال األمــن 

والّســالمة فــي الشــرق األوســط )معــرض إنترســك 

معهــد  عميــد  وشــارك  2019م(،  الّســعودّية 

بــن  علــي  د.  االستشــارّية  والّدراســات  البحــوث 

ــاعرّي فــي مؤتمــر إنترســك الّســعودّية؛ 
ّ

محّمــد الش

للمنتديــات  جــّدة  بمركــز  الحرائــق  مــن  للوقايــة 

والفعالّيــات.

1440/8/9هـ الموافق 2019/4/14م إلى 1440/8/11هـ الموافق 2019/4/16م

نـشـــاط الـــــواحـــــة
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شــارك معهــد البحــوث والّدراســات االستشــارّية 

ضمــن جنــاح جامعــة أّم القــرى بمعــرض ملتقــى 

الحــّج والعمــرة ، وتــّم توقيــع اتفاقيتــي تعــاون مــع 

 ، نمكــو  املعتمريــن  لخدمــات  الوطنّيــة  ــركة 
ّ

الش

وكذلــك مــع شــركة طيــران نــاس بحضــور معالــي 

 / الّدكتــور  ســعادة  والعمــرة  الحــّج  وزيــر  نائــب 

ــاط فــي ملتقــى الحــّج 
ّ

عبــد الفتــاح بــن ســليمان مش

البحــوث  معهــد  عميــد  شــارك  كمــا  والعمــرة، 

محّمــد  بــن  علــي  د.  االستشــارّية  والّدراســات 

تأهيــل  جلســة  فــي  ــا 
ً
متحّدث بوصفــه  ــاعرّي 

ّ
الش

 : والعمــرة  الحــّج  خدمــات  مجــال  فــي  العامليــن 

)مــوارد بشــرّية ماهــرة فــي خدمــة ضيــوف الّرحمــن( 

مشاركة معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 
في معرض ملتقى الحّج والعمرة

بتاريخ 1440/12/27هـ الموافق 2019/8/28م

نـشـــاط الـــــواحـــــة
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إضاءات 
استشارّية
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1. بناء بطاقات األداء املتوازن.
د من أّن جميع الوحدات اإلدارّية تقوم 

ّ
2.  الّتأك

بمعرفة وتنفيذ االستراتيجّية.
3. مراجعة وتقييم االستراتيجّية.

4. تطوير االستراتيجّية.
5. توصيل االستراتيجّية.

6. إدارة املبادرات الّتنفيذّية.

مكتب إدارة االستراتيجّية Office of Strategic Management  هو أحد 
مة تعمل بشكل مؤّس�سّي . ويقوم هذا املكتب 

ّ
املكاتب املهّمة في أي منظ

الية:
ّ
باألدوار الّرئيسة الت

راكمّية املتنّوعة التي تتاح لخبراء ومستشاري جامعة أّم القرى 
ّ
الخبرات الت

ة املكّرمة تعّد الّركيزة األساسّية التي 
ّ
في منبع الّرسالة وقبلة املسلمين مك

طويرّية املختلفة وفي 
ّ
طبيقّية والت

ّ
ر العديد من الفرص العلمّية والت

ّ
توف

ى املجاالت، التي تصقل مهارات وامكانّيات خبراء ومستشاري الجامعة؛ 
ّ
شت

خّصصات والخدمات االستشارّية 
ّ
لتسهم وبشكل فاعل في العديد من الت

الحّج والعمرة  اململكة وفي مقّدمتها كّل ما يخّص شؤون  على مستوى 
والّزيارة وخدمة ضيوف الّرحمن .

لقد حصر القرآن الكريم أهّم الّصفات في عملّية االستئجار ؛ حيث قال 
 خير من استأجرت القوّي األمين (( ، وذكر في سورة نبي هللا _

ّ
تعالى :)) إن

رها في املستشار والوزير 
ّ
يوسف عليه الّسالم _ أهّم الًصفات التي يجب توف

رها صاحب الّصالحّية وهو امللك، 
ّ
 القّوة يوف

ّ
وهي : )) حفيظ عليم(( ؛ ألن

عيين و هو 
ّ
قة وذلك بعد صدور قرار الت

ّ
مكين والث

ّ
وباملقابل يحتاج إلى الت

ك اليوم لدينا مكين أمين (( .
ّ
ما أعطاه امللك من صالحّيات في قوله :)) إن

د. أيمن بن خالد جوهرجّي
المشرف على خّطة الجامعة االستراتيجّية 

)تمكين(

د. مازن بن ابراهيم الّشمرانّي
وكيل المشاريع بمعهد خادم الحرمين الّشريفين 

ألبحاث الحّج والعمرة

د. أنس بن سراج دبلول المدينّي
وكيل كّلّية العلوم الّصّحّية بالليث

إضاءات   استشارّية
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د عليها ويدعو لها 
ّ
تعّد مهنة االستشارّي من أهّم وأنبل املهن التي يؤك

املشورة  إعطاء  بمسؤولّية  املستشار  يضطلع  حيث  ؛  الحنيف  ديننا 
ألصحاب القرار ، ويسهم من خالل ذلك في صناعة حلول إبداعّية بعد 
فهم وتحليل عميق للوضع الّراهن ، وتحديد وصياغة واضحة لألهداف 
والغايات ، متبوعة برسم خارطات طريق . ويأتي القرار الّسامي الذي صدر 
ًزا لرفع مستوى 

ّ
 بشأن توطين صناعة االستشارات في اململكة محف

ً
ًرا

ّ
مؤخ

الخدمات االستشارّية املقّدمة من قبل املكاتب االستشارّية واملستشارين 
على مستوى القطاع العاّم والخاّص .

؛ حيث  راجم نهضة واسعة 
ّ
والت غات 

ّ
الل في مجاالت  تشهد االستشارات 

تعيش اململكة العربّية الّسعودّية فترة حيوّية تسعى فيها جميع القطاعات 
مّو االقتصادّي ، وهناك عالقة بين 

ّ
ز على الن

ّ
لتحقيق رؤية 2030 التي ترك

ق 
ّ
تتحق ال  التي  العاملّية  االستراتيجّية  ومكانتها  االقتصادّية  الّدولة  قّوة 

فاعل مع الحضارات 
ّ
رجمة ؛ سبيلنا لفهم اآلخر والت

ّ
غة والت

ّ
 بأدوات الل

ّ
إال

واصل اإلنسانّي واملعرفّي .
ّ
العاملّية والت

تحسين جودة الخدمات الّصّحّية ، وتعزيز الوقاية ضّد املخاطر الّصّحّية 
تها وزارة الّصّحة ضمن رؤية 

ّ
ل أحد أهم الّركائز االستراتيجّية التي تبن

ّ
تشك

الّسعودّية 2030. وبدورنا بوصفنا مقّدمين للخدمات  العربّية  اململكة 
العلمّية  الكوادر  خالل  من  الّصّحّي  ثقيف 

ّ
الت مجاالت  في  اإلستشارّية 

عاتقنا  على  وضعنا   _ القرى  بأّم  اإلستشارات  واحة  في  ا  علميًّ املؤّهلة 
واجب املبادرة واملساهمة في الحفاظ على صّحة اإلنسان، ونسعى _بإذن 
 في بناء مجتمع 

ً
هللا_للوصول لبيئة خالية من املخاطر الّصّحّية ؛ مساهمة

صّحّي واٍع  بإستخدام أمثل وأفضل األساليب العلمّية الحديثة ؛ لوضع 
خارطة طريق نحو بيئة صّحّية نظيفة.

د. تهاني بنت محّمد سبيت الّسبيت
نائبة المشرف العاّم على مكتب إدارة المبادرات 

وتحقيق الّرؤية
مكتب رقيم لالستشارات الّتقنّية

د. سوزان بنت عبدالقادر وزان
رئيسة بيت الخبرة للّترجمة المعتمدة

د. أفنان بنت عبداللطيف البخارّي
األستاذ المساعد بكّلّية الّتمريض

إضاءات   استشارّية
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كاملّي فيما 
ّ
ربوّية ، املنهج الت

ّ
طويرّية للمؤّسسات الت

ّ
من أبدع املناهج الت

خّصصات املختلفة في ضوء الخطة االستراتيجّية للمؤّسسة ؛ مّما 
ّ
بين الت

طوير في جميع الجوانب األساسّية.
ّ
يضمن الت

لنخطط ملستقبل مشرق في بيئة نظيفة،  ومن حّق كّل إنسان أن يعيش في 
بيئة مكتملة نظيفة.

أ. علياء بنت عمر المروعّي
المحاضر في المناهج وطرق تدريس الّلغة 

اإلنجليزّية

د. فيصل بن عبدالّرحمن أسره
رئيس مكتب البيئة المتكاملة ، مستشار مركز سيف
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الواحة في 
عين اإلعالم
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 أوراق علمّية إلدارة مخاطر الّسيول في مكة 

جامعة أّم القرى تفتتح ورشة :
ة املكّرمة «

ّ
» إدارة مخاطر الّسيول في منطقة مك

معهد البحوث والّدراسات االستشارّية يستعرض بمعرض 
دريب و االستشارات ملواكبة 

ّ
عليم العالي8 خبراته في الت

ّ
الت

رؤية اململكة 2030

الواحة في    عين اإلعالم 
 »أّم القرى«: ورشة لبحث »مخاطر الّسيول« 

https://makkahnewspaper.com/article/1100356/البلد/أوراق-علمية-لإدارة-مخاطر-السيول-في-مكة
https://www.spa.gov.sa/1908049
https://twitter.com/mediacenteruqu/status/1116643517508587520?s=21
https://www.okaz.com.sa/article/1717073
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انعقاد ورشة عمل : »الّسالمة والّصّحة املهنّية في قلب مستقبل 
متها إدارة الّسالمة 

ّ
العمل« ، بحضور رئيس القطاع الغربّي ، التي نظ

واألمن الّصناعّي بالقطاع بمناسبة اليوم العاملي للسالمة

الهيئة امللكّية بالجبيل - وفد من مركز الّسالمة وإدارة املخاطر واألزمات 
لع على قّصة إنشائها  

ّ
بجامعة أّم القرى يزور الهيئة امللكّية بالجبيل ، ويط

دريب.
ّ
عاون املشتركة في مجال الت

ّ
وعوامل نجاح نهضتها ، ويبحث سبل الت

فاقيتين في الجوانب االستشارّية 
ّ
ع ات

ّ
جامعة أّم القرى توق

طوير املنهّي بملتقى الحّج و العمرة.
ّ
والت

فاقيتين في الجوانب االستشارّية 
ّ
ع ات

ّ
جامعة أّم القرى توق

طوير املنهّي بملتقى العمرة .
ّ
والت

الواحة في    عين اإلعالم 

https://twitter.com/nwc_media/status/1122577468576161792?s=21
https://twitter.com/pr_rc_jubail/status/1122802234906034176?s=21
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1962937
https://www.al-madina.com/article/647386
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رّد فعل 
العمالء

ردود الفعل في برنامج المستشار المحترف
جانب من آراء المشاركين في برنامج المستشار المحترف

 المقّدم من معهد البحوث والّدراسات االستشارّية 

مــن  المحتــرف  االستشــارّي  »برنامــج 
ــل  ــى تأصي ــل عل ــزة تعم ــج المتمّي البرام
مفهــوم االستشــارة بــأدوات علمّيــة ومهنّيــة 
تســاعد فــي تأهيــل عضــو هيئــة الّتدريــس 
فــي توظيــف خبراتــه األكاديمّيــة والعلمّيــة 
فــي ممارســات استشــارّية تســاعد فــي 
ــة  ــي المملك ــارات ف ــاع االستش ــر قط تطوي
العربّيــة الّســعودّية، نتطلــع قريًبــا أن نــرى 
كفــاءات ســعودّية تصبــح رمــوز استشــارّية 

ــة« عالمّي

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1112027840336277505

د. عّمار عّطار 
 مستشار واحة أّم القرى لالستشارات

للكــوادر  األساســّية  المشــكلة  كانــت 
الّســعودّية المدّربــة التــي عملــت فــي كثير 
ــويق،  ــي الّتس ــة ه ــاريع الخارجّي ــن المش م
وتركيــز األكاديمييــن مّمــن يملكــون 
ــم  ــد ؛ فل ــدون عائ ــى العمــل ب ــرات عل الخب
يكــن ضمــن عمــل مؤّسســاتّي فالفكــرة 
ــرات لدعــم  تكمــن فــي توظيــف هــذه الخب
االقتصــاد المعرفــّي تماشــًيا مــع رؤيــة 

»2030

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1112295264507887616

د. رانيا زيني 
 مستشار واحة أّم القرى لالستشارات

https://twitter.com/ICRSUQU/status/1112027840336277505
https://twitter.com/ICRSUQU/status/1112295264507887616
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» برنامــج االستشــارّي األّول لمركز ســيف 
نهــدف مــن خاللــه إلــى تأهيــل مستشــاري 
ســيف ليصبحــوا علــى األقــل كعضــو تقنــّي 

» iosh فــي

ردود الفعل في برنامج مركز سيف 
االستشارّي األّول

ردود فعل أولياء أمور طالبات جامعة أّم 
القرى بالّزاهر على هدّية الجامعة لهم 

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1115691062494990336

د. يوسف العتيبّي 
وكيل معهد البحوث والّدراسات االستشارّية

» المبنــى جديــد ونظيــف ،  تشــكرون علــى 
حســن الّترتيــب واالســتقبال ،  والّشــكر 
لمعالــي  مديــر الجامعــة علــى هــذا العمــل 

ــل « الّنبي

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1184070162279845889

 انطباع ولي أمر 

مضمونهــا  ؛  ســيف  مستشــاري  دورة   «
ــي  ــر وأشــمل مــن مجــّرد تخّصــص ف أكب

الّطــّب الوقائــّي «

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1115875840854757376

د. نهالء بنت هاشم حريري 
مستشارة مركز سيف إلدارة المخاطر 

واألزمات

» المــكان مرّتــب ومريــح ... شــكًرا جزيــاًل 
ــه  ــى توجيهات ــرى عل ــة أّم الق ــر جامع لمدي
وعلــى الجهــود المبذولــة فــي تجديــد 

ــور « ــاء األم ــار ألولي ــتراحة االنتظ اس

https://twitter.com/ICRSUQU/
status/1184063870526095360

انطباع ولي أمر 

https://twitter.com/ICRSUQU/status/1115691062494990336
https://twitter.com/ICRSUQU/status/1115691062494990336
https://twitter.com/ICRSUQU/status/1184070162279845889
https://twitter.com/ICRSUQU/status/1115875840854757376
https://twitter.com/ICRSUQU/status/1184063870526095360
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اإلعالنات
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المقاالت
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ممّكنات 
االستثمار في 

نظام الجامعات 
الّسعودّية الجديد

38



39

د. علي بن محمد الشاعري
معهد البحوث والدراسات االستشارية  

جامعة ام القرى

نات االستثمار في نظام 
ّ
ممك

الجامعات الّسعودّية الجديد

 
مجملــه  فــي  الجديــد  الجامعــات  نظــام  يأتــي 

رؤيــة  ملضاميــن  ــا  حقيقيًّ انعكاًســا  بوصفــه 

اململكــة 2030 فــي الّتنظيــم اإلدارّي للجامعــات، 

بمــا فــي ذلــك الهيــاكل الّتنظيمّيــة والّصالحّيــات 

الّتعليمّيــة  املجــاالت  فــي  األداء  ــرات 
ّ

ومؤش

فــي  الّرؤيــة  ؛ فقــد حــّددت 
ّ
والبحثّيــة واإلداريــة

أن  أهدافهــا  لتحقيــق  االلتزامــات  مــن  واحــدة 

تصبــح خمــس جامعــات ســعودّية علــى األقــل 

مــن أفضــل )200( جامعــة دولّيــة بحلــول عــام 

فــي  الّرؤيــة  ألزمــت  1452 ه - 2030 م. كمــا 

وثيقتهــا الجامعــات للّســعي إلــى ســّد الفجــوة بيــن 

ســوق  بــات 
ّ
ومتطل العالــي  الّتعليــم  مخرجــات 

ب 
ّ

ال
ّ
العمل، وتطوير الّتعليم العاّم، وتوجيه الط

نحــو الخيــارات الوظيفّيــة واملهنّيــة املناســبة ، 

وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم ، واملرونــة فــي 

الّتعليمّيــة. املســارات  مختلــف  بيــن  الّتنّقــل 

فــي  للجامعــات  الجديــد  الّنظــام  أعطــى  لقــد 

مفرداتــه جانًبــا كبيــًرا ملســاهمة الجامعــات فــي 

تطوير سوق العمل الّسعودّي ، وبناء األنموذج 

الّرؤيــة  حــّددت  الــذي  الّســعودّي  الّتنمــوّي 

محــاوره األساســّية ؛ و مــن هــذه املفــردات:

تمكيــن الجامعــات مــن إقــرار تخّصصاتهــا 	 

الّتنموّيــة  االحتياجــات  وفــق  وبرامجهــا 

وفــرص العمــل فــي املنطقــة التــي تخدمهــا.

شغيلّية 	 
ّ
املساهمة في تخفيض الكلفة الت

للجامعــات ، ودفعهــا إلــى إيجــاد مصــادر 

تمويــل جديــدة، وتقليــل اعتمادهــا علــى 

الّدولــة. ميزانّيــة 

خــالل 	  مــن  جامعــة  كّل  ميزانّيــة  إقــرار 

نظــام تمويــل مبتكــر يعــرض علــى مجلــس 

الوزراء؛ تسهم الّدولة بجزء منه ، وتعمل 

الجامعــة علــى توفيــر فــرص تمويل إضافّية 

املالّيــة. احتياجاتهــا  لتغطيــة 

فــي  فــي تطبيــق مبــادئ الخصخصــة  املســاهمة 

إدارة وتشغيل الجامعات، وتحقيق االستخدام 

األمثــل للمــوارد البشــرّية واألكاديمّيــة واإلدارّيــة 

فــي مؤّسســات الّتعليــم الجامعــّي .

لقــد أعطــى نظــام الجامعــات الجديــد مســاحة 

واسعة لها  في إدارة وتنويع مواردها مع منظومة 

وتصريــف  وإدارة  حوكمــة  ــى 
ّ
تتول متكاملــة 

شــؤون الجامعــة ؛ لضمــان تحقيــق خصائــص 

ــكل والجــودة 
ّ

ومكتســبات الّنظــام الجديــد بالش

املطلوبــة. وتتــوّزع الّصالحّيــات واالختصاصــات 

؛  ــالث 
ّ
الث املجالــس  بيــن  املنظومــة  إدارة  فــي 

الجامعــات،  شــؤون  مجلــس  اختصاصــات 

اختصاصــات  األمنــاء،  مجلــس  اختصاصــات 

الجامعــة. مجلــس 

اإليــرادات  مصــادر  فــي  الّتنــّوع  يخــّص  وفيمــا 

الجديــد  الّنظــام  خصائــص  فــي  واالســتثمار 

االقتصادّيــة،  الكفــاءة  تحقيــق  فالهــدف 

اتّيــة للجامعــات . ولعــّل 
ّ
وتنميــة اإليــرادات الذ

املصــادر: هــذه  أهــّم 

الّدولــة . 1 تخّصصهــا  التــي  امليزانّيــة 

للجامعــات: مــا يخّصــص للجامعــات مــن 

مــة مليزانّيــات 
ّ
الّدولــة وفــق القواعــد املنظ

الجامعــات.

للّدراســات . 2 الّدراســّية  الّرســوم 

أن  للجامعــات  الّنظــام  أجــاز  العليــا: 

تتقا�صى رسوًما دراسّية لبرامج الّدراسات 

العليــا، وتســتثنى مــن ذلــك املنــح الّدراســية 

مــة.
ّ
املنظ القواعــد  وفــق  املّجانّيــة 

األجانــب: . 3 لبــة 
ّ
للط الّدراســّية  الّرســوم 

وطالبــات  ب 
ّ

طــال قبــول  للجامعــة  يجــوز 

غيـــر ســعودّيين وفــق القواعــد التــي يقّرهــا 

مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح مجلــس 

الجامعــات. شــؤون 

مبالــغ . 4 االستشــارّية:  الخدمــات 

مالّية مقابل القيام بدراسات أو خدمات 

الحكومّيــة  للجهــات  استشــارات  أو 

والخاّصــة، وكذلــك مقابــل الّتعاقــد مــع 

الجهــات الحكومّيــة وغيرهــا ؛ لتأميــن مــا 

مــن  الوطنّيــة  الكفــاءات  مــن  تحتاجــه 

الّتدريــس. هيئــة  أعضــاء 

الّناشــئة: . 5 ــركات 
ّ

والش الّتقنيــة  أوديــة 

االختــراع،  بــراءات  مــن  املالّيــة  العوائــد 

ركات 
ّ

وتطوير املنتجات، واالبتكارات، والش

الّناشــئة ، واالســتثمار فــي ريــادة األعمــال.

للجامعــة . 6 االســتثمارّية:  ــركات 
ّ

الش

فــي  لالســتثمار  أكثــر  أو  شــركة  تن�صــئ  أن 

تملكهــا  أن  ولهــا  غيرهــا،  أو  ممتلكاتهــا 
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كاملــة أو باملشــاركة مــع جهــات حكومّيــة أو 

الخــاّص. القطــاع 

الجامعــة . 7 تن�صــئ  األوقــاف:  برنامــج 

خاللــه  مــن  تشــجع  لألوقــاف  برنامًجــا 

القطــاع الخــاّص واألفــراد علــى الوقــف ؛ 

للّصــرف منــه فــي األغــراض التــي تحــّدد وفق 

التــي يقّرهــا مجلــس األمنــاء. القواعــد 

يقّرهــا . 8 التــي  األخــرى:  املالّيــة  املــوارد 

مــع  تتعــارض   
ّ

أال علــى   ، األمنــاء  مجلــس 

الجامعــة. نشــاط  وطبيعــة  أهــداف 

مصادر الموارد الذاتية للجامعات حسب نظام 
الجامعات الجديد :

دراسة بحثيةبرامج التعليمبرامج
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الشركاتاستثمارخدمات
المستشارين 
للجهـــــــــات 
الحكوميــــة 
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اإليـــرادات 
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النقدية أو 

العينية 

واألوقاف
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كيف نبني 
ا جيًلا صناعّيً
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د.م. طالل بن صالح مندوره
األستاذ المساعد بكّلّية الهندسة 

والعمارة اإلسالمّية 
قسم الهندسة الميكانيكّية

جامعة أّم القرى

ا  صناعيًّ
ً

كيف نبني جيال

الحمــد هلل ، والّصــالة والّســالم علــى رســول 

هللا، محّمــد بــن عبــدهللا ، وعلــى آلــه وصحبــه 

ومــن اهتــدى بهــداه ، أّمــا بعــد :

ــريان األكثر أهمّية في أي 
ّ

فتعتبر الّصناعة الش

بلد وأي اقتصاد ، وهي التي تصنع الّسياسة، 

وهــي التــي تنّمــي إيــرادات االقتصــاد وتقّويــه ، 

وهــي أيًضــا التــي قــد تضعفــه فــي حــال ضعــف 

شاط الّصناعّي ؛ فها هي الّدول الّصناعّية 
ّ
الن

حــدة 
ّ
الكبــرى تقــود العالــم مثــل الواليــات املت

األمريكية والّدول األوروبّية واليابان والّصين 

عــاٍل   ذات اقتصــاد 
ً

تعتبــر دوال التــي  وكوريــا 

وجــودة فــي اإلنتــاج فمــا كان ذاك ليكــون بــدون 

قــّوة الّصناعــة وتطّورهــا فــي هــذه الــّدول. ففــي 

عــام 200١ كان دخــل شــركة صناعّيــة كبــرى 

مليــار   200 األمريكّيــة  حــدة 
ّ
املت بالواليــات 

دوالر، بينمــا وفــي نفــس العــام كانــت ميزانّيــة 

ــرق األوســط 2 مليــار دوالر أي ١% 
ّ

دولــة فــي الش

ــركة. ولنــا ان نتصــّور قطعــة 
ّ

مــن دخــل الش

حديد بالية يقّدر ســعرها ب ١0 رياالت تحّول 

إلــى تــرس يبــاع ب 300 ريــال فــي نفــس اليــوم ، 

 فــي 
ً

بينمــا يبنــى العقــار بتكلفــة 5 مليــون مثــال

ســنتين ، ويتــّم تأجيــره والحصــول علــى تكلفــة 

بنــاء العقــار فــي ١0 ســنين علــى أقــّل تقديــر. 

البلــد  مســتوى  علــى  كثيــًرا  الّصناعــة  تفيــد 

ــص كّمّيــة الــواردات ، وترفــع مــن 
ّ
؛ بــأن تقل

 ضخمــة 
ً
ــر أمــواال

ّ
مســتوى الّصــادرات التــي توف

مــن  وتزيــد   ، القومــّي  الّدخــل  مــن  وتزيــد   ،

ــر 
ّ
مســتوى الّرفاهّيــة للفــرد واملجتمــع ، وتوف

 
ّ
حالــة االســتقرار االقتصــادّي للبلــد. كمــا أن

الفائــدة املرجــّوة مــن الّصناعــة ال تقتصــر علــى 

تصنيــع املنتجــات فقــط، وتوفيــر مــا يحتاجــه 

ــباب 
ّّ

مــا توظيــف للش
ّ
الّســكان مــن املنتجــات إن

ــة فئــات املجتمــع ، وتدريبهــم 
ّ
ــابات وكاف

ّ
وللش

األداء  مســتوى  ورفــع   ، العمــل  رأس  علــى 

واإلنتاجّية ، والقضاء على الخمول والكسل. 

والجــودة  اإلتقــان  مســتوى  رفــع  وكذلــك 

علــى  االعتمــاد  وتقليــل  اليدوّيــة،  واملهــارات 

االعتمــاد  وتعزيــز  الوافــدة،  العاملــة  األيــدي 

عامــل مــع 
ّ
فــس والّرفــع مــن مســتوى الت

ّ
علــى الن

البيئــة املحيطــة، وتقديــر الحيــاة واإلحســاس 

ــاس 
ّ
للن الّرفاهيــة  وتحقيــق   ، باملســؤولّية 

بتســهيل الّســبل املعيشــّية ، ورفــع مســتوى 

هللا  بحــول  نصــل  أن  إلــى  واإلبتــكار  اإلبــداع 

إلــى الّصناعــات املتطــّورة واملتقّدمــة  وقّوتــه 

جارّيــة 
ّ
الت ائــرات 

ّ
والط املركبــات  كصناعــة 

تســهم   _ أيًضــا  وهــي_  وخالفــه.  والحربّيــة 

وبشــكل كبيــر فــي تقليــص نســبة البطالــة ومــن 

املمكــن أن تق�ســي عليهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن 

مشــاكل كالّســهر وتعاطــي املخــّدرات واإلرهــاب 

ورفقة الّســوء ، وترفع مســتوى األمن واألمان 

فــي  الوعــي  ومســتوى  الّســالمة  بــات 
ّ
ومتطل

املجتمــع. وهــي _أيًضا_تســهم فــي رفــع املهــارات 

ّيــة املتقنــة ، 
ّ
الفردّيــة ، وانتشــار األيــدي الفن

والجــودة.  اإلتقــان  مســتوى  ورفــع 

ولكــي نفكــر فــي تكويــن جيــل قــادم صناعــّي ماهر 

ومتقــن يجــب أن نــدرس مقّومــات الّصناعــات 

هــا 
ّ
فــي أي بلــد ، ونحــاول توفيــر هــذه املقّومــات كل

ــه يلــزم توســيع الّدائــرة 
ّ
وليــس بعضهــا ، كمــا أن

ــاس التــي 
ّ
املقتصــرة علــى فئــة معّينــة مــن الن

ــة فئــات 
ّ
لهــا مســاهمات فــي الّصناعــة إلــى كاف

لٌّ 
ٌّ
املجتمــع لتشــمل كّل فــرد ؛ حيــث يعتبــر  ك

ــا . وكمــا هــو معــروف 
ً
ــا ومتقن

ً
فــي مجالــه محترف

عــزوف كثيــر مــن فئــات املجتمــع الّســعودّي 

وهــم كثيــر عــن الخــوض فــي مجــال الّصناعــة؛ 

وذلــك ألســباب عديــدة قــد يكــون أهّمها:عــدم 

املعرفــة، وعــدم وجــود الخبــرة ، وعــدم وجــود 

دراســة جّيــدة للجــدوى االقتصادّيــة ، وصغــر 

وعــدم   ، الصناعــة  فــي  املمارســين  دائــرة 

وجــود أهــل الخبــرة الّصناعّيــة بشــكل واســع 
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فــي املجتمــع الّســعودّي أو فــي املــدارس أو فــي 

عليــم 
ّ
الت مــن مؤّسســات  الجامعــات وغيرهــا 

أن  املنطقــّي  مــن  ولعــّل   . والخــاّص  العــاّم 

نتجــه للــّدول الّصناعّيــة ، ونــدرس مــا قــد مــروا 

عليــه مــن مراحــل تمهيدّيــة أســهمت فــي تعزيــز 

 
ّ
املســتقبل الّصناعــّي لديهــا ؛ حيــث نجــد أن

ركيــز 
ّ
عليــم والت

ّ
جميــع هــذه الــدول قــد بــدأوا الت

ــًرا 
ّ
علــي املهــارات الّصناعّيــة فــي املــدارس مبك

ومــن املراحــل االبتدائًيــة فأدخلــوا املقــّررات 

صميم ، 
ّ
ّية الحرفّية كالنجارة وأعمال الت

ّ
الفن

ركيز على الجانب العملّي إلى جوار الجانب 
ّ
والت

املراحــل  فــي  عزيــز 
ّ
، واالســتمرار والت ظــرّي 

ّ
الن

انوّيــة 
ّ
والث املتوســطة  تليهــا  التــي  الّدراســّية 

واملرحلــة الجامعّيــة، إلــى جانــب العمــل بتفــّرغ 

الب 
ّ
جزئــّي فــي املرحلــة الجامعّيــة فــال يخرج الط

 وقــد احتــرف 
ّ

إلــى املجتمــع بعــد الجامعــة إال

مــه  أثنــاء 
ّ
هــذه األعمــال ، وربــط بيــن مــا تعل

الّدراســة وبيــن مــا يحتاجــه أو مــا يطّبقــه فــي 

طبيقّيــة ؛ حيــث يعتقــد 
ّ
الحيــاة العملّيــة الت

 العلــوم التــي يدرســها ليــس 
ّ
ب بــأن

ّ
ــال

ّ
بعــض الط

لهــا عالقــة بــأرض الواقــع فــال فائــدة مرجــّوة 

 بواقــع 
ً
كامــل مثــال

ّ
فاضــل والت

ّ
مــن دراســة الت

العمــل ، وهــي حتًمــا ذات فائــدة كبيــرة يعرفهــا 

خــّرج قــد أحــّب 
ّ
طبيــق. ويكــون بعــد الت

ّ
فــي الت

عالقــة  وبينهــا  بينــه  وصــار   ، األعمــال  هــذه 

حميمــة لدرجــة أنــه يكــون لــكّل منهــم ورشــته 

الخاّصــة الّصغيــرة فــي داره أو فــي البــدروم أو 

الّســطح يمــارس فيهــا مــا يعرفــه ويزيــد  علــى 

 مــن الكتــب ومــا هــو متــاح ومنشــور 
ً

عليهــا قليــال

ــبكة العنكبوتّية وغيرها من املصادر 
ّ

على الش

الّسهلة، وتكون هي مصدًرا لالبتكار واإلبداع، 

ويســاعده فــي ذلــك أيًضــا وجــود املخــازن التــي 

ــة مــا يحتاجــه مــن أدوات ومعــّدات 
ّ
ــر كاف

ّ
توف

ومــواد خــاٍم بيســر وســهولة . 

هــذه  فــي  الّصناعــة  مقومــات  فــي  بحثنــا  ولــو 

األساســّية  املقّومــات   
ّ
أن لوجدنــا  الــّدول 

مــن  تتكــّون   ، صناعــّي  مشــروع  أي  لنجــاح 

عليهــا يطلــق  وهاّمــة  رئيســة  أركان  خمســة 

 5 Ms (Money, Manpower, 
Management, Methodology 
and Machines) 
وهــي وباختصــار )١- املــال 2- واأليــدي العاملــة 

اجحة 4- واملعرفة 5- واألدوات 
ّ
3- واإلدارة الن

ــر هــذه األركان 
ّ
واملعــّدات واآلالت( . و قــد تتوف

 . توســيعه  يجــب  نطــاق صغيــر  علــى  ولكــن 

بيعّيــة 
ّ
 الّدعــم املــاّدّي واملصــادر الط

ّ
ونجــد أن

وجيــه 
ّ
ــرة أيًضــا . ويبقــى الت

ّ
للمــواّد الخــاّم متوف

عزيــز لهــذه األركان الّضرورّيــة 
ّ
الّصحيــح والت

للّصناعــة ؛ وهــي:

 – Manpower ١-األيــدي العاملــة – ف

شــطة القــادرة 
ّ
ّيــة املدّربــة الن

ّ
وهــي األيــدي الفن

والجهــد  دريــب 
ّ
والت عليــم 

ّ
والت نفيــذ 

ّ
الت علــى 

والّصبــر.

2-املــال - Money – وهــو املــال الــالزم ؛ 

إلنشــاء املصنــع ، وتشــغيل األيــدي العاملــة ، 

وتوفيــر املــواّد الالزمــة للّصناعــة.

 -   Machines  – واملعــّدات  3-املكائــن 

وهــي املكائــن واألدوات التــي تقــوم بعملّيــات 

الّصناعة، واملعّدات التي تحتاجها الّصناعة 

لإلنتــاج.

 -Methodology – صنيــع
ّ
4-طريقــة الت

ّيــة 
ّ
الفن اإلنتــاج  خــط  عمــل  طريقــة  وهــي 

املنتــج. لتصنيــع  والّزمنّيــة 

5-اإلدارة – Management  - وهــي 

اجحــة التــي تقــوم بتنظيــم العمــل 
ّ
اإلدارة الن

وتنســيقه، وحــّل املشــاكل املحتمــل وقوعهــا 

ــا وخالفــه. ــا وقانونيًّ ــا وماليًّ إداريًّ

ــرة 
ّ
ظــر لتلــك املقّومــات نجــد أّنهــا متوف

ّ
وبالن

هــا أو جــزء 
ّ
كل إّمــا  بهــا  التــي نحــن  البيئــة  فــي 

منهــا ، ولكّنهــا مقصــورة علــى شــرائح معينــة 

ــريحة 
ّ

ا فــي املجتمــع . ولـكـي ننّمــي هــذه الش جــدًّ

شــاء  _إن  هنالــك  يكــون  بحيــث  ونوّســعها 

هللا_جيل مستقبليٌّ صناعيٌّ قادر على العطاء 

صنيــع فــي 
ّ
نفيــذ واإلبــداع والت

ّ
صميــم والت

ّ
والت
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ــة مجــاالت الحيــاة ، وتصميــم حلــول ألي 
ّ
كاف

الحيــاة  لجعــل  الحيــاة  فــي  تواجهنــا  مشــكلة 

أســهل وخاليــة مــن املشــاكل بقــدر اإلمــكان_

يجــب نشــر ثقافــة تكويــن األيــدي املاهــرة التــي 

ــاس بــل علــى 
ّ
ليســت علــى فئــة معّينــة مــن الن

كّل الفئــات واملجتمــع ؛ وذلــك بتعريضهــم لــكّل 

كاآلتــي: ّيــة 
ّ
الفن قنيــات 

ّ
الت

ّيــة العاملــة 
ّ
لرفــع مســتوى أداء األيــدي الفن

الّصناعّيــة Manpower وإتقــان العمــل 

الــي:
ّ
نقتــرح لتنشــيطها الت

ّيــة 
ّ
الفن الــورش  مقــّررات  إدخــال  ١-يجــب 

ــة 
ّ
بكاف املــدارس  ّوجميــع  العــاّم  عليــم 

ّ
الت فــي 

ركيــز علــى أداء عمــل املعامــل 
ّ
مجاالتهــا، والت

ــة 
ّ
شــجيع عليهــا .  وتبــدأ الخط

ّ
وتعزيزهــا، والت

من املرحلة االبتدائّية ثّم املرحلة املتوّسطة ، 

انوّية ، أّما في املرحلة الجامعّية 
ّ
ثّم املرحلة الث

جانــب  إلــى  للعمــل  الجزئــّي  فــّرغ 
ّ
الت فيكــون 

ركيــز علــى املعامــل والجانــب 
ّ
الّدراســة ، مــع الت

ظــرّي  ، وبذلــك يكــون 
ّ
العملــّي إلــى جانــب الن

الــب بمــا يدرســه 
ّ
عليــم ممتًعــا ، ويشــعر الط

ّ
الت

ويكتســبه مــن علــوم؛ فمطلــوب فــي كّل العلــوم 

طبيــق. 
ّ
والت املمارســة 

العمــل  لدعــم  تنشــيطّية  حمــالت  2-عمــل 

ّية في كّل البيوت، 
ّ
ّي، وإدخال الورش الفن

ّ
الفن

ب واألبناء على العمل اليدوّي، 
ّ

ال
ّ
وتشجيع الط

العاملــة  األيــدي  علــى  االعتمــاد  وتخفيــف 

ا. الوافــدة فيمــا يمكــن تنفيــذه شــخصيًّ

فــي  ّيــة 
ّ
الفن واملعــّدات  األدوات  3-عــرض 

ســويق الكبيــرة أمثــال )مراكــز بنــده 
ّ
مراكــز الت

بيــع  مراكــز  وتشــجيع   ، وخالفــه(  والّدانــوب 

 SACO  ( مثــل  واملعــّدات  ّيــة 
ّ
الفن األدوات 

انتشــارها. علــى  والتشــجيع   ، ســاكو( 

ــرائح 
ّ

ــة الش
ّ
4-فســح املجــال لتدريــب املهــن لكاف

والكهربــاء  الّســباكة  كأعمــال  ؛  باملجتمــع 

واإللكترونّيــات  والبــالط  والّدهــان  حــام 
ّ
والل

 ، وغيرهــا  والحاســبات  املعــّدات  وصيانــة 

تقديمهــا. علــى  دريبّيــة 
ّ
الت املراكــز  وتشــجيع 

تقــوم  التــي  جارّيــة 
ّ
الت املؤّسســات  5-تشــجيع 

للقيــام  ؛  املواطنيــن  احتيــاج  ــة 
ّ
كاف بتوفيــر 

باملنــزل بطريقــة اإلعتمــاد  بمشــارع تطويرّيــة 

للغــرف  تقســيم  جــدار  كبنــاء  فــس 
ّ
الن علــى 

.
ً

مثــال بالجبســنبورد 

ركيــز علــى تشــجيع األطفــال فــي املــدارس 
ّ
6-الت

عليــم العــاّم ،  وعمــل زيــارات للمصانــع ، 
ّ
والت

وشــرح كيفّيــة عمــل املكائــن.

تعــرض  التــي  العلمّيــة  املتاحــف  7-إقامــة 

وعاّمــة  لألطفــال  كنولوجيــا 
ّ
والت العلــوم 

رفيهــّي 
ّ
عليــم الت

ّ
ــر إيجاًبــا فــي الت

ّ
ــاس، التــي تؤث

ّ
الن

األخــرى. والعلــوم  والهندســة  ــّب 
ّ
للط

طــرق  مــع  الخفيفــة  األدوات  ــة 
ّ
كاف 8-توفيــر 

التشــغيل ؛ مثــل إصــالح ثقــب فــي كفــر مبنشــر 

فــي  الّســائق  مــع  تحفــظ  ادوات  باســتخدام 

ســّيارته.

الجامعــات  بيــن  املســتمّر  عــاون 
ّ
الت ٩-إقامــة 

ّيــة 
ّ
دريبّيــة والفن

ّ
ّيــة والعاملّيــة واملعاهــد الت

ّ
املحل

الّصناعّيــة ؛ إلقامــة دورات بأســعار مخفضــة 

عليــم وتدريــب املهــن والحــرف الّصناعّيــة.
ّ
للت

 ، تعمــل(   وملــاذا  )كيــف  مقــّررات  ١0-طــرح 

واآلالت  املعــّدات  عمــل  كيفّيــة  فيهــا  وتقــّدم 

كييــف ، ونظــام املكابــح 
ّ
كالكاميــرا ، وأنظمــة الت

وغيرهــا. )الفرامــل( 

الجوائــز  ،ووضــع  املســابقات  ١١-عمــل 

ــق بالّصناعــة ، 
ّ
فــي مســابقات تتعل للفائزيــن 

وتصميم منتجات صناعّية أو فكرة مصنع أو 

جديــد. منتــج 

١2-تنفيــذ فكــرة اختبــارات املهــن ، وتصديــر 

شــهادات بدرجــات مثــل اختبــارات القــدرات 

ب 
ّ

ــال
ّ
الط علــى  املفــروض  حصيلــّي 

ّ
والت

أصحــاب  علــى  كذلــك  فتفــرض  ميــن؛ 
ّ
واملعل

مــن  الّســعوديين  وغيــر  ســعوديين 
ّ
ال املهــن 

ســواء. حــّد  علــى  واإلنــاث  كــور 
ّ
الذ

)املــال  للّصناعــة  انــي 
ّ
الث املقــّوم  فــي  ظــر 

ّ
وللن

الّصناعــّي  املجــال  فــي  وتوفيــره   )Money
اليــة:

ّ
الت اإلجــراءات  نقتــرح 

األجنبــّي  االســتثمار  إجــراءات  ١-تســهيل 

املجــال  ــط 
ّ

ينش مّمــا  وهــذا  الّصناعــّي، 

الّصناعــّي،  ويقــوم بتدريــب الكــوادر الوطنّيــة 

ــّي واإلحتــراف.
ّ
وأبنــاء الوطــن علــى العمــل الفن

2-إقامــة دراســات جــدوى ملشــاريع صناعّيــة 

قنية الّصناعّية من 
ّ
ناجحة سابقة ، ونقل الت

الــّدول الّصناعّيــة.

غيــر  الّصناعّيــة  ــركات 
ّ

الش 3-اجتــذاب 

إلنشــاء  ودعوتهــم   ، املمّيــزة  الّســعودّية 

مصانعهم باململكة ، وخاّصة الّصناعات غير 

املتقّدمــة. والّصناعــات  ــرة 
ّ
املتوف

فــي  للمســاهمة  األمــوال  رؤوس  4-دعــوة 

طويــر الّصناعــّي واالســتثمار فيــه ، وتوضيــح 
ّ
الت
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ضخامــة العائــد املــاّدّي فــي هــذا املجــال.

ــة طويلــة املــدى ، وأخــرى قصيــرة 
ّ
5-وضــع خط

املــدى لحمــالت إعالمّيــة ؛ للّدعــوة لتنشــيط 

مجــال الّصناعــة.

خفيف على الواردات ، وتشجيع املنتجات 
ّ
6-الت

ّية ؛ وذلك برفع نسبة الجمارك عليها.
ّ
املحل

7-تحديــد جهــة صناعّيــة متخّصصــة علمّيــة 

ومــن أهــل الخبــرة فــي الّصناعــة ؛ لنشــر حمــالت 

 ، وتشــجيعها   ، وأهمّيتهــا  بالّصناعــة  وعــي 

وتســهيل إجراءاتهــا ، ونشــر الوعــي الّصناعــّي .

الّصناعّيــة  واملعــّدات  للمكائــن  وبالنســبة 

لتنشــيطها  اليــة 
ّ
الت اإلجــراءات  فنقتــرح 

: ــا عيًّ صنا

الجامعــات  بيــن  عــاون 
ّ
الت بــاب  ١-فتــح 

والجهــات  والهندســّية  ّيــة 
ّ
الفن والقطاعــات 

الّصناعّيــة ؛ لتصميــم املنتجــات ، وتصميــم 

خطــوط إنتاجهــا، وتصميــم وتصنيــع املعــّدات 

واملكائــن التــي تقــوم بإنتاجهــا بقــدر اإلمــكان، 

ابعة 
ّ
وتصميم املصانع ، وتصميم األنظمة الت

إلداراتهــا مــن تســويق وتوزيــع وأنظمــة مالّيــة 

ومحاســبّية وقانونّيــة وخالفــه ، ودعــوة هــذه 

الجهات للمساهمة في تطوير املجال الّصناعّي .

الهندســّية  املكاتــب  دور  2-تنشــيط 

الّصناعّيــة، وتفعيــل أدوارهــا ، وعمــل الّدليــل 

الّصناعّيــة. لألنشــطة  واملرجــع 

وّســع فــي تخصيــص األرا�ســي لألغــراض 
ّ
3-الت

الّصناعّيــة ، وإقامــة املصانــع وانتشــارها.

ومراقبــة   ، خصيــص 
ّ
الت بأعمــال  4-القيــام 

ركات بالحصول 
ّ

الجودة ، وإلزام املصانع والش

والجــودة  املنهــّي،   االعتمــاد  شــهادات  علــى 

وخالفــه. كاآليــزو  واإلدارّيــة  الّصناعّيــة 

ســهيالت الالزمــة الســتيراد املكائــن 
ّ
5-وضــع الت

واملعــّدات الّصناعّيــة .  

 أّمــا عــن الّركــن الّرابــع مــن أركان املشــروع 

صنيــع 
ّ
الت طــرق  فهــو  اجــح 

ّ
الن الّصناعــّي 

الــي:
ّ
الت فنقتــرح   Methodology

صنيــع فــي املــدارس 
ّ
١-إدخــال مقــّرر طــرق الت

 
ً

دريــج حســب املرحلــة الّدراســّية ؛ فمثــال
ّ
بالت

الب بإنتاج قطع بسيطة 
ّ
اإلبتدائّية يقوُم الط

الــب بإنتــاج 
ّ
جــارة ، واملتوّســطة يقــوم الط

ّ
بالن

قطــع بســيطة بالبالســتيك والّصــاج الحديــد، 

الــب بإنتــاج 
ّ
انوّيــة يقــوم الط

ّ
و فــي املرحلــة الث

طــرق  ويكمــل   . واملخــارط  باللحــام  قطــٍع 

فــي  الهندســّية  الــورش  مقــّرر  فــي  صنيــع 
ّ
الت

بالجامعــة. حضيرّيــة 
ّ
الت الّســنة 

2-إدخال مقّرر كيف تعمل اآلالت واملعّدات، 

الــب 
ّ
ــذ الط

ّ
وهــو مقــّرر عبــارة عــن مشــاريع ينف

ــدات 
ّ
مــن خاللهــا فقــط أنظمــة الوقــود ومول

واألنظمــة  ــروس 
ّ
والت والفرامــل  اقــة 

ّ
الط

وغيرهــا. كالبســاتم  الحركّيــة 

ــّي وغيــر محلــّي 
ّ
3-تقديــم برامــج بتصويــر محل

وغيــر  بســيطة   ، لة 
ّ
مشــك عديــدة  ملصانــع 

بســيطة ؛ مثــل صناعــة األحذيــة والّســجاد 

ثــّم صناعــة األجهــزة  والبالســتيك وغيرهــا ، 

ويتــّم   . متقّدمــة  كصناعــات  والّســّيارات 

نشــرها باملــدارس كعــرض فيديــو ، وكذلــك فــي 

لفزيونّيــة.
ّ
الت القنــوات 

التــي  قنيــة 
ّ
الت حســب  املصانــع  4-تصنيــف 

مــن منتجــي  ؛ فكثيــر  اإلنتــاج  فــي  تســتخدمها 

ــا يطلقــون علــى أنفســهم مصنــع ،  ــوب يدويًّ
ّ
الط

ــف _أيًضــا _املنتجــات كدرجــات ، وذلــك 
ّ
وتصن

بوضــع معاييــر لهــا بحيــث يعــرف املســتهلك مــا 

درجــة جــودة املنتــج ودرجــة كفاءتــه ،  ويقــّرر 

بنــاء عليــه مــا يشــتري.

5-عمــل املكتبــات التــي تنشــر القــراءة الّســهلة 

الع 
ّ
كالفيديو والكتب املصّورة ؛ لســهولة االط

عليهــا ، ونشــرها وتوفيــر هــذه املــواّد_ أيًضــا _فــي 

جارًيــة والجامعــات واملــدارس.
ّ
الغــرف الت

6-نشــر املتاحــف العلمّيــة التــي تشــرح وبطــرق 

ــات 
ّ
كمضخ املعــّدات  عمــل  كيفّيــة  ترفيهّيــة 

امليــاه والّســوائل وأنظمــة البكــرات فــي الّرفــع 

آلّيــة(  )أذرعــة  الروبوتــات  وبعــض  والعتلــة، 

ــخص مــن 
ّ

وغيرهــا التــي توصــل املعلومــة للش

غيــر عنــاء وبــدون أن يشــعر ، وكذلــك نشــر 

األطفــال. متاحــف 

ب وغيرهم على عملّيات الًصيانة 
ّ

ال
ّ
7-تدريب ّ الط

لفهــم  تقــود  فهــي  ؛  واملتخّصصــة  الخفيفــة 

صنيــع أيضــا.
ً
العملّيــات الّصناعًيــة وطــرق الت

للمشــاريع  األخيــر  للّركــن  ســبة 
ّ
بالن أّمــا 

الّصناعّيــة فهــو اإلدارة . ونقتــرح لهــا اآلتــي:

الهندســة  تخّصصــات  نشــر  فــي  وّســع 
ّ
١-الت

وهندســة  الهندســّية  واإلدارة  ــة  الّصناعيًّ

ّيــات.
ّ
والكل واملعاهــد  الجامعــات  فــي  ظــم 

ّ
الن

دريــب 
ّ
بالت ظرّيــة 

ّ
الن العملّيــات  2-صقــل 

فــي  اإلدارّيــة  العمليــات  وممارســة  امليدانــّي، 
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قنّيــة.
ّ
الت والجهــات  املصانــع 

مناســبة  أماكــن  فــي  الخّريجيــن  3-توظيــف 

وتكــون   ، واملعامــل   ّ للمصانــع  كإدارات 

خّصــص 
ّ
والت املؤّهــل  حســب  األفضلّيــة 

ومعاييــر دقيقــة ، وليــس للــون أو عــرق ، وتمنــع 

. ملحســوبّية ا

خّصصــات اإلدارّيــة املحاســبة 
ّ
4-يراعــى فــي الت

فــي املقــّررات ،  ســويق فتقــّدم _أيًضــا _ 
ّ
والت

ويــدّرب علــى عملّياتهــا.

ــركات بالحصــول علــى 
ّ

5-تلــزم املصانــع والش

شــهادات الجــودة كمعاييــر للجــودة ، وينظــر فــي 

عامــل مــع مــن لــم يحصــل عليهــا .
ّ
الت

هــذا وبــاهلل التوفيــق وإلــى العالــم األول كمــا 

وجــه ســمو أميــر منطقــة مكــة املكرمــة األميــر 

خالــد الفيصــل وفقــه هللا ورعــاه وجعــل قبلــة 

فــي  بهــا  يحتــذى  نموذجيــة  مدينــة  املســلمين 

األمــراض والنظــام  التقنيــة والنظافــة وخلــو 

مكــة  تكــون  وأن  األركان  وجميــع  والجمــال 

املكرمة واململكة العربية السعودية في مصاف 

العالــم األول إن شــاء هللا وهــي كمــا صــرح ولــي 

العهد مهندس الرؤية 2030 سمو األمير محمد 

.
ً
بــن ســلمان وهــو محقــق بــإذن هللا قريبــا
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د. أيمن بن خالد جوهرجّي
عميد كّلّية الّتمريض

األستاذ المشارك بكّلّية الّطّب 
المدّرب الّدولّي المعتمد في 

الّتخطيط االستراتيجّي

جامعة أّم القرى
غيير

ّ
 وقيادة الت

ــهير جــون كوتــر ، أو عــّراب 
ّ

العالــم األمريكــّي الش

 تغيير 
ّ
غيير كما يطلق عليه أوضح أن

ّ
قيادة الت

مــات يمــّر بثــالث مراحــل رئيســة ؛ وهــي:
ّ
املنظ

وهــذه   ، مــة 
ّ
املنظ فــي  غييــر 

ّ
للت بيئــة  ١. صنــع 

املرحلة لها ثالث خطوات ؛ وهي : خلق شعور 

غييــر ، ومــن ثــّم تشــكيل 
ّ
بالحاجــة امللّحــة للت

غييــر ، وبعــد ذلــك بنــاء رؤيــة مشــتركة.
ّ
فريــق الت

مــة ، وهــذه املرحلــة 
ّ
2. تمكيــن وإشــراك املنظ

توصيــل   : وهــي  ؛  ثــالث خطــوات  أيًضــا  لهــا 

الّرؤيــة ، ومــن ثــم  تمكيــن اآلخريــن ، وبعــد ذلــك 

اجحــة. 
ّ
البــدء فــي املبــادرات الّســريعة والن

غييــر ، وهــذه املرحلــة 
ّ
3. تنفيــذ واســتدامة الت

غييــر ، ثــّم 
ّ
لهــا خطوتــان ؛ وهــي : اســتدامة الت

ل هــذه الخطــوات فــي 
ّ
غييــر. وســنحل

ّ
مأسســة الت

هــذه املقالــة لنــرى كيــف تســير جامعتنــا الغــّراء 

غييــر.
ّ
فــي رحلتهــا نحــو الت

 

الخطوة األولى:
بالحاجــة  شــعور  بخلــق  غييــر 

ّ
الت رحلــة  تبــدأ 

فــي  ترغــب  التــي  مــة 
ّ
املنظ فــي  غييــر 

ّ
للت امللّحــة 

هــذه  نقــّرب  ولـكـي   ، غييــر 
ّ
الت رحلــة  خــوض 

الخطــوة بشــكل أكبــر فســأقّص عليكــم قصــة 

غيير، 
ّ
ا كان يرغب في الت  شابًّ

ّ
قصيرة : يحكى أن

غييــر 
ّ
ويرغــب فــي معرفــة كيــف يبــدأ فــي رحلــة الت

هــذه ؛ فذهــب إلــى حكيــم وســأله كيــف أخوض 

رحلــة التغييــر بنجــاح ؟ ، فأحضــر الحكيــم لــه 

ــا باملــاء ، وطلــب منــه أن ينظــر إليــه.   مليئً
ً

ســطال

قــام  املــاء  إلــى  وجهــه  ــاب 
ّ

الش قــّرب  وعندمــا 

ــى غمــره 
ّ
 حت

ً
ــاب كامــال

ّ
الحكيــم بدفــع وجــه الش

تماًمــا باملــاء ، وبعــد مــرور عشــر ثوانــي حــاول 

 الحكيــم 
ّ
 أن

ّ
ــاب رفــع رأســه مــن املــاء إال

ّ
الش

دفعــه بشــكل أكبــر ، وبعــد مــرور نصــف دقيقــة 

 
ّ
 أن

ّ
ــاب إخــراج رأســه مــن املــاء إال

ّ
حــاول الش

الحكيــم أحكــم دفــع رأســه ،  وأخيــًرا بعــد مــرور 

ــاب 
ّ

مــا يقــارب الخمســة وأربعيــن ثانيــة رفــع الش

ــه دفــع الحكيــم 
ّ
ــى أن

ّ
رأســه بــكّل قــّوة مــن املــاء حت

 : مــا هــذا 
ً

إلــى الخلــف وهــو يصــرخ فيــه قائــال

الحكيــم  فابتســم   ، باالختنــاق  أشــعر  كــدت 

 أنــت اآلن عرفــت ومارســت 
ً

فــي وجهــه قائــال

غييــر وهــي الحاجــة 
ّ
أّول خطــوة فــي رحلــة الت

ــك لــو لــم تتحــّرك نحــو 
ّ
غييــر ، وكأن

ّ
امللّحــة للت

. فســتختنق  غييــر 
ّ
الت

أفــراد  يشــعر  عندمــا  نقــول  نــا 
ّ
فإن هنــا  ومــن 

غييــر فهنــا 
ّ
مــة وقادتهــا بالحاجــة امللّحــة للت

ّ
املنظ

غييــر. 
ّ
للت املحّركــة  األولــى  الخطــوة  ســتكون 

نــا فــي جامعــة أّم القــرى وصلنــا فــي 
ّ
وأعتقــد بأن

غييــر ضــرورة ملّحــة ؛ 
ّ
فتــرة مــا إلــى أن أصبــح الت

صنيــف 
ّ
فالكثيــر مــن الجامعــات ســبقتنا فــي الت

العاملــّي بــل وحتــى فــي االعتمــادات وغيرهــا ؛ 

بشــّدة  ويطالــب  ينــادي  الجميــع  جعــل  مّمــا 

تضــع  اســتراتيجّية  ــة 
ّ
خط وجــود  بأهّمّيــة 

غييــر.
ّ
للت طريــق  خارطــة 

 

الخطوة الثّانية:
غييــر. وهــذه الخطــوة تهتــم 

ّ
تشــكيل فريــق الت

بتشكيل فريق أو أكثر يعملون بشكل متناسق 

غييــر. ونــرى _وهلل 
ّ
ومتكامــل لقيــادة عمليــة الت

غييــر 
ّ
ــا تقــود الت

ً
ــا فــي جامعتنــا فرق الحمــد _حاليًّ

تمكيــن  فريــق  فمــن  ؛  ومهنّيــة  حرفّيــة  بــكّل 

املؤّسســّية  الوطنّيــة  االعتمــادات  فــرق  إلــى 

والبرامجّيــة الّدولّيــة إلــى فــرق البحــث العلمــّي 

وتطويــره  ، وفــرق االســتثمار واألوقــاف ، وفــرق 

 ، الهيكلــة  تحديــث  وفــرق   ، املناهــج  تطويــر 

ة واضحة للّسياسات واإلجراءات، 
ّ
ووضع أدل

الفــروع  تطويــر  وفــرق   ، املشــاريع  وإدارة 

وغيرهــا، وكّل هــذه الفــرق تعمــل تحــت قيــادة 

غييــر.
ّ
ــزة للم�ســي قدًمــا  فــي رحلــة الت

ّ
محف
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الخطوة الثّالثة:
ا؛  بناء رؤية مشتركة. وهذه الخطوة مهّمة جدًّ

 مملكتنــا الحبيبــة _وهلل الحمد_بــكّل 
ّ
حيــث إن

 2030 رؤيــة  لتحقيــق  اآلن  تســير  قطاعاتهــا 

وفــق برامــج وطنّيــة واضحــة املعالــم ومحــّددة 

األهــداف . ومــن هــذا املنطلــق تــّم فــي جامعتنــا 

ــة تمكيــن إشــراك املجتمــع 
ّ
الغــّراء وضمــن خط

فــي  الخارجــّي  واملجتمــع  الّداخلــّي  الجامعــّي 

صياغــة رؤيــة الجامعــة 2023 ؛ عــن طريــق 

ومجموعــات  واالســتبيانات  العمــل  ورش 

ركيــز واملقابــالت املباشــرة وهاشــتاق تويتــر 
ّ
الت

بحيــث تتــّم صياغــة رؤيــة موّحــدة ، شــارك 

ــم يضعهــا شــخص واحــد 
َ
ول  ، فيهــا  الجميــع 

أو فريــق محــّدد  ؛ مّمــا يســّهل العمــل علــى 

ــي  الجميــع لهــا .
ّ
تحقيقهــا وتبن

 

الخطوة الّرابعة:
وهــذه  للجميــع.  املوّحــدة  الّرؤيــة  توصيــل 

ة 
ّ
الخطوة ستتمّ بمشيئة هللا بعد اعتماد خط

؛ حيــث  الجامعــة  قبــل مجلــس  مــن  تمكيــن 

االســتراتيجّية  إلدارة  مكتــب  إنشــاء  ســيتّم 

هدفه الّرئيس هو توصيل الّرؤية للجميع عن 

طريــق املحاضــرات وامللتقيــات وورش العمــل 

واصــل 
ّ
الت ووســائل  واملطوّيــات  والــّدورات 

ــد مــن تنفيــذ 
ّ
أك

ّ
واملوقــع اإللكترونــّي ،  ثــّم الت

إلكترونّيــة  آلّيــة متابعــة  وفــق  االســتراتيجّية 

باحترافّيــة. األداء  ــرات 
ّ

مؤش تقيــس 

 

الخطوة الخامسة :
منســوبي  ــن 

ّ
نمك ولـكـي   . اآلخريــن  تمكيــن 

مــة فيجــب أن نتأكــد أّنهــم 
ّ
ومنســوبات أي منظ

يمتلكــون الجــدارات الالزمــة لتمكينهــم ، ومــا 

ا في الجامعة من حراك  نشاهده حقيقة حاليًّ

دريــب أكبــر دليــل علــى ســير الجامعــة 
ّ
كبيــر فــي الت

مكيــن ؛ فالــّدورات التي 
ّ
برؤيــة واضحــة نحــو الت

قــّدم للقيادييــن والقيادّيــات 
ُ
ّدمــت وال تــزال ت

ُ
ق

انــي ، والــّدورات التــي 
ّ
 األّول والث

ّ
مــن الّصــف

والــّدورات   ، فــات 
ّ
واملوظ فيــن 

ّ
للموظ تقــّدم 

العــام  طــوال  طويــر 
ّ
الت عمــادة  تقيمهــا  التــي 

وّجــه نحــو تمكيــن 
ّ
للمنســوبين ، إضافــة إلــى الت

وتمكيــن   ، الجامعــة  فــي  ــاّبة 
ّ

الش القيــادات 

بــل   ، العليــا  القيادّيــة  املناصــب  مــن  املــرأة 

خــاذ 
ّ
لبــة مــن املشــاركة فــي ات

ّ
ــى تمكيــن الط

ّ
وحت

تمكيــن  خطــوة  فــي  تصــّب  هــا 
ّ
كل القــرار_ 

. خــر بآ و  أ بشــكٍل  آلخريــن  ا

 

الخطوة الّسادسة :
 . اجحــة 

ّ
والن الّســريعة  املبــادرات  فــي  البــدء 

مــة ينظــرون نحــو 
ّ
ــاس _عــادة _ فــي أي منظ

َّ
والن

املكاســب الّســريعة ، وال يحتملــون االنتظــار 

ــة . ومــن هــذا املنطلــق تــّم فــي 
ّ
لنهايــة زمــن الخط

ظــر فــي أهّمّيــة وجــود مبــادرات 
ّ
ــة تمكيــن الن

ّ
خط

األثــر  مــن حيــث  ؛  الّســريع  ــق املكســب 
ّ
تحق

نفيــذ 
ّ
كلفــة ، وســهولة الت

ّ
ــة الت

ّ
الواســع ، وقل

مــن حيــث مــا سيلمســه منســوبو ومنســوبات 

القريــب  فــي  تمكيــن  ــة 
ّ
أثــر خط مــن  الجامعــة 

العاجــل بمشــيئة هللا .

 

الخطوة الّسابعة :
غييــر . والهــدف هنــا أن يســتمّر 

ّ
اســتدامة الت

ــى 
ّ
حت أو  طــة 

ّ
فالخ ؛  دائًمــا  لألفضــل  غييــر 

ّ
الت

االعتمــاد همــا وســيلة وليــس غايــة ، ومــن هنــا 

خطيــط 
ّ
الت عملّيــة  تســتديم  أن  فاملطلــوب 

نفيــذ والجــودة واإلتقــان ســواء وجــد قــادة 
ّ
والت

غييــر ثقافــة 
ّ
تغّيــروا ؛ فالت غييــر أم 

ّ
الت وفــرق 

ــر بوجــود أشــخاص أو فريــق .
ّ
يجــب أن ال تتأث

الخطوة الثّامنة :
غييــر. ويقصــد بهــذه الخطــوة أن 

ّ
مأسســة الت

مــة، 
ّ
غييــر سياســة مســتمّرة فــي املنظ

ّ
يصبــح الت

لألفضــل  غييــر 
ّ
الت هــو  الهــدف  يكــون  وأن 

حســين 
ّ
الت أو   ، الكايــزن  بمبــدأ  دائًمــا 

األفضــل.  نحــو  املســتمّر 

أخيــًرا ســنعمل جميًعــا_ بعــون مــن هللا _ فــي 

غييــر تحــت 
ّ
جامعتنــا الغــّراء لنقــود عملّيــة الت

قيــادة مديرنــا املبّجــل معالــي األســتاذ الّدكتــور 

رؤيــة  ــق 
ّ
لنحق ؛  بافيــل  عمــر  بــن  عبــدهللا 

موحــة لنكــون مــن بيــن أفضــل 
ّ
جامعتنــا الط

200 جامعــة عاملّيــة بحلــول عــام 2023 فــي 

إنتــاج واســتثمار املعرفــة .



51

الّتدريب 
تلك 

الفراشة 
التي 

ُتحدث 
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د / وفاء بنت عبد العزيز محضر
وكيلة مركز الّدورات الّتدريبّية

األستاذ المساعد في اإلدارة الّتربوّية 
والّتخطيط بكّلّية الّتربية 

قسم اإلدارة الّتربوّية
جامعة أّم القرى

دريب تلك الفراشة 
ّ
الت

غيير
ّ
حدث الت

ُ
التي ت

 
ً
قــّدم املعرفــة ممزوجــة

ُ
 ت

ٌ
 فريــدة

ٌ
دريــب حالــة

ّ
الت

 بالخبــرة ؛ فعندمــا نكتــب 
ً
باملمارســة متّوجــة

دّرب الذي 
ُ
نا نصف شغف امل

ّ
دريب فإن

ّ
عن الت

دريــب، فؤســر فــي عاملــه الحافــل 
ّ
اســتحوذه الت

جــارب و املمارســات، 
ّ
باملعــارف و العلــوم و الت

دريــب العامــرة 
ّ
خــذ مــن نفســه إلــى روح الت

ُ
و أ

ــدّرب 
ُ
امل بالحــّب و العطــاء و اإليثــار ، فيؤثــر 

دريــب علــى غيــره مــن املمارســات بر�ســى و 
ّ
الت

اقتنــاع ؛ كونــه ُيالمــس شــغفه ، و يأخــذه فــي 

عالــم مــن املعرفــة و املتعــة و الجمــال، ويحيــا 

طــّور و اإلبهــار، 
ّ
جديــد املســتمّر و الت

ّ
معــه الت

عــن  البحــث  دائــم  نهــم  كائــن  إلــى   يحّولــه  و 

مكنــون املعــارف و تأثيــر املمارســات و تفعيــل 

طبيقــات ؛ ليصنــع بوعــي 
ّ
أقــوى األســاليب و الت

دريــب التــي تتســم بأّنهــا أكثــر املــواّد 
ّ
حقيبــة الت
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ا و تنقيًحــا .
ً
 و تحســين

ً
العلمّيــة تطويــًرا

دريبّية 
ّ
غوف يطّور حقيبته الت

ّ
دّرب الش

ُ
 امل

ّ
 إن

مســتثمًرا  دريــب 
ّ
الت فيهــا  ُيعــاود  مــّرة  كّل  فــي 

تراكمــة، و خبــرات و تجــارب 
ُ
خبراتــه و تجاربــه امل

تدّربيــن و ممارســاتهم امليدانّيــة، فــي إعــادة 
ُ
امل

مــّرة،  بعــد  مــّرة  الحقيبــة  مكّونــات  صياغــة 

حســين 
ّ
ا بخبرتــه نقــاط القــّوة و فــرص الت

ً
ُمــدرك

ــا كان نــوع  التــي يمكــن أن يحدثــه فيهــا، و أيًّ

كان  ســواء  تــدّرب 
ُ
امل ــاه 

ّ
يتلق الــذي  دريــب 

ّ
الت

 جميع أنواع 
ّ
ا، فإن ا أو إداريًّ ا أو تخّصصيًّ مهنيًّ

مهــارة  تعمــل علــى تطويــر  أن  دريــب البــد 
ّ
الت

تــدّرب و إثــراء معارفــه و تطويــر أدائــه بصــورة 
ُ
امل

تنعكس على مفاهيمه و مهاراته و ممارســاته، 

مــة التــي يعمــل 
ّ
الــي علــى جــودة أداء املنظ

ّ
و بالت

يطــرق  دريــب 
ّ
فالت ؛  تطّورهــا  اســتمرار  و  بهــا 

أصــول  و  املعــارف،  تاريــخ  أبــواب  باملتدّربيــن 

ظرّيــات، فــي رحلــة يتنقــل 
ّ
العلــوم، و نشــأة الن

فيهــا مــن الجــذور إلــى القمــم، و مــن ثــْم يعــرج 

ا جبالهــا، 
ً
ق

ّ
بهــم إلــى جغرافّيــة الخبــرات ، متســل

و  أوديتهــا  بيــن   
ً

ــال
ّ
متنق أعماقهــا،  فــي  ســابًحا 

هضابهــا و ســهولها ، مســتمتًعا بتضاريســها ، 

 فــي ســماء ســلوكها و أنمــاط ممارســاتها 
ً

متأّمــال

دريــب يكمــن الّربــط العلمــّي 
ّ
املختلفــة . وفــي الت

بيــن مفاصــل املعــارف و أطــراف الخبــرات و 

و  شــطة، 
ّ
الن املمارســات  بوتقــة  فــي  يصهرهــا 

دريبّية الحاضن األمين لرحلة 
ّ
ل البيئة الت

ّ
تمث

نظيمّيــة 
ّ
الت فالكيانــات  ؛  املاتعــة  دريــب 

ّ
الت

دريبيــة 
ّ
قــّدم البرامــج الت

ُ
الّرائــدة املثالّيــة التــي ت

تتصــف باملصداقّيــة و وضــوح الهــدف و ســمّو 

تــدّرب الحصيــف إلــى 
ُ
الّرســالة ؛ لــذا يعمــد امل

املتمّيــز  األداء  ذات  املعتمــدة  الجهــة  انتقــاء 

حرًصــا علــى وقتــه و جهــده و مالــه، فمــا يحصــل 

دريــب يتجــاوز 
ّ
تــدّرب مــن عملّيــة الت

ُ
عليــه امل

شــهادة الحضــور و وثيقــة االجتيــاز، إلــى تلــك 

 بتكامــل 
ّ

ــق إال
ّ
املعــارف العميقــة التــي لــن تتحق

ل ضلعهــا 
ّ
دريــب  التــي ُيشــك

ّ
أضــالع منظومــة الت

الحقيقّيــة  رغبتــه  و  تــدّرب 
ُ
امل دافعّيــة  األّول 

ل 
ّ
ــم و االرتقــاء و تطويــر أدائــه . و يشــك

ّ
عل

ّ
فــي الت

دريــب 
ّ
ــدّرب عــّراب عملّيــة الت

ُ
انــي امل

ّ
ضلعهــا الث

القــادر علــى نقــل املعــارف و صقــل املهــارات 

. و  و تأصيــل املفاهيــم و تطويرهــا بحرفّيــة 

دريب الغنّية 
ّ
الث حقيبة الت

ّ
يشكل ضلعها الث

طبيقــات، يضمهــم 
ّ
باملعــارف و املهــارات و الت

دريــب 
ّ
الت جهــة  لــه 

ّ
تمث الــذي  الّرابــع  الّضلــع 

ــر بيئــة مثالّيــة داعمــة لنجــاح 
ّ
الّرائــدة التــي توف

دريــب 
ّ
دريــب و عملّياتــه املختلفــة، و يثمــر الت

ّ
الت

جويــد ؛ 
ّ
طويــر و الت

ّ
ــغف بالت

ّ
ــى الش

ّ
عندمــا يتجل

ى من 
ّ
دريب أسلوب الحياة، يتخط

ّ
فيصبح الت

تدّرب أسوار العمل فيكسر الّروتين، 
ُ
خالله امل

ــق فــي ســماء املعرفــة فيقتنــص األفــكار 
ّ
و يحل

بتكــرة و املمارســات الّرائــدة، و يحّولهــا إلــى 
ُ
امل

منهج أداء يطّور به منظومة العمل و الفكر و 

متــه ؛ فرحلــة 
ّ
الّســلوك لديــه و لــدى افــراد منظ

الفاصلــة  بتلــك  تكــون  مــا  أشــبه  دريــب 
ّ
الت

الّصغيــرة التــي ال تأخــذ حيــًزا كبيــًرا مــن صفحــة 

العمــل و دقائــق الحيــاة لكّنهــا تحــدث الفــرق فــي 

قــّوة و جمــال و أثــر املعانــي، و تبلــور االفــكار و 

أثيــر، 
ّ
تنتقــل بهــا الــى عالــم الجــودة و الّدقــة و الت

غف 
ّ

دريب مزيًجا فريًدا من الش
ّ
ل الت

ّ
و هنا ُيمث

ل قطــرات املعــارف 
ّ
جديــد، فتشــك

ّ
و اإليثــار و الت

فتضيــف  حّباتهــا  تتراكــم  التــي  املمارســات  و 

و  لهــم  تصنــع  إيجابّيــة  قيمــة  ألصحابهــا 

و  محسوًســا،  أثــًرا  و  ملموًســا  ــا 
ً
فارق بهــم 

جــاح 
ّ
تقودهــم بقــّوة و انســيابّية صــوب الن

مّيــز.
ّ
الت و  رقــّي 

ّ
ال و 

شــبًها  أكثــر  تكــون  قــد  دريــب 
ّ
الت قيمــة   

ّ
إن

درويــش  محمــود  فــي قصيــدة  الفراشــة  بأثــر 

ُيــرى« كونهــا  الفراشــة ال  »أثــر  قــال:  عندمــا 

ل الّصــورة األعمــق للوداعــة و الهــدوء و 
ّ
تشــك

الّســكون، و تحتــل املرتبــة االولــى فــي الخفــة و 

ــة و الّرشــاقة، فــال صــوت ُيســمع و ال أثــر 
ّ
الّرق

ــد 
ّ
ــه ينعطــف فــي عجــز البيــت فيؤك

ّ
 أن

ّ
ُيــرى، إال

و  الّدقــة  متناهيــة  الخفقــات  تلــك  أثــر  علــى 

الــذي  األثــر  غــاب  إن  و  ــه 
ّ
أن ــد 

ّ
فيؤك الّرقــة، 

ثير هو الحاضر في رحلة 
ُ
أ
ّ
 الت

ّ
تلحظه العين، فإن

يــزول«  ال  الفراشــة  »أثــر  فيقــول:  الفراشــة 

ُمشــيًرا إلــى أثــر تلــك الخفقــات الّرشــيقة التــي 

ــرى و لكّنهــا تحــدث تغّيــرات جوهرّيــة 
ُ
ــا ال ت

ًّ
حق

ــر حركتهــا 
ّ
تائــج ؛ فقــد تؤث

ّ
عميقــة و كبيــرة فــي الن

ــرف 
ّ
الرقيقــة فــي إحــداث أعاصيــر عارمــة فــي الط

اآلخــر مــن الكــرة األرضّيــة، و هــو مــا يجمــع عليــه 

الفيزيائّيــون الذيــن يعرفــون أثــر و تأثيــر رفرفــة 

دريــب 
ّ
الت حــال  تماًمــا  هــو  كــذا  و  الفراشــة، 

الّرصيــن ؛ فُيحــدث ذلــك الفــرق العميــق ، و 

ــغف و األثــر و 
ّ

ــق بــك فــي رحلــة مفعمــة بالش
ّ
يحل

تعــة و الجمــال.
ُ
أثيــر و امل

ّ
الت
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أنماط 
واستراتيجّيات 

الّتعّلم
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د. فهد بن محّمد القرشّي
كّلّية العلوم االجتماعّية 

قسم الّلغة اإلنجليزّية
 جامعة أّم القرى

أنماط
م

ّ
عل

ّ
 واستراتيجّيات الت

طــّورات الهائلــة خــالل العقــود 
ّ
فــي خضــم الت

عليــم 
ّ
ــم والت

ّ
عل

ّ
القليلــة املاضيــة فــي مجــاالت الت

املختلفــة  األنمــاط  تحديــد  أهّمّيــة  تزايــدت 

بعًضــا  بعضهــم  عــن  ميــن 
ّ
املتعل تمّيــز  التــي 

مــن  طــّورت  التــي  ؛  ــم 
ّ
عل

ّ
الت واســتراتيجّيات 

وعــّززت    ، للمعلومــات  الوصــول  مفاهيــم 

ميــن علــى اكتســاب املهــارات ، 
ّ
قــدرات املتعل

قليدّية 
ّ
فكير الت

ّ
وأســهمت في تغيير أســاليب الت

 
ّ
لبــة إلــى أخــرى إبداعّيــة . وال شــّك أن

ّ
لــدى الط

غّيــرات املتســارعة التــي تســود هــذا العصــر 
ّ
الت

فــي  متتاليــة  قفــزات  إحــداث  إلــى  أّدت  التــي 

أثــر واضــح  لهــا  املختلفــة  العلمّيــة  املجــاالت 

فــي تســارع ونمــّو حجــم املعــارف خــالل العقــود 

ل تحّدًيا كبيًرا على 
ّ
القليلة املاضية ؛ مّما يشك

ميــن فــي اســتيعاب وإدراك هــذا الحجــم 
ّ
املتعل

ى مجاالت املعرفة 
ّ
الهائل من املعلومات في شت

ــم 
ّ
عل

ّ
. ومــن هنــا بــرزت أهّمّيــة تحديــد أنمــاط الت

واســتراتيجّيات  مــون 
ّ
املتعل يفّضلهــا  التــي 

ــم تناســب كّل فئــة علــى حــده. وال شــك 
ّ
عل

ّ
الت

ــم نفســه 
ّ
ــه مــن الّضــروري أن يتعــّرف املتعل

ّ
أن

ــن 
ّ
ــم الــذي يناســبه لـكـي يتمك

ّ
عل

ّ
علــى نمــط الت

تناســب  التــي  االســتراتيجّيات  تحديــد  مــن 

 فهــم كيفّيــة 
ّ
ــم ؛ إذ أن

ّ
عل

ّ
مــط مــن الت

ّ
هــذا الن

ــم هــو أحــد الّركائــز األساســّية الختيــار 
ّ
عل

ّ
الت

علــى  تســاعده  التــي  ــم 
ّ
عل

ّ
الت اســتراتيجّيات 

 
ّ
تحصيــل املعرفــة وبنــاء املهــارات ؛ وذلــك ألن

ــم التــي تناســبه 
ّ
عل

ّ
ــم ألنمــاط الت

ّ
اكتشــاف املتعل

جاهــات 
ّ
االت توضيــح  فــي  كبيــر  بشــكل  يســهم 

ربوّيــة 
ّ
وفهــم الّســلوك فقــد أثبتــت البحــوث الت

ــم هــي مــن أهــم العوامــل التــي 
ّ
عل

ّ
 أنمــاط الت

ّ
أن

تفّســر وجــود الفــروق الفردّيــة فــي الكيفّيــة التي 

ــم.
ّ
ــم بهــا املتعل

ّ
يتعل

وفــي البدايــة دعونــا نتعــّرف علــى مفهوم أنماط 

ــق 
ّ
يتعل الــذي   )Learning Styles( ــم 

ّ
عل

ّ
الت

ــي املعلومــات 
ّ
بطريقــة اكتســاب املهــارات وتلق

وفهمهــا واســتيعابها،  وقــد أصبــح مــاّدة دســمة 

ربيــة وعلــم 
ّ
جريبّيــة فــي مجــال الت

ّ
للبحــوث الت

فس وعلم اإلدارة ؛ لغرض تحديد الفوارق 
ّ
الن

عــن  بعضهــم  ميــن 
ّ
املتعل تمّيــز  التــي  الفعلّيــة 

ميــن فــي تنظيــم تدريــس 
ّ
بعــض ، وتســاعد املعل

ميــن اعتمــاًدا علــى اختالفهــم فــي طريقــة 
ّ
املتعل

عــّرف على أصول 
ّ
مهــم. وكذلــك البــّد مــن الت

ّ
تعل

فمفــردة  ــم 
ّ
عل

ّ
الت اســتراتيجّيات  مصطلــح 

ــا تعــود أصولهــا إلــى اللغــة  اســتراتيجّية لغويًّ

اســتراتيجيوس  كلمــة  تعنــي  حيــث  اليونانّيــة 

فــّن القيــادة واختيــار األهــداف، ويشــمل ذلــك 

والوســائل  واملــواّد  اإلمكانّيــات  اســتخدام 

األهــداف  لتحقيــق  وجــه  أتــّم  علــى  ــرة 
ّ
املتوف

ــم Learning فهــو نشــاط 
ّ
عل

ّ
املنشــودة . أّمــا الت

ــم بهــدف الحصــول علــى 
ّ
ذاتــّي يقــوم بــه املتعل

معرفة أو بناء خبرة أو اكتساب مهارة أو تغيير 

بإشــراف  ســواء  ممارســة  تطويــر  أو  ســلوك 

ــم. أّمــا اصطالًحــا 
ّ
ــم أو بــدون وجــود معل

ّ
معل

 Learning( ــم 
ّ
عل

ّ
الت اســتراتيجّيات   

ّ
فــإن

Strategies( هــي : »الّســلوكّيات واإلجــراءات 

أثيــر علــى كيفّيــة 
ّ
ــم بهــدف الت

ّ
بعهــا املتعل

ّ
التــي يت

ــم املهــام املختلفــة، 
ّ
معالجــة املعلومــات وتعل

الّســلوكّية  »الخطــوات   : بأّنهــا  تعــّرف  كمــا 

ــم 
ّ
املتعل يســتخدمها  التــي  فكيــر 

ّ
الت وعملّيــات 

مشــكالت  ومعالجــة  مــه 
ّ
تعل فيمــا  ــر 

ّ
وتؤث

ــم«.
ّ
عل

ّ
الت

مــن  الكثيــر  ربــوّي 
ّ
الت املجــال  شــهد  وقــد 

ــم ؛ حيــث 
ّ
عل

ّ
الّدراســات التــي تناولــت أنمــاط الت

ميــن إلــى أربعــة أصنــاف تبًعــا 
ّ
تــّم تصنيــف املتعل

الــي:
ّ
حــو الت

ّ
مهــم ؛ وذلــك علــى الن

ّ
ألســاليب تعل

 )Imaginative learner( خيلــّي
ّ
ــم الت

ّ
أ( املتعل

ــم ، ويميــل إلــى بنــاء 
ّ
عل

ّ
ــا أثنــاء الت يتفاعــل جّديًّ
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األجــزاء  وربــط  القوّيــة  واملشــاركة  الخبــرات 

ببعضهــا وإدراك املعلومــات بطريقــة عملّيــة 

ــق 
ّ
يحق مّمــا  تأّملّيــة  بطريقــة  معالجتهــا  ثــّم 

ــم 
ّ
التكامــل بيــن املعلومــات والخبــرات. واملتعل

مــط يســعى لإلجابــة عــن الّســؤال: 
ّ
فــي هــذا الن

يحــرص  ــا ؟ ولذلــك 
ً
ا معّين

ً
ــم شــيئ

ّ
يتعل ملــاذا 

علــى املشــاركة الفاعلــة أثنــاء الــّدرس والبحــث 

مــه، 
ّ
رابطــات فــي كّل مــا يتعل

ّ
عــن املعانــي والت

فاصيــل 
ّ
الت مــع  جــّدّي  تفاعــل  ذا  ويكــون 

وتأّمــل فــي محتوياتهــا مّمــا يســاعده علــى تكويــن 

املالئمــة  شــاطات 
ّ
الن ومــن   . جديــدة  خبــرات 

فكيــر 
ّ
هنّيــة  ، والت

ّ
مــط؛ الخرائــط الذ

ّ
لهــذا الن

فــي  واملشــاركة   ، القوائــم  وعمــل  الفاعــل، 

حيــث  ؛  االســتنتاجات  وعمــل   ، املناقشــات 

مــط اســتراتيجّيات 
ّ
ــم فــي هــذا الن

ّ
يفّضــل املتعل

حــّدث 
ّ
والت باالســتماع  املرتبطــة  ــم 

ّ
عل

ّ
الت

العميــق.  فكيــر 
ّ
والت فاعــل 

ّ
والت

حليلــّي 
ّ
الت ــم 

ّ
املتعل خّيلــّي 

ّ
الت ــم 

ّ
املتعل ب( 

عــن  بالبحــث  صــف 
ّ
يت  )Analytic Lerner(

بموضــوع  املرتبطــة  والحقائــق  املعلومــات 

ركيــز علــى املحتــوى املعرفــّي ؛ ممــا 
ّ
ــم والت

ّ
عل

ّ
الت

ميــن ذوي 
ّ
 املتعل

ّ
يمّهــد لتشــكيل األفــكار . وألن

خطيــط 
ّ
بالت يتمّيــزون  حليلــّي 

ّ
الت فكيــر 

ّ
الت

املعلومــات  جمــع  فــي  واملثابــرة  والعقالنّيــة 

ــة 
ّ
ودق املجــّردة  العملّيــات  وتفضيــل 

االستنتاج_فهم يميلون إلى عدم تكوين نظرة 

شــمولّية، وعــدم املرونــة والقابليــة للتنبــؤ ، 

فاصيــل و الّســعي _
ّ
بــل يميلــون لالهتمــام بالت

دائًمــا _لإلجابــة عــن الّســؤال )ملــاذا؟( ؛ ولذلــك 

مــط اســتراتيجّيات 
ّ
يفّضــل أصحــاب هــذا الن

حليــل 
ّ
ــم التــي تعتمــد علــى املشــاهدة والت

ّ
عل

ّ
الت

فكيــر عــن 
ّ
ظرّيــات والت

ّ
صنيــف ، ووضــع الن

ّ
والت

املجــّردة. املفاهيــم  طريــق 

ــم 
ّ
حليلــّي املتعل

ّ
ــم الت

ّ
خيلــّي املتعل

ّ
ــم الت

ّ
ج( املتعل

ــم فــي هــذا 
ّ
املنطقــّي)Logical Lerner( املتعل

مــط يتمّيــز بالواقعّيــة ، وتحديــد األهــداف ، 
ّ
الن

مــه 
ّ
والّســعّي _دائًمــا _ إلــى إجــادة تطبيــق مــا تعل

شــط 
ّ
الن جريــب 

ّ
الت علــى  ركيــز 

ّ
الت طريــق  عــن 

واملعالجــة املجــّردة بشــكل أسا�ســّي علــى كيفّيــة 

ميــن مــن هــذا 
ّ
عمــل األشــياء مّمــا يجعــل املعل

كامــل 
ّ
الت بــإدراك  ودرايــة  قــّوة  علــى  مــط 

ّ
الن

البحــث  وكذلــك   ، طبيــق 
ّ
والت ظرّيــة 

ّ
الن بيــن 

عــن إجابــات للّســؤال)كيف؟( ؛ مّمــا يجعــل 

هــذا  مــي 
ّ
ملتعل املناســبة  ــم 

ّ
عل

ّ
الت اســتراتيجّية 

ظرّيــات ، 
ّ
جريــب ، وتطبيــق الن

ّ
مــط هــي الت

ّ
الن

فاعــل الح�ّســّي مــع الخبــرات _خصوًصــا _ 
ّ
والت

مــن حيــث القيــام بتجــارب عملّيــة ، وتصميــم 

وحــات ، ومتابعــة رحــالت علــى الخرائــط.
ّ
الل

ــم 
ّّ
حليلــّي املتعل

ّ
ــم الت

ّ
خيلــّي املتعل

ّ
ــم الت

ّ
د( املتعل

 Dynamic(الّديناميـكـّي ــم 
ّ
املتعل املنطقــّي 

مــط 
ّ
الن هــذا  اتبــاع  يفّضــل   )Learner

املحاولــة  خــالل  مــن  واالكتشــاف  البحــث 

والخطــأ؛ حيــث يتمّيــزون بالّرغبــة فــي املجازفــة 

للوصــول  املخاطــر  واقتحــام  حــّدي، 
ّ
والت

واإلبــداع  املغامــرة  طريــق  عــن  للحقائــق 

واالبتــكار ، والّســؤال املفّضــل لديهــم هــو )مــاذا 

ــي املعلومــات 
ّ
إذا؟( ؛ مّمــا يســاعدهم علــى تلق

بصــورة مباشــرة ، ومعالجتهــا بطريقــة نشــطة، 

كامــل بيــن خبراتهــم الحالّيــة والفــرص 
ّ
وعلــى الت

املســتقبلّية ،. وتبًعــا لذلــك يفّضــل أصحــاب 

ــم التــي تدعــم 
ّ
عل

ّ
مــط اســتراتيجّيات الت

ّ
هــذا الن

وفحصهــا  للحقائــق  اتــّي 
ّ
الذ االستكشــاف 

فــي مواقــف  مــه 
ّ
تــّم تعل ــا ، وتطبيــق مــا  عمليًّ

وتعديلهــا  تكييفهــا  محاولــة  مــع   ، جديــدة 

حســب كّل حالــة جديــدة .

ــا كبيــًرا يقــع 
ً
 هنــاك خلط

ّ
كــر أن

ّ
والجديــر بالذ

ركيــز 
ّ
ربوييــن ؛ مــن حيــث الت

ّ
فيــه كثيــر مــن الت

أنمــاط  وإهمــال   ، دريــس 
ّ
الت طــرق  علــى 

 طــرق 
ّ
وضيــح فــإن

ّ
ــم. وللت

ّ
عل

ّ
واســتراتيجّيات الت

دريــس هــي تلــك األســاليب والخطــط التــي 
ّ
الت

مــون لتحقيــق أهــداف تعليمّيــة 
ّ
بعهــا املعل

ّ
يت

والوســائل  اإلجــراءات  وكذلــك   ، معّينــة 

واألدوات املســتخدمة للوصول إلى ُمخرجات 

تعليمّيــة بصــورة منتظمــة ومقبولــة فــي ضــوء 

املختّصــون  عــّرف  وقــد  املتاحــة.  اإلمكانــات 

دريــس بأّنهــا :«ذلــك الفــرع 
ّ
ربوّيــون طــرق الت

ّ
الت

مــن العلــم الــذي يبحــث فــي كيفّيــة توصيــل 

الميــذ بصــورة فّعالــة ، وإنمــاء 
ّ
املعرفــة إلــى الت

قدراتهــم وتحســين مهاراتهــم بشــكل متــوازن«،  

عليمّيــة 
ّ
أو أّنهــا :«كيفّيــة إعــداد املواقــف الت

باملعلومــات  غنّيــة  وجعلهــا  املناســبة 

جاهــات والقيــم املرغــوب فيهــا«. ومّمــا 
ّ
واالت

هــي  دريــس 
ّ
الت طــرق   

ّ
أن إلــى  نخلــص  ســبق 

مون أثناء عملهم، 
ّ
بعها املعل

ّ
األساليب التي يت

رائــق التــي 
ّ
ــم هــي الط

ّ
عل

ّ
 أنمــاط الت

ّ
فــي حيــن أن

مــون الســتيعاب املعــارف وبنــاء 
ّ
يفّضلهــا املتعل

ــم هــي 
ّ
عل

ّ
الخبــرات ، بينمــا اســتراتيجّيات الت

مون لتطوير 
ّ
الوســائل التي يســتخدمها املتعل

ــم.
ّ
عل

ّ
الت وتعزيــز عملّيــة 
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كنولوجيــا 
ّ
للت الهائــل  ســارع 

ّ
الت  

ّ
فــإن وختاًمــا 

أبعــاده  ــة 
ّ
بكاف املعرفــّي  واإلنفجــار  الحديثــة 

ــا  عليمّيــة أمــًرا ملحًّ
ّ
يجعــل تطويــر العملّيــة الت

ى 
ّ
قــّدم الكبيــر فــي شــت

ّ
ا إذا أردنــا مواكبــة الت جــدًّ

مجــاالت العلــوم واملعــارف . ومــن هنــا تبــرز 

ــم 
ّ
عل

ّ
الت واســتراتيجّيات  أنمــاط  فهــم  أهّمّيــة 

مين لتحقيق 
ّ
ر البيئة املناســبة للمتعل

ّّ
مّما يوف

القــدر األكبــر مــن تحصيــل املعرفــة وإكتســاب 

املتطلبــات  وتوفيــر  املهــارات  وبنــاء  الخبــرات 

م 
ّ
عل

ّ
الّضرورّية ملساعدتهم وتشجيعهم على الت

مهم وتوسيعها، 
ّ
والعمل الجاد وفق أنماط تعل

وإزالــة العقبــات التــي تعتــرض طريقهــم. و ال 

عليمّيــة 
ّ
 القائميــن علــى العملّيــة الت

ّ
شــّك أن

عليهــم إدراك أهّمّيــة أنمــاط و اســتراتيجّيات 

و  طويــر 
ّ
الت أحــد محــاور  ، و جعلهــا  ــم 

ّ
عل

ّ
الت

إعــادة الهيكلــة ؛ لـكـي تكــون ذات مــردود عــال 

وعّيــة ، و تســتطيع اإلســهام 
ّ
مــن الكفــاءة والن

و  العلمّيــة  غّيــرات 
ّ
الت مواجهــة  فــي  بفعالّيــة 

االقتصادّيــة و االجتماعّيــة الّراهنــة، و كذلــك 

قافّيــة 
ّ
كنولوجّيــة والث

ّ
حــّوالت الت

ّ
مواكبــة الت

الحديثــة  عليمّيــة 
ّ
الت والوســائط  واملعرفّيــة 

عليــم الجّيــد أصبــح الّركيــزة 
ّ
 الت

ّ
 أن

ً
خصوصــا

تعتنقــه  الــذي  املعرفــة  إقتصــاد  فــي  األهــّم 

الــّدول املتقّدمــة فــي العالــم ؛ مّمــا يســتوجب 

دريــس 
ّ
تغييــر االســتراتيجّيات القديمــة فــي الت

لقين 
ّ
التــي كانــت تعتمــد بالّدرجــة األولــى على الت

ي األساليب الحديثة املنطلقة من الفهم 
ّ
و تبن

ــم .
ّ
عل

ّ
العميــق ألنمــاط  و اســتراتيجّيات الت
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د.م. عبدالمعين بن مصطفى 
عبداهلل

وكيل كّلّية المجتمع بمّكة المكّرمة
أستاذ الّطاقة المساعد بكّلّية 
الهندسة والعمارة اإلسالمّية

اقة 
ّ
االستثمار في مشاريع الط
املتجّددة بالّسعودّية

اقــة إحــدى أهــّم الّركائــز األساســّية 
ّ
ــل الط

ّ
تمث

كنولوجــّي الــذي نعيشــه 
ّ
طــّور الّصناعــّي والت

ّ
للت

مــّو االقتصــادّي 
ّ
اليــوم. بــل أصبــح مقيــاس الن

ــا 
ً
وثيق ــا 

ً
ارتباط نميــة مرتبطــة 

ّ
والت  . مــا  لبلــٍد 

انّي زاد 
ّ
مــّو الّســك

ّ
اقــة. ومــع زيــادة الن

ّ
بوجــود الط

اقــة بشــكل كبيــر، وكمــا هــو 
ّ
لــب علــى الط

ّ
الط

اقــة اليــوم هــي املحــّرك 
ّ
معلــوم أصبحــت الط

األســاس لعجلــة الحيــاة فــي مختلــف مجاالتهــا. 

قبيــل  مــن  تعــد  لــم  املتجــّددة  قــة 
ّ
والطا

الّرفاهّيــة املجتمعّيــة بقــدر تحّولهــا إلــى ضــرورة 

ا 
ً
باتــت شــرط نميــة، كونهــا 

ّ
الت مــن ضــرورات 

نميــة. 
ّ
أساًســا مــن شــروط اســتدامة هــذه الت

ــا 
ً
اقــة املتجــّددة فتحــت آفاق

ّ
 مصــادر الط

ّ
إن

اقــة 
ّ
الط لتأميــن  فرًصــا  فأوجــدت  ؛  جديــدة 

ــا، وأكثــر صداقــة 
ً
املتجــّددة عبــر بدائــل أقــل ثمن

 استخدام مصادر 
ّ
للبيئة، وأكثر استدامة. إن

ــق العديــد مــن املزايــا 
ّ
اقــة املتجــّددة يحق

ّ
الط

: اليــة 
ّ
الت

توفيــر  حيــث  مــن  اقــة: 
ّ
الط مصــادر  ١.تنويــع 

املختلفــة،  للقطاعــات  اقــة 
ّ
الط احتياجــات 

فــي  فائــض  تحقيــق  إمكانّيــة  إلــى  باإلضافــة 

اقــة الكهربائّيــة املنتجــة مــن 
ّ
املســتقبل مــن الط

الخــارج. إلــى  صديــر 
ّ
للت املتجــّددة  املصــادر 

مصــادر  تعتبــر  البيئــة:  علــى  2.املحافظــة 

ــر علــى 
ّ
اقــة املتجــّددة مصــادر نظيفــة ال تؤث

ّ
الط

 اســتخدام هــذه املصــادر 
ّ
البيئــة ؛ و لذلــك فــإن

اتجــة 
ّ
يســاعد علــى تقليــل انبعــاث الغــازات الن

قليدّيــة واملســّببة 
ّ
عــن اســتخدام املصــادر الت

البيئــّي. لــّوث 
ّ
للت

للمناطــق  الكهربائّيــة  اقــة 
ّ
الط 3.توفيــر 

مــن مشــاريع  العديــد  إنشــاء  يمكــن  ائيــة: 
ّ
الن

ائيــة 
ّ
اقــة الكهربائّيــة فــي املناطــق الن

ّ
إنتــاج الط

والّريفّيــة ؛ حيــث يتوافــر العديــد مــن مصــادر 

اقة املتجّددة في هذه املناطق، مثل طاقة 
ّ
الط

مســّية.
ّ

الش اقــة 
ّ
والط الّريــاح، 

 الحاجــة إلــى هــذه املصــادر املتجــّددة إلنتــاج 
ّ
إن

و  ــا،  ملحًّ مطلًبــا  أصبــح  قــد  نظيفــة،  طاقــة 

البــّد مــن العمــل علــى تطويــر هــذه املصــادر 

مســّية 
ّ

الش اقــة 
ّ
الط وخاّصــة   الجديــدة، 

وتنميتهــا الســتخدامها فــي إنتــاج طاقــة نظيفــة؛ 

اقتصادّيــة  رســم سياســة  خــالل  مــن  وذلــك 

الهاّمــة  الجوانــب  علــى  متسلســلة ومعتمــدة 

وتشــجيع  ودعــم   ، املالــّي  والجانــب  كالّســعر 

كنولوجّيــات 
ّ
بالت قــة 

ّ
املتعل جــارة 

ّ
الت وتطويــر 

املتجــّددة. اقــات 
ّ
بالط الّصلــة  ذات 

مســّية 
ّ

اقــة الش
ّ
ــكل ١: أّول مشــروع للط

ّ
الش

الّســعودّية.  العربّيــة  اململكــة  فــي  نوعــه  مــن 

أعلنت شركة »طاقة« عن االنتهاء من العمل 

ــة ليلــى باألفــالج 
ّ
فــي املرحلــة األولــى مــن محط

مســّية، التــي تمتــّد عبــر 720،000 
ّ

اقــة الش
ّ
للط

متًرا مرّبًعا بطاقة إنتاجّية تبلغ ١0 ميجاوات .

ــت رؤيــة اململكــة 
ّ
فــي ظــّل هــذه املعطيــات حث

املحــاور  مــن  انــي 
ّ
الث محورهــا  ضمــن   2030

العاّمــة، والخامــس ضمــن املحــاور الفرعّيــة، 

فصيلّيــة علــى 
ّ
امــن عشــر ضمــن املحــاور الت

ّ
والث

اقــة املتجــّددة فــي 
ّ
زيــادة مســاهمة مصــادر الط

اقــة. 
ّ
اقــة ورفــع تنافســّية قطــاع الط

ّ
مزيــج الط

اقــة املتجــّددة 
ّ
ويعتبــر االســتثمار فــي مصــادر الط

يعتمــد  لبلــد  بالنســبة  منطقّيــة  خطــوة 

فــط 
ّ
الن إنتــاج  علــى  كبيــر  بشــكل  ــا  اقتصاديًّ

فــي  االســتثمار  هــذا  سيســهم  حيــث  والغــاز؛ 

فــط 
ّ
للن مــن دول منتجــة ومصــّدرة  حــّول 

ّ
الت

اقــة 
ّ
الط مجــال  فــي  مهــّم  العــب  إلــى  والغــاز 

املتجــّددة بشــكل عــاّم .

ومن هذا املنطلق قامت هيئة تنظيم الكهرباء 

واللوائــح  األنظمــة  بوضــع  املــزدوج  واإلنتــاج 

الكهروضوئّيــة  مســّية 
ّ

الش اقــة 
ّ
الط لتنظيــم 

الّصغيــرة بالقــرار اإلدارّي رقــم )١82( وتاريــخ 

نظيــم 
ّ
04-١١-١438هـــ ؛ حيــث ُيحــّدد هــذا الت

نظيمّيــة ذات العالقــة بأنظمــة 
ّ
بــات الت

ّ
املتطل

مســّية الكهروضوئّيــة الّصغيــرة 
ّ

اقــة الش
ّ
الط

وزيــع فــي اململكــة العربّيــة 
ّ
صلــة بنظــام الت

ّ
املت

نظيــم 
ّ
الت هــذا  ُيؤســس  كمــا  الّســعودّية، 

اقــة 
ّ
للط الســتخدام أســلوب صافــي القيــاس 

اقــة 
ّ
والط املوصلــة  املنشــأة  فــي  املســتهلكة 

توزيــع  شــبكة  إلــى  واملصــّدرة  الفائضــة 
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الكهربــاء، مــع ضمــان فعالّيــة وأمــان تركيــب 

مســّية 
ّ

اقــة الش
ّ
وصيانــة وتشــغيل أنظمــة الط

الكهرو ضوئّية الّصغيرة في جميع املنشآت في 

اململكة العربّية الّسعودّية وعدم تأثيرها على 

الكهربــاء.  منظومــة 

اقــة املتجــّددة 
ّ
بــه مشــاريع الط

ّ
ونظــًرا ملــا تتطل

 
ّ
مــن رؤوس أمــوال واســتثمارات كبيــرة، فــإن

تمويــل هــذه املشــاريع فــي الّســعودّية يعــّد أحــد 

حّديــات التــي تواجــه تنميــة مشــاريع 
ّ
أبــرز الت

خــاذ املزيد من 
ّ
اقــة املتجــّددة. لــذا يتعّيــن ات

ّ
الط

حفيزّيــة واملالّيــة ملواصلــة تعزيــز 
ّ
االجــراءات الت

اقة 
ّ
االســتثمارات العاملّية في نشــر مشــاريع الط

 القطــاع الخــاّص 
ّ

املتجــّددة وتطويرهــا، وحــث

املتجــّددة  اقــة 
ّ
الط فــي  االســتثمار  زيــادة  علــى 

اقــة املتجــّددة فــي 
ّ
لزيــادة مســاهمة مصــادر الط

اقــة حســب رؤيــة 2030. 
ّ
مزيــج الط

املوّجهــة  االســتثمارات  حجــم  ارتفــاع  مــع 

علــى  ــا 
ً
ملحوظ ارتفاًعــا  املتجــّددة  اقــة 

ّ
للط

 
ّ
الّســاحة الّدولّيــة فــي الّســنوات األخيــرة، فــإن

مــن  ّيــة 
ّ
املحل أو  الّداخلّيــة  مويــل 

ّ
الت مصــادر 

القطاع الخاّص تبقى دون املستوى املطلوب 

ا مــن حجــم  ــل نســبة متواضعــة جــدًّ
ّ
أو أّنهــا تمث

الخاطــئ  ، بســبب االعتقــاد  ــّي 
ّ
الّســوق املحل

ــل 
ّ
 االســتثمار فــي مثــل هــذه املشــاريع يمث

ّ
بــأن

عاليــة. مالّيــة  مخاطــرة 

ــة االهتمــام باســتخدام 
ّ
 عــدم الوعــي أو قل

ّ
إن

اقــة، 
ّ
الط إلنتــاج  املتجــّددة  املصــادر 

وتطبيقــات  عمــل  لطبيعــة  الخاطــئ  والفهــم 

قبــل  مــن  املتجــّددة  اقــة 
ّ
الط تكنولوجّيــات 

ل 
ّ
تشــك بأســره،  واملجتمــع  املعنّيــة  األطــراف 

اقــة 
ّ
الط إنتــاج  فــي  لالســتثمار  كبيــًرا  ــا 

ً
عائق

جديــدة  عمــل  فــرص  وخلــق  املتجــّددة، 

إنتــاج  فــي  اســتقاللّية  وتحقيــق  للعامليــن، 

تنميــة  وتحقيــق   ، البيئــة  وحمايــة  اقــة، 
ّ
الط

مســتدامة.  واجتماعّيــة  اقتصادّيــة 

وإجــراءات  آلّيــات  وضــع   
ّ
إن الختــام،  وفــي 

تمويلّيــة وتحفيزّيــة تهــدف إلــى تشــجيع مشــاريع 

املثــال:  ســبيل  علــى  ؛  املتجــّددة  اقــة 
ّ
الط

اإلعفــاء  و  للمســتثمرين،  امليّســرة  القــروض 

بمشــاريع  الخاّصــة  الّضريبّيــة  الّرســوم  مــن 

وقــروض  منــح  وتقديــم  املتجــّددة،  اقــة 
ّ
الط

 ، للمســتهلك  أو  للمســتثمر  ســواء  ميّســرة 

مويــل مــن 
ّ
وكذلــك آلّيــات لخفــض مخاطــر الت

خــالل الّضمانــات الحكومّيــة، أو رّد جــزء مــن 

مويــل ســوف يســهم فــي تحقيــق هــدف مــن 
ّ
الت

.2030 اململكــة  رؤيــة  أهــداف 
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قائمة المستشارين
المؤهليـــــن عالميــــــا والمعتمـــديـــــــن مـــــن  
معهـــــــد المستشــارين البريطاني فــي برنامج 

المستشــار المحتــرف
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